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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јуни 2002 година.
Бр. 07-2435/1
14 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ BO СОБРАНИЕТО
HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат начинот, условите и постапката за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.
Член 2
(1) Во Собранието на Република Македонија се избираат 120 пратеници, според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е
поделена на шест изборни единици утврдени со закон,
од кои се избираат по 20 пратеници.
(2) Bo изборните единици бројот на избирачите може да отстапува најмногу од минус 3% до плус 3 % во
однос на просечниот број на избирачи во изборната
единица.
Член 3
(1) Пратениците се избираат на општи, непосредни
и слободни избори, со тајно гласање.
(2) Никој не смее да го повика избирачот на одговорност поради гласањето, ниту пак од него да бара да
каже за кого гласал или зошто не гласал.
Член 4
Право да избира има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот и има деловна способност.
Член 5
Право да биде избран за пратеник има секој државјанин на Рeпублика Македонија, ако:
- наполнил 18 години живот;
- има деловна способност и
- не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено
кривично дeло.

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

Член 6
(1) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател
на Владата на Република Македонија, министер, судија
на Уставниот суд на Република Македонија, судија, јавен обвинител, Народен правобранител и со други носители на функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија.
(2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата градоначалник и со член на совет во општината и
Градот Скопје.
(3) Функцијата пратеник е неспојлива со извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа.
(4) Функцијата пратеник е неспојлива со извршување на стопанска или друга профитна дејност.
(5) Функцијата пратеник е неспојлива со членување
во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и со изборот на претставник на државниот и
општествен капитал во трговските друштва.
(6) Co денот на верификацијата на мандатот за пратеник, на носителите на функциите од ставовите (1) и
(2) на овој член, функцијата им престанува.
(7) Co денот на верификацијата на мандатот за пратеник на лицата од ставот (3) на овој член, работниот
однос им мирува.
(8) Co денот на верификацијата на мандатот за пратеник на лицата од ставовите (4) и (5) на овој член, стопанската или друга профитна дејност им мирува.
Член 7
(1) Ha припадниците на вооружените сили на Република Македонија, припадниците на униформираниот дел на полицијата, овластените службени лица во
Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и во Агенцијата за разузнавање од денот
кога ќе бидат утврдени како кандидати за пратеници,
работниот однос им мирува.
(2) Co денот на верификацијата на мандатот за пратеник на лицата од ставот (1) на овој член, работниот
однос им мирува.
Член 8
(1) Пратениците не можат да бидат отповикани.
(2) Функцијата пратеник се врши професионално.
Член 9
(1) Изборите за пратеници се одржуваат секоја четврта година во последните 90 дена од мандатот на стариот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот
на распуштањето на Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собрание).
(2) Вонредни избори за избор на пратеници се спроведуваат во согласност со одредбите на овој закон.
(3) Мандатот на пратениците трае од денот на неговото верификување, до денот на верификувањето на
мандатот на новоизбраните пратеници.
(4) Актот за распишување на изборите го донесува
претседателот на Собранието, и со него се определува
денот од кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните дејствија и денот на одржувањето
на изборите.
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(5) Актот за распишување на изборите се доставува
до Државната изборна комисија и Министерството за
правда.
(6) Од денот на распишување на изборите до денот
на одржувањето на изборите не може да помине повеќе
од 90 ниту помалку од 70 дена.
(7) Актот за распишување на изборите се објавува
во "Службен весник на Република Македонија".
Член 10
(1) За дејствијата, актите, поднесоците и другите
списи во врска со спроведувањето на изборите за пратеници, не се плаќа такса и сите дејствија во изборната
постапка се ослободуваат од плаќање на сите видови
данок.
(2) За печатење на гласачките ливчиња и набавка на
изборниот материјал не се плаќа данок за додадена
вредност.
II. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Член 11
Органи за спроведување на изборите се:
- Државната изборна комисија ;
- Изборна комисија на изборната единица (во натамошниот текст: регионална изборна комисија);
- општински изборни комисии и
- избирачките одбори.
Член 12
(1) Државната изборна комисија е составена од
претседател, осум членови и нивни заменици.
(2) Државната изборна комисија има секретар и негов заменик.
(3) Претседателот на Државната изборна комисија и
неговиот заменик ги именува претседателот на Република Македонија.
(4) Членовите на Државната изборна комисија, секретарот и нивните заменици ги именува Собранието.
Член 13
(1) Двајца членови на Државната изборна комисија
се именуваат од редот на судиите на Врховниот суд на
Република Македонија, а нивните заменици од редот
на афирмирани адвокати и правници, во согласност со
политичките партии во опозиција кои на последните
избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
(2) Двајца членови на Државната изборна комисија
се именуваат од редот на судиите на Врховниот суд на
Република Македонија, а нивните заменици од редот
на афирмирани адвокати и правници, во согласност со
политичките партии на власт кои на последните избори
за пратеници освоиле најмногу гласови.
(3) Претседателот на Државната изборна комисија,
неговиот заменик и членовите и нивните заменици од
ставовите (1) и (2) на овој член се именуваат за време
од пет години.
(4) Двајца членови на Државната изборна, комисија
и нивни заменици ги предлагаат политичките партии
во опозиција, кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови .
(5) Двајца членови на Државната изборна комисија
и нивни заменици ги предлагаат политичките партии
кои се на власт, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
(6) Членовите и нивните заменици од ставовите (4)
и (5) на овој член, се именуваат во рок од 30 дена од
денот на одржувањето на конститутивната седница на
Собранието за време од четири години.
Член 14
(1) За секретар на Државната изборна комисија и
негов заменик се именуваат дипломирани правници за
време од пет години.
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(2) Секретарот не влегува во составот на Државната
изборна комисија и нема право на глас.
(3) Секретарот својата работа ја врши професионално.
(4) За вршење на стручно-административните работи на Државната изборна комисија, се формира секретаријат како стручна служба на Државната изборна комисија.
(5) Co секретаријатот раководи секретарот на Државната изборна комисија.
(6) Секретарот и вработените во секретаријатот на
Државната изборна комисија имаат статус на државни
службеници.
Член 15
(1) Политичките партии од членот 13 на овој закон,
членовите и нивните заменици од ставовите (1), (2), (4)
и (5) ги утврдуваат во рок од пет дена по добивањето
на известувањето од претседателот на Собранието.
(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги
достават имињата на членовите и нивните заменици во
рокот определен во ставот (1) од овој член, членовите и
нивните заменици ги предлага Комисијата за прашања
на изборите и именувањата на Собранието.
(3) Членовите на Државната изборна комисија и
нивните заменици од членот 13 ставови (4 )и (5) на
овој закон, се дипломирани правници.
Член 16
(1) За секоја изборна единица се формира регионална изборна комисија, со седиште во општините: Кисела
Вода, Тетово, Битола, Куманово, Штип и Струмица.
(2) Регионалната изборна комисија е составена од
претседател, четворица членови и нивни заменици.
(3) Регионалната изборна комисија има секретар и
негов заменик.
(4) Претседателите на Регионалните изборни комисии и нивните заменици ги именува Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство на гласови од
вкупниот број на членовите на Државната изборна комисија. Доколку претседателот и неговиот заменик не
можат да се именуваат со двотретинско мнозинство на
гласови во првиот круг на гласањето тогаш именувањето се врши со мнозинство на гласови од вкупниот број
на членовите на Државната изборна комисија.
(5) Членовите на регионалната изборна комисија и
нивните заменици ги именува Државната изборна комисија во рок од 20 дена од денот на формирањето на
Државната изборна комисија.
(6) Секретарот и неговиот заменик од ставот (3) на
овој член го именува Регионалната изборна комисија
на предлог на претседателот на Регионалната изборна
комисија.
Член 17
(1) Претседателот на регионалната изборна комисија и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на апелационите судови.
(2) Еден член на регионалната изборна комисија и
негов заменик се именуваат од редот на судиите на основните судови, на предлог на политичките партии во
опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
(3) Еден член на регионалната изборна комисија и
негов заменик се именуваат од редот на судиите на основните судови, на предлог на политичките партии на
власт, кои на последните избори за пратеници освоиле
најмногу гласови.
(4) Претседателот на регионалната изборна комисија, неговиот заменик и членовите и замениците од ставовите (2) и (3) на овој член се именуваат за време од
пет години.
(5) Еден член на регионалната изборна комисија и
негов заменик ги предлагаат политичките партии во
опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
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(6) Еден член на регионалната изборна комисија и
негов заменик ги предлагаат политичките партии на
власт, кои на последните избори за пратеници освоиле
најмногу гласови.
(7) Членовите и замениците на регионалната изборна комисија од ставовите (5) и (6) на овој член се именуваат, за време од четири години.
Член 18
(1) За секретар на регионалната изборна комисија и
негов заменик се именуваат дипломирани правници, за
време од пет години.
(2) Секретарот не влегува во составот на регионалната изборна комисија и нема право на глас.
(3) За вршење на стручно-административните работи, регионалната изборна комисија формира секретаријат од редот на државните службеници вработени во
подрачните единици на органите на државната управа.
(4) Co секретаријатот раководи секретарот на регионалната изборна комисија.
Член 19
(1) Политичките партии од членот 17 на овој закон,
членовите и нивните заменици од ставовите (2), (3), (5)
и (6) ги утврдуваат и ги доставуваат во рок од пет дена
по добивањето на известувањето од Државната изборна комисија.
(2) Ако политичките партии од членот 17 на овој
закон не ги утврдат и не ги достават имињата на членовите и нивните заменици во рокот определен во ставот
(1) од овој член, членовите и нивните заменици ги именува Државната изборна комисија.
(3) Политичките партии, предлозите за членови на
регионалните изборни комисии и нивни заменици од
членот 17 ставови (2), (3), (5) и (6) на овој закон, доставуваат и во случај кога член или негов заменик ќе поднесе оставка.
(4) Политичките партии предлозите од ставот 3 на
овој член, ги доставуваат во рок од 48 часа по добивањето на известувањето од Државната изборна комисија.
(5) Ако политичките партии не достават предлог во
рокот утврден во ставовите (1) и (4) на овој член, членовите на регионалната изборна комисија и нивните заменици ги именува Државната изборна комисија во рок
од 24 часа по истекот на времето за предлагање на кандидати.
(6) Членовите и замениците на регионалната изборна комисија од членот 17 ставови (5) и (6) на овој закон, се дипломирани правници.
Член 20
(1) Општински изборни комисии се формираат во:
- општина Берово и е надлежна за општините Берово и Пехчево;
- општина Битола и е надлежна за општините Битола, Бистрица и Цапари;
- општина Македонски Брод и е надлежна за општините Македонски Брод и Самоков;
- општина Валандово и е надлежна за општина Валандово;
- општина Виница и е надлежна за општините Виница и Блатец;
- општина Гевгелија и е надлежна за општините
Гевгелија, Стар Дојран, Богданци и Миравци;
- општина Гостивар и е надлежна за општините
Гостивар, Неготино Полошко, Врапчиште, Чегране,
Вруток, Маврови Анови, Долна Бањица, Србиново, Осломеј, Зајас и Ростуше;
- општина Дебар и е надлежна за општините Дебар
и Центар Жупа;
- општина Делчево и е надлежна за општините Делчево и Македонска Каменица;
- општина Демир Хисар и е надлежна за општините
Демир Хисар и Сопотница;
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-општина Кавадарци и е надлежна за општините
Кавадарци, Росоман и Конопиште;
-општина Кичево и е надлежна за општините Кичево, Вранешница, Другово и Пласница;
-општина Кочани и е надлежна за општините Кочани, Оризари, 3рновци, Облешево и Чешиново;
- општина Кратово и е надлежна за општините Кратово, Клечовце и Орашац;
- општина Крива Паланка и е надлежна за општините Крива Паланка и Ранковце;
- општина Крушево и е надлежна за општините
Крушево, Житоше и Долнени;
- општина Куманово и е надлежна за општините
Куманово,Старо Нагоричани и Липково;
- општина Неготино и е надлежна за општините Неготино и Демир Капија;
- општина Охрид и е надлежна за општините Охрид, Косел, Мешеишта и Белчишта;
- општина Прилеп и е надлежна за општините Прилеп; Витолиште, Кривогаштани, Тополчани, Могила,
Кукуречани, Новаци, Добрушево, Бач и Старавина;
- општина Пробиштип и е надлежна за општините
Пробиштип и Злетово;
- општина Радовиш и е надлежна за општините Радовиш, Подареш и Конче;
- општина Ресен и е надлежна за општина Ресен;
- општина Свети Николе и е надлежна за општините Свети Николе и Лозово;
- општина Струга и е надлежна за општините Струга, Вевчани, Велешта, Лабуништа, Делогожде и Луково;
- општина Струмица и е надлежна за општините
Струмица, Василево, Босилово, Ново Село, Муртино и
Куклиш;
- општина Тетово и е надлежна за општините Тетово, Желино, Јегуновце, Теарце, Вратница, Џепчиште,
Шипковица, Камењане, Боговиње и Брвеница;
- општина Велес и е надлежна за општините Велес,
Градско, Извор, Богомила, Чашка, Зелениково, Петровец и Илинден;
- општина Штип и е надлежна за општините Штип
и Карбинци;
- општина Карпош и е надлежна за општините Карпош, Кондово и Сарај:
- општина Центар и е надлежна за општина Центар;
- општина Гази Баба и е надлежна за општините Гази Баба и Арачиново;
- општина Чаир и е надлежна за општините Чаир,
Чучер Сандево, Шуто Оризари и Ѓорче Петров и
- општина Кисела Вода и е надлежна за општините
Кисела Вода, Студеничани и Сопиште.
(2) Општинските изборни комисии се со седиште во
општините утврдени во ставот (1) на овој член и се надлежни за спроведување на изборните дејствија во избирачките места определени со закон за тие општини.
(3) Изборните комисии од ставот (1) на овој член се
составени од претседател, четворица членови и нивни
заменици.
(4) Општинската изборна комисија има секретар и
негов заменик.
(5) Претседателите на општинските изборни комисии и нивните заменици ги именува Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство на гласови од
вкупниот број на членови на Државната изборна комисија. Доколку претседателот и неговиот заменик не можат да се именуваат со двотретинско мнозинство на
гласови во првиот круг на гласањето тогаш именувањето се врши со мнозинство на гласови од вкупниот број
на членовите на Државната изборна комисија.
(6) Членовите на општинските изборни комисии и
нивните заменици ги именува регионалната изборна
комисија утврдена во членот 16 став (1) од овој закон,
за општините во состав на изборната единица во рок од
30 дена, по нејзиното формирање.
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Член 21
(1) Претседателот на општинската изборна комисија и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на основните судови, каде што е седиштето на општинската изборна комисија.
(2) Еден член на општинската изборна комисија и
негов заменик се именуваат од редот на судиите на основните судови каде што е седиштето на општинската
изборна комисија, на предлог на политичките партии
во опозиција, кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
(3) Еден член на општинската изборна комисија и
негов заменик се именуваат од редот на судиите на основните судови каде што е седиштето на општинската
изборна комисија, на предлог на политичките партии
на власт, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
(4) Претседателот на општинската изборна комисија, неговиот заменик и членовите и замениците од ставовите (2) и (3) на овој член, се именуваат за време од
пет години.
(5) Еден член на општинската изборна комисија и
негов заменик ги предлагаат политичките партии во
опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
(6) Еден член на општинската изборна комисија и
негов заменик ги предлагаат политичките партии на
власт, кои на последните избори за пратеници освоиле
најмногу гласови.
(7) Членовите и замениците на општинската изборна комисија од ставовите (5) и (6) на овој член, се именуваат за време од четири години.
Член 22
(1) За секретар на општинската изборна комисија и
негов заменик се именуваат дипломирани правници, за
време од пет години.
(2) Секретарот и неговиот заменик од ставот (1) на овој
член го именува општинската изборна комисија на предлог
на претседателот на општинската изборна комисија.
(3) Секретарот не влегува во составот на општинската изборна комисија и нема право на глас.
Член 23
(1) Политичките партии од членот 21 на овој закон,
предлозите за членови на општинските изборни комисии и нивните заменици од ставовите (2), (3), (5) и (6) ги
утврдуваат и ги доставуваат до регионалната изборна
комисија во рок од десет дена од денот на добивањето
на известувањето од регионалната изборна комисија.
(2) Ако политичките партии од членот 21 на овој
закон не ги утврдат и не ги достават имињата на членовите и нивните заменици во рокот определен во ставот
(1) од овој член, членовите и нивните заменици ги именува регионалната изборна комисија.
(3) Политичките партии од членот 21 на овој закон,
предлозите за членови на општинските изборни комисии и нивни заменици од ставовите (2), (3), (5) и (6), ги
доставуваат и во случај кога член или негов заменик ќе
поднесе оставка.
(4) Политичките партии предлозите од ставот 3 на
овој член, ги доставуваат во рок од 48 часа по добивањето
на известувањето од регионалната изборна комисија.
(5) Ако политичките партии не достават предлог во
рокот утврден во ставовите (1) и (4) на овој член, членовите на општинската изборна комисија и нивните заменици ги именува регионалната изборна комисија во
рок од 24 часа по истекот на времето за предлагање на
кандидати.
Член 24
Претседателот и членовите на општинската изборна комисија и нивните заменици, имаат живеалиште на
подрачјето на општината за која е формирана општинската изборна комисија.
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Член 25
(1) Избирачки одбор се формира за секое избирачко
место.
(2) Избирачките одбори се составени од претседател, четворица членови и нивни заменици.
(3) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот
заменик по правило се дипломирани правници.
(4) Двајца членови на избирачкиот одбор и нивните
заменици се именуваат по предлог на политичките партии во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
(5) Двајца членови на избирачкиот одбор и нивните
заменици се именуваат по предлог на политичките партии на власт, кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
(6) Претседателите, членовите на избирачките одбори и нивните заменици ги именува општинската изборна комисија, најдоцна 20 дена пред денот определен за одржување на изборите.
Член 26
(1) Политичките партии од членот 25 на овој закон,
предлозите за членови на избирачките одбори и нивните заменици од ставовите (4) и (5) ги предлагаат најдоцна 25 дена пред денот определен за одржување на
изборите.
(2) Ако политичките партии не го достават предлогот во рокот утврден во ставот (1) од овој член, членовите на избирачките одбори и нивните заменици ги
именува општинската изборна комисија.
(3) Претседателот на општинската изборна комисија именува нови членови на избирачкиот одбор и нивни
заменици во случај на неоправдано напуштање на гласачкото место на членовите на избирачкиот одбор и
нивни заменици за време на изборите со решение кое
го доставува до членовите на комисијата.
Член 27
Одлуките за именување на регионалните изборни
комисии и општинските изборни комисии се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".
Член 28
(1) Органите за спроведување на изборите можат да
работат и одлучуваат ако присуствува мнозинството од
членовите.
(2) Органите за спроведување на изборите, одлуките
ги донесуваат со мнозинство на гласови од вкупниот број
членови, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.
(3) Bo случај на отсуство на член на Државната, регионалната или општинската изборна комисија, како и
на член на избирачкиот одбор, во нивната работа на
седниците учествуваат нивните заменици.
Член 29
(1) Претседателот, членовите на органите за спроведување на изборите, секретарите, како и нивните заменици не можат да бидат кандидати за пратеници.
(2) Ако претседателот, член на органот за спроведување на изборите, секретарот, како и нивни заменик,
прифати кандидатура за пратеник, функцијата на претседател, член, секретар односно заменик му престанува.
Член 30
(1) Претседателот и членовите на органите за спроведување на изборите својата функција ја извршуваат
непристрасно, совесно и одговорно во согласност со
надлежностите утврдени со овој закон.
Член 31
(1) Секој подносител на листа на кандидатите за избор на пратеници има право да определи претставник и
негов заменик кои ќе ја следат работата на регионалната изборна комисија, општинската изборна комисија и
на избирачкиот одбор од започнувањето на изборите се
до утврдувањето и објавувањето на резултатите.
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(2) Подносителот на листата му издава овластување
на претставникот и за тоа ги известува регионалната и
општинската изборна комисија.
(3) Претставникот на подносителот на листата на седницата на регионалната изборна комисија, на општинската изборна комисија и на седницата на избирачкиот одбор, може да предупреди за неправилности во нивната работа и доколку не биде прифатено предупредувањето, може да побара тоа да биде внесено во записникот.
Член 32
Државната изборна комисија:
1. Се грижи за законитост во подготовките и спроведувањето на изборите и дава упатства;
2. Ги именува претседателите на општинските изборни комисии и нивните заменици;
3. Го именува составот на регионалните изборни
комисии, дава упатства за нивното работење, појаснувања за примената на одредбите на овој закон и други
закони кои се однесуваат на прашањата поврзани со
изборите;
4. Определува единствени стандарди за изборниот
материјал, обезбедува материјални услови и се грижи
за нивно спроведување;
5. Пропишува обрасци за спроведување на изборите
и ги објавува во "Службен весник на Република Македонија";
6. Го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал;
7. Ја утврдува формата, големината, бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња;
8. Го организира печатењето на гласачките ливчиња
и листите на кандидати;
9. Го предава и прима изборниот материјал од и на
регионалните изборни комисии;
10. Врши едукација на членовите на регионалните
изборни комисии;
11. Ја информира јавноста за начинот на гласањето
и за остварувањето на избирачкото право;
12. Донесува кодекс за правилата за набљудување
на изборите на домашни и странски набљудувачи во
согласност со меѓународните стандарди и им обезбедува исправи за идентификација;
13. Одлучува по приговори;
14. Ги утврдува резултатите од изборите;
15. Ги објавува вкупните резултати од спроведените избори за пратеници во Собранието во рок од три
дена од денот на нивното одржување;
16. Поднесува извештај за спроведените избори до
Собранието;
17. Издава уверенија на избраните пратеници;
18. Донесува правилник и упатство за надоместокот
на членовите на изборните органи;
19.Поднесува финансиски извештај за спроведените
избори до Собранието;
20. Ги врши работите утврдени со Законот за избирачкиот список;
21. Го пропишува видот на средството со кој се обележуваат и проверуваат лицата кои гласале (УВ ламби,
спреј и графитно перниче);
22. Го донесува актот за организација и систематизација на Секретаријатот на Државната изборна комисија;
23. Формира помошни тела за извршување на организационо-технички работи;
24. Ги објавува во дневниот печат описите на избирачките места и изборните единици и
25. Врши и други работи утврдени со закон.
Член 33
Регионалната изборна комисија:
1. Се грижи за законито спроведување на изборите
во изборната единица;
2. Ги именува членовите на општинските изборни
комисии и нивните заменици;
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3. Ги потврдува и објавува листите на кандидати за
избор на пратеници и со ждрепка го утврдува нивниот
редослед во гласачкото ливче;
4. Врши едукација на членовите на општинските
изборни комисии;
5. Презема технички подготовки за спроведување
на изборите според упатствата и инструкциите на Државната изборна комисија;
6. Ги информира граѓаните за начинот и техниката
на гласање;
7. Ги евидентира овластените претставници за следење на работата на регионалните изборни комисии;
8. Ги предава и собира изборните материјали на и
од општинските изборни комисии на начин утврден со
овој закон;
9. Ги сумира резултатите од гласањето за листите
на кандидати на ниво на изборна единица и целокупниот изборен материјал го доставува до Државната изборна комисија;
10. Одлучува по приговори поради неправилности
во работата на општинските изборни комисии;
11. Пополнува и доставува статистички податоци
за, потребите на Државниот завод за статистика на Република Македонија и
12. Врши и други работи.
Член 34
Општинската изборна комисија:
1. Се грижи за законито спроведување на изборите;
2. Го именува составот на избирачките одбори и дава упатство за нивното работење;
3. Ги огласува утврдените листи за кандидати;
4. Врши едукација на членовите на избирачките одбори;
5. Презема технички подготовки за спроведување
на изборите според упатствата и инструкциите на регионалните и Државната изборна комисија;
6. Ги информира граѓаните за начинот и техниката
на гласањето;
7. Ги евидентира овластените претставници за следење на работата на општинската изборна комисија и
на избирачките одбори;
8. Ги предава и собира изборните материјали на и
од избирачките одбори на начин утврден со овој закон;
9. Го предава изборниот материјал на регионалната
изборна комисија во рок од три часа по приемот на изборниот материјал од избирачките одбори; и
10. Врши и други работи.
Член 35
(1) Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласањето на гласачкото место, обезбедува правилност и
тајност на гласањето, обезбедува слободно и мирно
одржување на гласањето, го сумира резултатот од гласањето на гласачкото место и го објавува на самото
место каде што се спроведувало гласањето.
(2) Избирачкиот одбор за својата работа составува
записник и заедно со изборниот материјал го доставува
до општинската изборна комисија.
Член 36
(1) Собранието, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за
статистика и Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија и нивните подрачни
единици, се должни на органите за спроведување на
изборите да им обезбедат технички и други услови за
работа, како и кадровско екипирање за вршење на работите во секретаријатите од членот 14 став (4) и членот 18 став (3) на овој закон.
(2) За вршење на работите од ставот (1) на овој
член, на органите им се обезбедуваат средства од Буџетот на Република Македонија.
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III. ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ
Член 37
(1) Предлагањето на кандидати за избор на пратеници се врши со поднесување на листа на кандидати.
(2) Кандидат за пратеник може да биде предложен
само во една листа на кандидати.
(3) Bo предложената листа на кандидати секој пол
ќе биде застапен со најмалку 30%.
Член 38
Право да поднесат листа на кандидати имаат регистрираните политички партии самостојно, две или повеќе партии заедно, како и група избирачи (во натамошниот текст: подносител на листа).
Член 39
Кога подносител на листа на кандидати е група избирачи, потребно е да се соберат најмалку 500 потписи
од запишаните избирачи во изводот на Избирачкиот
список на изборната единица.
Член 40
(1) Потписите на избирачите во постапката на кандидирање се собираат пред Органот надлежен за водење евиденција на избирачкото право на образец пропишан од Државната изборна комисија, кој содржи име и
презиме, постојано живеалиште, професија, работно
место и единствен матичен број на предложените кандидати, како и име и презиме и единствен матичен број
на избирачот што го потпишува предлогот.
(2) Собирањето потписи пред органот надлежен за
водење на евиденција на избирачкото право започнува
петнаесеттиот ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15 дена.
(3) Секој избирач својот потпис може да го даде само за една листа на кандидати.
(4) Избирачите што ја поднесуваат листата треба да
имаат избирачко право и постојано живеалиште на
подрачјето на изборната единица.
Член 41
Подносителот на листа може да поднесе само една
листа на кандидати.
Член 42
(1) Листата на кандидати ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на листата.
(2) Називот на листата се означува според името на
подносителот на листата.
(3) Ако подносител на листата на кандидати е група
избирачи, називот на листата се означува со "група избирачи".
Член 43
(1) Листата на кандидати се доставува до регионалната изборна комисија, најдоцна 40 дена пред денот на
одржувањето на изборите.
(2) Листата на кандидати се поднесува на посебен
образец кон кој се приложуваат потврда за регистрација од надлежниот суд и доказ за отворена жиро-сметка
за изборна кампања.
(3) Кога подносител на листа на кандидати е група
избирачи, мора да поднесе и потребен број на потписи
согласно со членот 39 на овој закон.
(4) За секоја кандидатура е потребна писмена согласност (изјава) на кандидатот, која е неотповиклива.
(5) Листата на кандидати содржи толку кандидати
колку што се избираат пратеници од изборната единица.
(6) Редоследот на кандидатите во листата на кандидати го утврдува подносителот на листата.
Член 44
(1) Регионалната изборна комисија веднаш по приемот на листите на кандидати утврдува дали тие се поднесени во определениот рок и дали се составени во согласност со одредбите на овој закон.
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(2) Ако комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека се направени одделни пропусти, односно неправилности, ќе ги повика подносителите на листите
веднаш, но најдоцна во рок од 48 часа, да ги отстранат
констатираните пропусти или неправилности.
(3) Ако комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека листите се поднесени во определениот рок и се
составени во согласност со одредбите на овој закон,
односно констатираните пропусти и неправилности
подносителите на листите ги отстраниле во рокот од
ставот (2) на овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение во рок од 48 часа од приемот на листите.
Член 45
(1) Ако регионалната изборна комисија утврди дека
листите се поднесени ненавремено, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на
листите не ги отстраниле во рокот предвиден во членот
44 став (2) на овој закон, поднесената листа ќе ја отфрли со решение.
(2) Против решението на регионалната изборна комисија од ставот (1) на овој член, може да се поднесе
приговор до Државната изборна комисија преку регионалната изборна комисија во рок од 24 часа од приемот
на решението.
(3) Државната изборна комисија е должна да донесе
одлука по приговорот во рок од 24 часа од приемот на
приговорот.
(4) Против решението на Државната изборна комисија од ставот (3) на овој член, може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија, преку
Државната изборна комисија во рок од 24 часа од приемот на решението.
(5) Врховниот суд на Република Македонија е должен да донесе одлука по жалбата во рок од 48 часа од
приемот на жалбата.
(6) Доставувањето, на приговори и жалби по пошта
не е дозволено.
Член 46
(1) Регионалната изборна комисија со ждрепка ќе го
утврди редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче.
(2) Регионалната изборна комисија, за активностите
што ќе ги преземе во согласност со ставот (1) од овој
член, задолжително претходно ги известува овластените претставници на подносителите на листите.
(3) Регионалната изборна комисија, утврдените листи веднаш ги доставува до Државната изборна комисија.
(4) Државната изборна комисија утврдените листи
ќе ги објави во дневниот печат најдоцна 30 дена, пред
денот определен за одржување на изборите.
(5) Општинските изборни комисии од членот 20
став (1) на овој закон, утврдените листи ќе ги огласат
во избирачките места каде што се спроведуваат изборите.
IV. ИЗБОРНА КАМПАЊА
Член 47
(1) Политичка партија, две или повеќе политички
партии заедно, или група избирачи чии листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието, се потврдени од регионалната изборна комисија, имаат право да
организираат изборна кампања (во натамошниот текст:
организатори на изборната кампања).
(2) Организаторите на изборната кампања имаат
право на рамноправен пристап и под еднакви услови да
ги користат сите видови на политичка пропаганда, известување и други облици на пропаганда чија цел е да
се влијае на одлуката на избирачите при гласањето за
кандидатите за пратеници.
(3) Странски правни и физички лица не можат да
организираат изборна кампања.
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Член 48
(1) Изборната кампања започнува 30 дена пред денот
определен за одржување на изборите и не смее да трае 24
часа пред денот на изборите и на денот на изборите.
(2) Советот за радиодифузија е должен да ги следи
програмите на електронските медиуми во Република
Македонија, за времетраењето на изборниот молк и на
денот на одржувањето на изборите.
(3) Советот за радиодифузија е должен веднаш по утврдувањето на неправилностите (агитирање, информации
поврзани со изборната кампања, рекламни пораки со кои
се врши претставување на партиски програми и партиски
симболи) да го извести Министерството за транспорт и
врски, односно Управата за телекомуникации.
(4) Управата за телекомуникации е должна веднаш
по приемот на известувањето да донесе решение за одземање на радиостаницата на имателот кој ја направил
неправилноста во траење од 48 часа.
Член 49
(1) За законитоста на спроведувањето на изборната
кампања е одговорен организаторот на изборната кампања.
(2) Организаторот на изборната кампања е одговорен и за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе
овласти други лица.
Член 50
(1) Кандидатите имаат право, ако во времето на изборната кампања, односно во настапите или пропагандните известувања на одделни организатори на изборната кампања им се повредуваат правата (со попречување и оневозможување на кампањата на противкандидатите), веднаш да покренат постапка за заштита на
своите права пред надлежниот основен суд.
(2) По барањето за заштита на правата, основниот
суд ќе одлучи во рок од 72 часа од денот на поднесувањето на барањето.
(3) Против одлуката на основниот суд може да се
изјави жалба во рок од 72 часа од денот на приемот на
одлуката до надлежниот апелационен суд.
(4) Надлежниот апелационен суд одлучува во рок
од 72 часа од денот на поднесувањето на жалбата.
(5) Правосилната одлука веднаш се објавува во јавните гласила.
Член 51
(1) Јавните гласила во Република Македонија, се
должни под еднакви услови на нивните програми да
обезбедат рамноправен пристап во претставувањето на
изборните програми на кандидатите за пратеници, политичките партии и групите избирачи.
(2) Должината на траењето на изборното претставување, методите на рекламирање и условите за користење на програмското време , односно просторот во јавните гласила за претставување на кандидатите, политичките партии и групата избирачи и нивните програми се определуваат со одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумско претставување.
(3) Одлуката за правилата за рамноправен пристап
во медиумското претставување ја донесува Собранието
по предлог на Советот за радиодифузија.
(4) Советот за радиодифузија е должен предлогот
на одлуката од ставот (2) на овој член да ја достави до
Собранието најдоцна 60 дена пред денот на одржувањето на изборите.
(5) Одлуката за правилата за рамноправен пристап
во медиумското претставување се објавува најдоцна 40
дена пред денот определен за одржување на изборите.
Член 52
(1) Испитувањето на јавното мислење се објавува
најдоцна пет дена пред денот определен за одржување
на изборите.
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(2) Кога се објавува испитување на јавното мислење за кандидатите, политичките партии и групата избирачи во изборната кампања, се наведува името на институцијата или раководителот на институцијата што
го извршила истражувањето, датумот, методологијата,
големината и структурата на примерокот и името на
нарачателот кој го побарал испитувањето.
(3) Испитувањето на јавното мислење може да се
врши на самиот ден на изборите, а резултатите да бидат објавени најрано непосредно по затворањето на избирачките места.
Член 53
Јавните гласила се должни кога објавуваат изборни пропагандни известувања во информативниот дел
на својата програма, да наведат дека се работи за платен оглас.
Член 54
Јавните гласила, чиј основач е Собранието, имаат
обврска без надоместок во соработка со Државната изборна комисија да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето.
Член 55
(1) Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат
без надоместок на места што ги утврдува општината,
односно Градот Скопје.
(2) Општината и Градот Скопје имаат обврска да ги
обележат местата од ставот (1) на овој член, за секој
подносител на листи поодделно.
(3) Општината и Градот Скопје може да утврдат и
дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надоместок.
(4) Дел од средствата од ставот (3) на овој член општината и Градот Скопје, непосредно по завршувањето
на изборите, се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на изборната кампања.
(5) Општината и Градот Скопје, се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50 дена
пред одржувањето на изборите.
(6) Општината и Градот Скопје, се должни да обезбедат еднакви услови за сите организатори на изборната кампањата при истакнувањето на плакати на утврдените места.
(7) Изборни плакати можат да се истакнуваат и на
станбени или други приватни објекти, со претходна
согласност од сопственикот на објектот.
(8) He е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде се наоѓа гласачкото место
или просторијата каде што се спроведува гласањето.
Член 56
(1) Уништување на изборни плакати или лепење
плаката врз плаката на други организатори на изборната кампања е забрането.
(2) Организаторот на изборната кампања е должен
во рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го
отстрани сметот од плакатите.
Член 57
(1) Предизборните собири се јавни.
(2) За одржување на редот на собирите одговара организаторот.
Член 58
Организаторот на изборната кампања за организирање на предизборен собир на јавни места и на места
каде што се одвива јавен превоз, писмено го известува
Министерството за внатрешни работи, преку неговата
подрачна единица, најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на собирот.
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Член 59
(1) Предизборните собири не смеат да се одржуваат
во воени објекти, верски објекти, болници, домови за
стари лица, училишта, детски градинки и други јавни
институции.
(2) По исклучок, на организаторите може да им биде дозволено да одржуваат предизборни собири во
просториите на училишта, или културни центри, доколку во општината нема друг објект за да се одржи
собирот.
(3) Дозволата за одржување предизборни собири ја
дава одговорното лице на установата под еднакви услови за сите организатори на изборната кампања.
(4) За потребите на изборната кампања не е дозволено да се користат просториите, опремата или другиот
имот што е наменет за работа на државните органи и
органите на општината и Градот Скопје.
(5) По исклучок, можат да се користат просториите
на органите од ставот (4) на овој член, доколку во местото не постојат никакви други соодветни простории за
потребите на изборната кампања.
(6) Дозволата ја дава одговорното лице на органот
под еднакви услови за сите организатори на изборната
кампања.
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА
Член 60
(1) Организаторот на изборната кампања задолжително отвора жиро-сметка со назнака "за изборна кампања", најмалку 35 дена пред денот определен за изборите, врз основа на издадена потврда од Државната изборна комисија за поднесена листа на кандидати.
(2) Кога организатор на изборната кампања е група
избирачи, потписник на жиро-сметката е овластениот
претставник на подносителот на листата.
(3) Организаторот на изборната кампања на жиросметката од ставот (1) на овој член, ќе ги депонира сите средства добиени од правни или физички лица за
финансирање на изборната кампања.
(4) Сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се
покријат од средствата на жиро-сметката за изборна
кампања.
Член 61
(1) Организаторот на изборната кампања е должен да
поднесе финансиски извештај за изборната кампања.
(2) Финансискиот извештај за изборната кампања
содржи податоци за вкупниот износ на средствата и
направените трошоци.
(3) Финансискиот извештај се доставува до Собранието најдоцна три месеци од денот на завршувањето
на изборите.
(4) Организаторот на изборната кампања на група
избирачи, вишокот од собраните средства ќе го подари
во добротворни цели.
Член 62
Изборната кампања не смее да се финансира од:
- средства од Буџетот на Република Македонија, освен средствата определени во членот 64 на овој закон;
- средства од буџетите на општините и Градот
Скопје;
- средства од јавни претпријатија и установи;
- средства, од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации;
- средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други
странски лица и
- средства од претпријатија со мешовит капитал, каде доминантен сопственик е странски вложувач.
Член 63
При финансирањето, на изборната кампања, организаторот на изборната кампања може да потроши најмногу 15 денари по запишан избирач во изборната единица за која има поднесено листа на кандидати.
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Член 64
(1) Право на надоместок на трошоци за избори имаат организаторите на изборната кампања од чии листи
на кандидати се избрани пратеници во висина од 15 денари по добиен глас.
(2) Надоместокот на трошоците за избори ќе се исплати од Буџетот на Република Македонија, најдоцна
во рок од три месеци по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања.
(3) Кога подносител на листата на избраниот пратеник се две или повеќе политички партии, средствата
меѓу нив се делат на еднакви делови, освен ако поинаку не се договориле.
(4) Надоместокот на трошоците за избори се определува со одлука на Собранието.
Член 65
Државната изборна комисија ќе донесе решение за
поништување на изборот на кандидати за пратеници на
политичка партија, две и повеќе партии заедно, односно група избирачи ако со правосилна пресуда се утврди дека во текот на изборната кампања користеле средства стекнати од извршени казниви дела.
VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Член 66
(1) Граѓаните за одржувањето на изборите се известуваат преку јавен повик и истакнување плакати на
видни места.
(2) Известувањето од ставот (1) на овој член, го вршат регионалните и општинските изборни комисии.
1. Изборен материјал
Член 67
Изборниот материјал за спроведување на изборите
за пратеници се состои од:
- кутии за гласање и паравани;
- обрасци на записници;
- блок со гласачки ливчиња според изводот од Избирачкиот список;
- листи на кандидати;
- потврден извод од Избирачкиот список;
- средства за обележување и проверка на лицата кои
гласале (УВ ламба, спреј и графитно перниче) и
- друг материјал потребен за гласање.
Член 68
(1) Државната изборна комисија изборниот материјал го предава на регионалните изборни комисии најдоцна во рок од 72 часа пред денот определен за одржување на изборите.
(2) За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе
вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат во просториите за гласање.
Член 69
(1) Регионалните изборни комисии, изборниот материјал го предаваат на општинските изборни комисии
најдоцна во рок од 62 часа пред денот определен за
одржување на изборите.
(2) За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе
вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат во просториите за гласање.
Член 70
(1) Општинската изборна комисија е должна еден
ден пред денот определен за одржување на изборите да
го предаде изборниот материјал на избирачките одбори.
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(2) За предавањето на изборниот материјал од општинската изборна комисија на избирачките одбори се
составува записник во кој треба да се наведе вкупниот
број на гласачки ливчиња со сериските броеви и друг
материјал потребен за гласање.
(3) Bo записникот за преземање на изборниот материјал, избирачкиот одбор констатира дали просторијата во која ќе се гласа ги исполнува условите предвидени за гласање.
(4) Записникот го потпишуваат претседателот и
членовите на избирачкиот одбор и членот на општинската изборна комисија, кој го предава материјалот.
(5) Ако присутните претставници на подносителите на
листи имаат забелешки за предавањето на изборниот материјал, тие имаат право да бараат забелешките да бидат
евидентирани во записникот, и само така евидентираните
забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да
бидат предмет на оценка во жалбената постапка.
(6) Ако на присутните претставници на подносителите на листи не им бидат евидентирани забелешките
од ставот (5) на овој член во записникот, имаат право
забелешките да ги достават до општинската изборна
комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот.
2. Гласачко ливче
Член 71
(1) Гласачкото ливче содржи:
1) назив на гласачкото ливче и број на изборната
единица;
2) реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата;
3) име и презиме на носителот на листата и
4) сериски број на гласачкото ливче во делот кој останува на кочанот на блокот.
(2) Ако има носители на листа со исто име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното
средно име.
(3) Називот на гласачкото ливче го содржи бројот на
изборната единица и знамето на Република Македонија.
(4) Името на подносителот на листата и името и
презимето на носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.
(5) За припадниците на другите заедници, името на
подносителот и името и презимето на носителот на
листата се пишуваат на македонски јазик и неговото
кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата
на која тие припаѓаат.
(6) Упатството за гласање не е дел од гласачкото
ливче. Упатството се истакнува на видно место на гласачкиот параван и на други видни места на гласачките
места во согласност со Упатството издаденo од Државната изборна комисија. Упатството е печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците
и писмата на другите заедници наведени во Преамбулата на Уставот на Република Македонија.
3. Спроведување на гласањето
Член 72
За секое избирачко место се определува местото на
кое се врши гласањето (во натамошниот текст: гласачко место).
Член 73
(1) Гласањето започнува во 7,00 часот и трае непрекинато до 19,00 часот.
(2) Bo 19,00 часот гласачкото место се затвора, а на
избирачите кои се затекнале во објектот каде што се
гласа им се овозможува да гласаат.
(3) Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото место и пред истекот на рокот од ставот (1) на
овој член, ако гласале сите избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список.

Бр. 42 - Стр. 9

Член 74
(1) По затворањето на гласачкото место, полицијата
го обезбедува објектот во кој е сместено гласачкото
место и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени лица од објектот.
(2) Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до
предавање на записникот и изборниот материјал на општинската изборна комисија , ако е тоа побарано од
страна на избирачкиот одбор.
Член 75
(1) Претседателот и членовите на избирачкиот одбор најдоцна еден час пред почетокот на гласањето се
собираат во просторијата за гласање и утврдуваат:
- дали просторијата е во истата состојба како што ја
оставиле на денот пред изборите;
- дали изборниот материјал е во иста состојба, како
што бил на денот пред изборите и
- дали гласачката кутија е празна.
(2) Избирачкиот одбор составува записник за утврдената состојба, кој го потпишуваат претседателот и
членовите на одборот.
(3) Забелешките на претседателот и членовите на
избирачкиот одбор се констатираат во записникот.
(4) Ако присутните претставници на подносителите
на листите имаат забелешки, тие имаат право да бараат
забелешките да бидат евидентирани во записникот, и
само така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оценка во жалбената постапка.
(5) Ако забелешките на присутните претставници
на подносителите на листите од ставот (4) на овој член
не им бидат евидентирани во записникот, имаат право
забелешките да ги достават до општинската изборна
комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот.
Член 76
(1) Избирачкиот одбор се грижи за одржување на
редот и мирот на гласачкото место.
(2) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое
лице кое го нарушува редот и мирот на гласачкото место.
(3) Објектот во кој е сместено гласачкото место за
време на спроведување на гласањето го обезбедува полиција.
(4) Избирачкиот одбор може да побара помош од
полицијата за воспоставување ред на гласачкото место.
(5) Никој не смее да дојде на гласачкото место вооружен, освен полицијата во случајот предвиден во ставовите (3) и (4) на овој член.
Член 77
(1) Избирачкиот одбор може да го прекине гласањето, ако на гласачкото место се наруши редот сé додека
тој не се воспостави.
(2) Гласањето може да се прекине и во случај на
временски непогоди или други вонредни околности.
(3) Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако
објектот во кој е сместено гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба или ако таа е
повикана и не се одѕвала на повикот.
(4) Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето и
во случаите кога полицијата не може да го одржува редот на гласачкото место и не се придржува кон одредбите на овој закон.
(5) Ако гласањето е прекинато подолго од еден час,
гласањето ќе продолжи за онолку време колку што траел прекинот, но не подолго од три часа.
(6) Ако прекинот траел подолго од три часа, гласањето ќе се повтори.
(7) Причините за прекинот на гласањето и времето
за кое гласањето морало да се прекине се внесуваат во
записникот.
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Член 78
(1) Претставниците на подносителите на листите,
доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот
одбор за време на гласањето, можат да укажат на неправилностите, со цел тие да бидат отстранети.
(2) Дадените забелешки писмено се евидентираат
во записникот, и само така евидентираните забелешки
можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат
предмет на оцена во жалбената постапка.
(3) Ако забелешките од ставот (2) на овој член на
претставниците на подносителите на листи не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот.
Член 79
(1) Претседателот, членовите на регионалните изборни комисии, општинските изборни комисии и избирачките одбори и нивните заменици, како и претставниците на подносителите на листи и набљудувачите за
време на гласањето и на местото на гласањето не смеат
да носат ознаки или симболи на политичка партија или
кандидат.
(2) Ha денот на изборите не е дозволена изборна
кампања.
(3) Bo објектот и просторијата каде што се изведува
гласањето и во нејзина близина во радиус од 100 метри,
избирачкиот одбор во соработка со надлежните органи е
должен да ги отстрани пропагандните материјали.
4. Начин на гласање
Член 80
(1) Гласањето се врши лично на гласачките места
во Република Македонија.
(2) Гласање за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 85 од овој закон.
Член 81
(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по
еден. Еден од членовите на избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното место.
(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор утврдува со употреба на ултравиолетовата
ламба за проверка, дали гласачот има небришлив белег
на палецот на десната рака, при тоа проверувајќи го и
ноктот на палецот на избирачот.
(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет.
(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со
лична карта или патна исправа.
(5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот го заокружува неговиот реден број
во изводот од Избирачкиот список и избирачот го става својот потпис , а ако е неписмен става отпечаток од
десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец,
а доколку нема ни лев показалец, не се става отпечаток.
(6) По, идентификацијата, избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со невидливо мастило за
обележување на палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната,
при тоа внимавајќи мастилото да го опфати и ноктот на
палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце нема
да се врши обележување.
Член 82
(1) Гласањето се врши со едно гласачко ливче.
(2) Гласачкото ливче се откинува од кочанот на
блокот по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот.
(3) Ha избирачот му се објаснува начинот на гласање и му се дозволува да гласа.
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Член 83
Избирачот гласањето го врши на тој начин што го
заокружува редниот број на подносителот на листата за
којашто се определил да гласа и гласачкото ливче
преклопено го става во кутијата за гласање.
Член 84
(1) Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице), а сака да гласа, за тоа ќе ја извести општинската изборна комисија
најдоцна три дена пред денот определен за гласање.
(2) Известувањето од ставот (1) на овој член може
да се даде и преку полномошник.
(3) Избирачкиот одбор на лицето од ставот (1) на
овој член, ќе му овозможи да гласа во неговиот дом
или во болницата каде што се наоѓа еден ден пред одржувањето на изборите на начин со кој се обезбедува
тајноста на гласањето.
(4) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (3) на
овој член, обезбедува посебна кутија за гласање која се
носи празна во домот, односно болницата каде што се
наоѓа избирачот.
(5) Гласањето од ставот (3) на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.
(6) За денот и часот на гласањето од ставот (3) на
овој член, претседателот на општинската изборна комисија писмено ги известува претставниците на подносителите на листите.
Член 85
(1) Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој закон, има право со себе да доведе лице кое
ќе му помогне при гласањето.
(2) Ако избирачот од ставот (1) на овој член не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите.
(3) Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на
листите или набљудувачите.
(4) Едно исто лице може да помогне при гласањето
најмногу на двајца избирачи од ставот (1) на овој член.
(5) Избирачкиот одбор на лицето од ставот (3) на
овој член ќе му укаже дека со неговата помош не треба
да влијае врз одлуката на избирачот.
(6) Гласањето од ставот (1) на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.
Член 86
(1) Избирачите кои на денот на гласањето не се во
местото на своето живеалиште поради отслужување на
воениот рок или се на воена вежба, гласаат во воената
единица, организацијата, установата или единицата.
(2) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, гласаат во казнено-поправните домови.
(3) Општинската изборна комисија е должна веднаш
по добивањето на списоците на избирачите од ставовите
(1) и (2) на овој член да ги достави на воените единици,
организациите, установите, единицата, како и до казнено-поправните домови каде што избирачите се на отслужување на воениот рок или се на воена вежба, односно
на издржување казна затвор или се во притвор,
(4) За избирачите од ставовите (1) и (2) на овој
член, изборите ги спроведува избирачкиот одбор од
најблиското избирачко место, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и
претставниците на подносителите на листите заради
нивно присуство на гласањето.
(5) За гласањето од ставот (4) на овој член, избирачкиот одбор составува посебни записници.
(6) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.
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5. Сумирање на резултатите од гласањето
на гласачките места
Член 87
Резултатите од гласањето на гласачкото место се
утврдуваат на тој начин што:
- се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња, и се ставаат во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња;
- се утврдува вкупниот број на избирачи што гласале и ставиле потпис, или само отпечаток од запишаните во изводот од Избирачкиот список;
- се отвора гласачката кутија и се пристапува кон
пребројување на гласовите;
- со ждрепка се определува еден член кој ќе ги вади
и отвора гласачките ливчиња едно по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на претседателот на избирачкиот одбор;
- гласачкото ливче се покажува на сите членови на
избирачкиот одбор, на присутните претставници на
подносителите на листите и на набљудувачите;
- избирачкиот одбор утврдува дали гласачкото ливче е важечко или не и за која листа е гласано и
- се регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче
се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.
Член 88
(1) Гласачкото ливче е важечко доколку е заокружено на начин предвиден во членот 83 од овој закон.
(2) За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин
може да се утврди за која листа на кандидати избирачот гласал.
(3) Гласачкото ливче е неважечко доколку не е пополнето или има заокружено повеќе листи на кандидати.
Член 89
(1) Избирачкиот одбор составува записник за својата работа.
(2) Bo записникот за гласањето се внесуваат податоци за резултатите од гласањето и тоа: редниот број
на избирачкото место, времето на започнувањето и на
заклучувањето на гласањето; вкупниот број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список; вкупниот број на избирачи кои гласале;
вкупниот број на гласачки ливчиња ставени во гласачката кутија; вкупниот број на ливчиња што не се ставени во гласачката кутија; вкупниот број на неважечки
гласачки ливчиња и вкупниот број гласови кои ги добила секоја листа на кандидати одделно.
(3) Bo записникот се внесуваат и евентуалните забелешки дадени од членовите на избирачкиот одбор.
Член 90
(1) Записникот го потпишуваат претседателот и
членовите на избирачкиот одбор.
(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор.
(3) Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги
наведе причините за непотпишување на записникот од
член на одборот.
(4) Ако записникот не е потпишан од мнозинството
членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува општинската изборна комисија, врз основа на целокупниот изборен материјал.
(5) Доколку присутните претставници на подносителите на листите имаат забелешки, тие имаат право
забелешките да бидат евидентирани во записникот, и
само така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оцена
во жалбената постапка.
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(6) Ако забелешките на претставниците на подносителите на листите од ставот (5) на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од пет часа од составувањето (потпишувањето) на записникот.
Член 91
(1) Записниците и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор ги доставува до општинската изборна
комисија, во рок од пет часа по завршувањето на гласањето.
(2) Примерок од записниците добива секој претставник на подносителот на листата.
(3) Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на
дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член, ги објавува и истакнува сумираните резултати од извршеното
гласање на гласачкото место.
(4) Изборниот материјал до општинската изборна
комисија го доставува претседателот на избирачкиот
одбор во придружба на заинтересирани членови на избирачкиот одбор, или претставници на подносителите
на листите и претставници од полицијата, ако за тоа
има потреба.
(5) Изборниот материјал до регионалната изборна
комисија го доставува претседателот на општинската
изборна комисија во придружба на заинтересирани
членови на општинската изборна комисија или претставници на подносителите на листите, три часа по добивањето на изборниот материјал од избирачкиот одбор, во придружба на припадници на полицијата.
(6) За предавањето на материјалот од ставовите (1)
и (5) на овој член се составува посебен записник.
6. Сумирање на резултатите од гласањето
во изборната единица
Член 92
Регионалната изборна комисија во рок од пет часа
од приемот на целокупниот изборен материјал од општинските изборни комисии ги сумира резултатите од
гласањето за листите на кандидати од избирачките места на изборната единица за која е надлежна.
Член 93
(1) За својата работа регионалната изборна комисија составува записник.
(2) Bo записникот за гласањето се внесуваат податоци за сумираните гласови од гласањето, и тоа редниот број на избирачките места во изборната единица,
вкупниот број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список, вкупниот
број на избирачи што гласале, вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови
што ги добила секоја листа на кандидати на ниво на изборна единица.
(3) Bo записникот се внесуваат и евентуалните забелешки дадени од членовите на регионалната изборна
комисија.
Член 94
(1) 3аписникот го потпишуваат претседателот и
членовите на регионалната изборна комисија.
(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на регионалната изборна комисија.
(3) Претседателот на регионалната изборна комисија треба да ги наведе причините за непотпишување на
записникот од член на комисијата.
(4) Ако записникот не е потпишан од мнозинството
членови на регионалната изборна комисија, записникот
го составува и го потпишува Државната изборна комисијата врз основа на целокупниот изборен материјал.
(5) Ако присутните претставници на подносителите
на листите имаат забелешки, тие имаат право нивните
забелешки да бидат евидентирани во записникот, и са-
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мо така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оценка во
жалбената постапка.
(6) Ако забелешките на претставниците на подносителите на листите од ставот (5) на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до Државната изборна комисија во рок од пет часа
од составувањето (потпишувањето) на записникот.
(7) Примерок од записникот добива и секој претставник на подносителот на листата.
Член 95
Регионалната изборна комисија записниците за својата работа и целокупниот изборен материјал ги доставува до Државната изборна комисија во рок од осум
часа од приемот на изборниот материјал.
7. Утврдување на резултатите од гласањето
во изборните единици
Член 96
(1) Државната изборна комисија ги утврдува вкупните резултати од гласањето во изборните единици.
(2) Државната изборна комисија резултатите од гласањето ги утврдува врз основа на записниците со сумираните резултати од регионалните изборни комисии и
целокупниот изборен материјал.
(3) Државната изборна комисија резултатите ги утврдува поодделно за секоја изборна единица, според бројот на вкупните гласови што ги добиле листите на кандидати одделно врз основа на сумираните резултати од
регионалните изборни комисии за изборната единица.
(4) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на De Hondt-овата формула.
(5) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за тој број на кандидати во изборната единица (таканаречена избирачка маса), секоја листа поодделно се
дели со низот делители 1,2,3,4 итн. се додека не се распределат според определениот принцип сите пратенички места во изборната единица.
(6) Количниците од делењето од ставот (5) на овој
член, се редат по големина при што се релевантни
онолку најголеми количници колку што се избираат
пратеници во изборната единица.
(7) Листата на кандидати добива толкав број на
пратенички места колку што има најголеми количници
од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.
(8) Ако во доделувањето на последното пратеничко
место се јават два идентични количника, мандатот се
доделува со ждрепка.
(9) При распределбата на пратеничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места
добила листата.
(10) Од листата на кандидати се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.
Член 97
(1) Државната изборна комисија за утврдувањето
на резултатите од гласањето во изборната единица составува записник поодделно за секоја изборна единица.
(2) Bo записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа:
- вкупниот број на избирачки места;
- вкупниот број на избирачи запишани во изводите
од избирачкиот список за изборната единица;
- вкупниот број на избирачи што гласале;
- вкупниот број на неважечки ливчиња;
- вкупниот број гласови што ги добила секоја листа
на кандидати поодделно;
- бројот на добиени пратенички места од листата на
кандидати и
- името и презимето на избраните кандидати.
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Член 98
(1) Државната изборна комисија првичните резултати од изборите за пратеници ги објавува во рок од 24
часа по завршувањето на изборите.
(2) Државната изборна комисија ги објавува вкупните резултати од изборите за пратеници во Собранието во рок од три дена од денот на нивното одржување.
Член 99
(1) Изборите се сметаат за завршени по конечноста
на резултатите за избор на сите 120 пратеници.
(2) Државната изборна комисија на избраниот пратеник му издава уверение за изборот.
VII. ПОНИШТУВАЊЕ И ПОВТОРУВАЊЕ
НА ГЛАСАЊЕТО
Член 100
(1) Државната изборна комисија со решение го поништува гласањето на гласачкото место во следниве
случаи:
- ако е нарушена тајноста на гласањето;
- ако гласањето било прекинато подолго од три часа и
- ако полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот одбор според членовите 74, 76 и 77 од овој закон, а за тоа имало потреба
и влијаело врз спроведувањето на гласањето на избирачкото место.
(2) Државната изборна комисија со решение ќе го
поништи гласањето на гласачкото место и во случаите:
- ако бројот на гласачките ливчиња во гласачката
кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале,
а тој број влијае на резултатите од гласањето на ниво
на изборна единица и
- ако некое лице или лица гласале за други лица(лице), а бројот на тие гласови влијае на резултатите од
гласањето на ниво на изборна единица.
(3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој
член, може во рок од 24 часа да се поднесе жалба до
Врховниот суд на Република Македонија преку Државната изборна комисија.
(4) Врховниот суд на Република Македонија е должен да постапи по жалбата во рок од 48 часа по нејзиниот прием.
(5) Гласањето на гласачкото место кое е поништено
ќе се повтори по 14 дена од денот на гласањето.
VIII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ
И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
Член 101
(1) Ha пратеникот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран, ако:
- поднесе оставка;
- е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години;
- настапи случај на неспојливост со функцијата пратеник;
- по негово барање му престане членството во партијата;
- изјави дека преминува во друга политичка партија;
- во случај на смрт и
- со правосилно решение е лишен од деловна способност.
(2) Ако пратеникот поднесе оставка, Собранието на
првата наредна седница констатира дека на пратеникот
му престанува мандатот од денот на одржувањето на
таа седница.
(3) Мандатот на пратеникот му престанува со денот
на настанувањето на условите од ставот (1) алинеи 2, 3,
4, 5, 6 и 7 на овој член, а Собранието тоа го констатира
на првата наредна седница.
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Член102
(1) Ако на пратеник кој е избран од листата на кандидати му престане мандатот според еден од основите
утврдени во членот 101 на овој закон, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник на Собранието станува наредниот кандидат од листата.
(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот (1)
на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.
(3) Ако наредниот кандидат од листата од ставот (2)
на овој член не ја извести Државната изборна комисија
во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа
право се пренесува на наредниот кандидат од листата.
(4) Bo случај кога е исцрпена листата на кандидати
согласно со одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член, остварувањето на ова право започнува повторно
од почетокот на листата на кандидати, доколку на листата има кандидати.
Член 103
Ако на листата на кандидати нема кандидати и ако
се исцрпени основите за стекнување мандат на пратеник утврдени во членот 102 на овој закон, се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеници во изборната единица од која е избран пратеникот.
IX. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ИЗБОРИТЕ
Член 104
(1) Собранието по предлог на Државната изборна
комисија пред распишувањето на изборите донесува
финансиски план со кој се утврдуваат трошоците за
спроведување на изборите и надоместоците на членовите на органите за спроведување на изборите.
(2) Средствата за спроведување на изборите се
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со
нив располага Државната изборна комисија.
(3) Од средствата наменети за изборите две третини
служат за покривање на трошоците поврзани со изборните дејствија на органите за спроведување на изборите.
(4) Една третина од средствата за спроведување на
изборите служи за покривање на дел од трошоците што
ги направиле организаторите на изборната кампања
чии кандидати се избрани за пратеници.
X. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО
Член 105
(1) Постапката за заштита на избирачкото право е
итна.
(2) Поднесоците (приговорите и жалбите) за заштита на избирачкото право се доставуваат до надлежните
органи преку органите кои претходно одлучувале.
(3) Второстепените одлуки на надлежните органи
се конечни.
Член 106
(1) Секој подносител на листа на кандидати во постапката за гласање сумирање и утврдувањето на резултатите од гласањето има право да поднесе приговор до
Државната изборна комисија.
(2) Приговорот од ставот (1) на овој член се поднесува во рок од 48 часа по констатирањето на неправилностите.
(3) Државната изборна комисија е должна во рок од
48 часа по приемот на приговорот да донесе решение.
(4) Против решението на Државната изборна комисија може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија, во рок од 48 часа од приемот на
решението.
(5) Жалбата се поднесува преку Државната изборна
комисија.
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Член 107
(1) Секој избирач или секој подносител на листа на
кандидати, ако констатира неправилности во постапката за избор, може да поднесе приговор до регионалната
изборна комисија во рок од 48 часа.
(2) Регионалната изборна комисија е должна во рок
од 48 часа од приемот на приговорот да донесе решение.
(3) Против решението на регионалната изборна комисија може да се поднесе жалба до надлежниот апелационен суд во рок од 48 часа по приемот на решението,
преку Регионалната изборна комисија.
Член 108
(1) Врховниот суд на Република Македонија и апелационите судови по жалбите решаваат во совет од
петмина судии избрани по пат на ждрепка.
(2) Врховниот суд на Република Македонија и апелационите судови се должни да донесат одлука во рок
од 48 часа по приемот на жалбата.
(3) Врховниот суд на Република Македонија и апелационите судови можат да ја потврдат или преиначат
одлуката.
XI. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Член109
(1) Изборите и изборната постапка можат да ги набљудуваат:
- регистрираните домашни и странски здруженија
на граѓани во Република Македонија и регистрираните
здруженија на странски земји во чии статути се вклучуваат начелата на демократија и заштита на човековите права;
- меѓународни организации и
- претставници на странски земји.
(2) Државната изборна комисија ја утврдува процедурата за вршење на набљудувачката мисија.
Член 110
(1) Организациите и лицата од членот 109 на овој
закон, можат да вршат набљудување по добивањето овластување од Државната изборна комисија.
(2) Барањата за набљудување со потребните исправи за идентификација се доставуваат до Државната изборна комисија од денот на распишувањето на изборите, а најдоцна десет дена пред денот на гласањето.
(3) Државната изборна комисија им издава овластувања на набљудувачите најдоцна седум дена по приемот на барањето.
(4) Државната изборна комисија има право да им го
одземе овластувањето за набљудување на субјектите
од членот 109 на овој закон, ако започнат да изразуваат
поддршка за некој кандидат или партија.
XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 111
За спречување на изборите и гласањето; за повреда
и злоупотреба на избирачкото право; за повреда на слободата на определувањето на избирачите; за поткуп
при изборите и гласањето; за уништување на изборните исправи и за извршена изборна измама, сторителот
ќе се казни според одредбите на Кривичниот законик.
Член 112
Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок лицето кое учествува во изборната
кампања со својата униформа (член 7 од овој закон).
Член 113
(1) Co парична казна од 200.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок политичка партија, која не се
придржува до рокот од членот 48 став (1) на овој закон.
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(2) Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок од ставот (1) на овој член и кандидат или друго физичко лице за дејствијата од ставот
(1) на овој член.
Член 114
Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое ја попречува и
оневозможува кампањата (член 50 од овој закон).
Член 115
(1) Co парична казна од 200.000 до 300.000 денари
ќе се казни јавно гласило:
- кое нема да обезбеди рамноправно претставување
на кандидатите за пратеници, политичките партии, групата избирачи и на нивните програми од членот 51 став
(1) на овој закон;
- кое нема да ги прифати и објави навреме правилата од членот 51 став (2) на овој закон;
- кое ќе го објави истражувањето на јавното мислење во период од пет дена пред денот на гласањето од
членот 52 став (1) на овој закон и
- ако го објави изборното пропагандно известување
без наведување дека се работи за платен оглас од членот 53 на овој закон.
(2) Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок и одговорниот уредник за дејствијата од ставот (1) на овој член.
Член 116
Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок:
- одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го
објави истражувањето на јавното мислење за кандидатите без да ги наведе податоците од членот 52 став (2) и
- одговорниот уредник на јавното гласило ако го
објави изборното пропагандно известување, без објавување на нарачателот (член 52 став (2) од овој закон).
Член 117
Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на општината, односно Градот Скопје ако не утврди места за лепење на
плакати без надоместок и не изврши нивно обележување за секој подносител на листи поодделно (член 55 од
овој закон).
Член 118
Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок организаторот на изборната кампања, ако во рокот утврден во членот 56 став (2) не го
отстрани сметот од плакатите.
Член 119
Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое врши уништување на изборни плакати или лепење плаката преку друга
плаката на организатор на изборна кампања на места
определени за нивно истакнување (член 56 став (1) од
овој закон).
Член 120
Co парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок политичка партија, која:
- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48
часа пред неговото одржување и
- го организира собирот спротивно на членовите 58
и 59 од овој закон.
Член 121
Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на надлежниот
државен орган, верска заедница или јавна институција
која на организаторот на изборната кампања ќе му дозволи организирање на предизборни собири спротивно
на членот 59 од овој закон.
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Член 122
(1) Co парична казна од 200.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок политичка партија која нема
да поднесе извештај за финансирање на изборната кампања од членот 61 на овој закон, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства согласно со членот 62 од овој закон.
(2) Co парична казна од 200.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок политичка партија, доколку во
изборната кампања потроши повеќе финансиски средства отколку што е утврдено во членот 63 од овој закон.
(3) Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе
се казни и одговорното лице на политичката партија за
дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член.
Член 123
Co парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок лицето од членот 79 став (1) на овој
закон, ако во времето и местото на гласањето носи ознака или симбол на политичка партија или кандидат.
Член 124
(1) Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок физичко лице кое гласа за повеќе
лица или гласа во име на друго лице, како и за спречување на присуство на полицијата, ако за тоа имало потреба (членови 74, 76, 77 и 80 од овој закон).
(2) Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок службено лице (полицаец), кој ќе
ја злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред
на гласачкото место (членови 74 и 77 од овој закон).
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 125
(1) Ha првите наредни избори кандидатите за членови на Државната изборна комисија, регионалните изборни комисии, општинските изборни комисии и избирачките одбори и нивните заменици од членот 13 ставови (1) и (4) , членот 17 ставови (2) и (5), членот 21
ставови (2) и (5) и член 25 став (4) на овој закон ги
предлагаат политичките партии во опозиција.
(2) За политички партии во опозиција се сметаат
двете политички партии, кои до изборот на Владата на
Република Македонија на 13 мај 2001 година немале
членови во Владата, а кои влегоа во Владата на Република Македонија која се избра на 13 мај 2001 година, а
на последните избори за пратеници добиле најмногу
гласови на пропорционалната листа според извештајот
на Државната изборна комисија за утврдување на резултатите, усвоени од Собранието.
(3) Ha првите наредни избори кандидатите за членови на Државната изборна комисија, регионалните изборни комисии, општинските изборни комисии и избирачките одбори и нивните заменици од членот 13 ставови (2) и (5), членот 17 ставови (3) и (6), членот 21
ставови (3) и (6) и членот 25 став (5) на овој закон ги
предлагаат политичките партии на власт.
(4) За политички партии на власт се сметаат двете
политички партии, кои имале членови во Владата на Република Македонија пред изборот на Владата на Република Македонија на 13 мај 2001 година , а влегоа во Владата на Република Македонија која е избрана на 13 мај
2001 година и кои на последните избори за пратеници
добиле најмногу гласови на пропорционалната листа
според извештајот на Државната изборна комисија за утврдување на резултатите, усвоен од Собранието.
Член 126
(1) Ha наредните избори за пратеници во Собранието, внатрешно раселените лица во земјата ќе гласаат
според правилата утврдени во членот 86 од овој закон.
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(2) Именувањето на претседателот, членовите на
Државната изборна комисија и нивните заменици, ќе се
изврши најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(3) Именувањето на претседателот, членовите на
регионалните изборни комисии, и нивните заменици,
ќе се изврши најдоцна во рок од 50 дена пред денот определен за одржување на изборите.
(4) Именувањето на претседателот, членовите на
општинските изборни комисии и нивните заменици, ќе
се изврши најдоцна во рок од 40 дена пред денот определен за одржување на изборите.
(5) Политичките партии од членот 21 на овој закон,
предлозите за членови на општинските изборни комисии и нивните заменици од ставовите (2), (3), (5) и (6),
ги утврдуваат и ги доставуваат до регионалната изборна комисија во рок од пет дена од денот на добивањето
на известување од регионалната изборна комисија.
Член 127
Co денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98 и 50/99).
Член 128
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________

675.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
Се прогласува Законот за Избирачкиот список,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јуни 2002 година.
Бр. 07-2434/1
14 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува начинот и постапката на
евидентирањето на избирачкото право и водењето на
Избирачкиот список.
Член 2
(1) Државјаните на Република Македонија (во натамошниот текст: граѓани) кои имаат избирачко право се
запишуваат во Избирачкиот список.
(2) Избирачкиот список се води според Регистарот
на државјаните во вид на регистар на избирачи со автоматска обработка на податоците на магнетен медиум.
Член 3
(1) Избирачкиот список е јавна исправа.
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(2) Сите дејствија и акти на државните органи, сите
поднесоци и докази во врска со запишувањето на граѓаните во Избирачкиот список се ослободени од плаќање на такси и данок.
Член 4
(1) Избирачкиот список се води за целата територија на Република Македонија.
(2) Личните податоци на граѓаните во Избирачкиот
список се запишуваат на јазиците и писмата на кои се
водат податоците во изворните евиденции, во согласност со закон.
(3) Избирачкиот список задолжително се ажурира.
Член 5
Врз основа на Избирачкиот список се спроведуваат
изборите за пратеници во Собранието на Република
Македонија, за претседател на Република Македонија,
локалните избори и гласањето на референдум на локално и државно ниво.
Член 6
(1) Во Избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот, кои имаат живеалиште на територијата на Република Македонија, а кои
имаат важечка лична карта или патна исправа.
(2) Во Избирачкиот список се запишуваат и сите
државјани на Република Македонија што се на привремена работа или престој во странство, со живеалиште
на територијата на Република Македонија и со важечка
патна исправа. Овие лица се запишуваат според нивното последно живеалиште во Република Македонија
пред заминувањето во странство.
(3) Во Избирачкиот список не се запишуваат граѓаните на кои со правосилна судска одлука им е одземена
деловната способност.
II. ИЗБИРАЧКИ СПИСОК
1. Водење на Избирачкиот список
Член 7
Избирачкиот список го води Министерството за
правда.
Член 8
(1) Во Избирачкиот список граѓаните се запишуваат
според општината на чие подрачје имаат живеалиште.
(2) Од Избирачкиот список се изготвуваат изводи
за секоја изборна единица, општина и избирачко место.
Член 9
За спроведување на гласањето во воените пошти,
организациите, установите, единиците и казнено - поправните установи се изготвуваат посебни изводи од Избирачкиот список, и тоа:
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите
се наоѓаат на воена вежба или отслужување на воениот
рок и
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите
се наоѓаат во притвор или издржување казна затвор.
Член 10
(1) Министерството за правда врши запишување,
дополнување и бришење во Избирачкиот список по
службена должност врз основа на податоци од матичните книги, евиденцијата за живеалиште и за државјанството на Република Македонија, други службени
евиденции и со непосредно проверување.
(2) Министерството за правда врши запишување,
дополнување и бришење во Избирачкиот список и по
барање на граѓани, а врз основа на лична карта и патна
исправа.
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Член 11
(1) Министерството за внатрешни работи до Министерството за правда доставува податоци за граѓаните:
- со наполнети 18 години живот, кои имаат важечка
лична карта или патна исправа;
- со наполнети 18 години живот кои починале;
- со наполнети 18 години живот кои се доселиле
или отселиле од определена општина, или ја промениле адресата на живеење во општината;
- со наполнети 18 години живот кои го промениле
името или презимето;
- со наполнети 18 години живот кои стекнале или
го изгубиле државјанството на Република Македонија;
- со наполнети 18 години живот кои се на привремена работа или престој во странство, или трајно се
иселиле од Република Македонија, со податок за земјата во која се наоѓаат.
(2) Основните судови до Министерството за правда
доставуваат податоци за лицата на кои со правосилна
судска одлука им е одземена деловната способност.
(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член
се доставуваат двапати годишно од први до 10 февруари и од први до 10 јули. Во случаите кога се распишани избори односно референдум, податоците се доставуваат наредниот ден од денот на распишувањето на
изборите, односно референдум.
Член 12
(1) Министерството за одбрана до Министерството
за правда најдоцна 30 дена пред денот определен за избори, односно референдум на државно ниво, доставува
податоци за лицата кои се на отслужување на воениот
рок или се на воена вежба, врз основа на евиденцијата
што ја води овој орган.
(2) Управата за извршување на санкциите, најдоцна
30 дена пред денот определен за избори, односно референдум на државно ниво доставува податоци за лицата
што се во притвор или се наоѓаат на издржување казна
затвор врз основа на евиденцијата што ја води овој орган до Министерството за правда.
Член 13
Податоците од членовите 11 и 12 на овој закон, се
доставуваат на магнетен медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот
(ЕМБГ).
Член 14
(1) Избирачкиот список ги содржи следниве податоци: единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ),
презиме, име на еден од родителите и име, пол, адреса
на живеење (општина, населено место, улица, куќен
број, влез и стан), датум на запишување и бришење и
датум и вид на дополнување на податоците.
(2) Отпечатените изводи од Избирачкиот список од
членот 8 став (2) на овој закон и посебните изводи од
Избирачкиот список од членот 9 на овој закон, се водат
по азбучен ред на презимето на граѓанинот и ги содржат следниве рубрики, односно податоци: реден број,
презиме, име, пол, датум на раѓање и адреса на живеење (населено место, улица, куќен број, влез и стан),
потпис или отпечаток за избирачот и забелешка.
Член 15
Посебните изводи од Избирачкиот список од членот 9 на овој закон се изготвуваат во два примероци и
тоа:
1. За граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат
на воена вежба или отслужување на воен рок, едниот
примерок е систематизиран според избирачкото место
или општината и во забелешката стои бројот на воената пошта, организацијата, установата, единицата и општината во која се наоѓа таа воена пошта, организација, установа и единица, а вториот примерок е система-
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тизиран според бројот на воената пошта, организацијата, установата, единицата и општината во која се наоѓа таа воена пошта, организација, установа, единица и
во забелешката стои бројот на избирачкото место и општината на која припаѓа тоа избирачко место.
2. За граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат
во притвор или на издржување казна затвор, едниот
примерок е систематизиран според избирачкото место
или општината и во забелешката стои општината во
која се наоѓа казнено-поправната установа, а вториот
примерок е систематизиран според казнено-поправната
установа и општината каде што се наоѓа и во забелешката стои бројот на избирачкото место и општината на
која припаѓа тоа избирачко место.
Член 16
(1) Граѓанинот може во текот на целата година да
бара да изврши увид во изводот од Избирачкиот список во службените простории на подрачните одделенија на Министерството за правда.
(2) Ако при увидот утврди дека тој или друг граѓанин не е запишан во Избирачкиот список или утврди
дека треба да се изврши запишување, дополнување или
бришење на податоците, до подрачното одделение на
Министерството за правда има право да поднесе барање за запишување, дополнување или бришење на податоците. Со барањето приложува и соодветна документација.
(3) Министерството за правда најдоцна во рок од
три дена од денот на приемот на барањето ќе ја провери точноста на податоците и приложените документи
од страна на граѓанинот и ако утврди дека барањето е
основано, ќе изврши запишување, дополнување или
бришење на податоците во Избирачкиот список, а во
спротивно ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.
(4) Против решението од ставот (3) на овој член,
граѓанинот во рок од три дена од денот на приемот на
решението може да поднесе жалба до Државната изборна комисија.
(5) По жалбата од ставот (4) на овој член Државната
изборна комисија решава во рок од три дена од денот
на приемот на жалбата.
(6) Против решението на Државната изборна комисија граѓанинот во рок од три дена од денот на приемот
на решението може да поднесе тужба за поведување
управен спор до Врховниот суд на Република Македонија.
(7) По тужбата од ставот (6) на овој член Врховниот
суд на Република Македонија решава во рок од три дена од денот на приемот на тужбата.
(8) Правосилното решение на Врховниот суд на Република Македонија донесено по тужбата е основа за
запишување, промена и бришење на податоците во Избирачкиот список.
2. Државна изборна комисија
Член 17
Државната изборна комисија ги врши следниве работи:
- го потврдува Избирачкиот список, односно изводите од членот 8 став (2) на овој закон 20 дена пред денот на одржување на изборите;
- одлучува по барањата за запишување, дополнување и бришење на податоци од Избирачкиот список;
- се грижи за заштита на личните податоци на граѓаните содржани во Избирачкиот список;
- врши проверка на интегритетот на базата на податоци на Избирачкиот список;
- ги остварува контактите со меѓународните асоцијации и организации кои имаат овластување да ги набљудуваат изборите, односно референдум на државно
ниво, за прашањата во врска со Избирачкиот список;
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- доставува податоци на јавните гласила за бројот
на избирачите запишани во потврдениот Избирачки
список, односно изводите;
- за својата работа поднесува извештај во врска со
Избирачкиот список до Собранието на Република Македонија и
- врши и други работи утврдени со овој закон.
3. Подготвување на Избирачкиот список за гласање
Член 18
(1) Министерството за правда во месеците февруари и јули подготвува анализа за состојбата со Избирачкиот список.
(2) Министерството за правда најдоцна десет дена
од денот на распишувањето на изборите го подготвува
Избирачкиот список за јавен увид и доставува извештај
до Државната изборна комисија за состојбата со Избирачкиот список.
Член 19
(1) Министерството за правда најдоцна 15 дена од
денот на распишувањето на изборите, Избирачкиот
список го става на јавен увид во своите подрачни единици и месните канцеларии во нивен состав, како и во
населените места надвор од месните канцеларии што
тие ги покриваат, ако за тоа има услови, со состојба на
податоци за:
- граѓаните со наполнети 18 години живот, на денот
на изборите (прв круг на гласање);
- умрените лица, 30 дена пред денот на распишувањето на изборите и
- другите податоци од Избирачкиот список на денот
на распишувањето на изборите.
(2) Министерството за правда веднаш по ставањето
на изводите од Избирачкиот список на јавен увид, преку јавните гласила ги известува граѓаните за местото на
кое се врши увидот, времетраењето на увидот и можноста за запишување, дополнување или бришење на
податоците од Избирачкиот список.
(3) Јавниот увид трае 15 дена.
Член 20
(1) Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во изводите на Избирачкиот список што се ставени на јавен увид, во рокот од членот 19
став (3) на овој закон, може да поднесе секој граѓанин:
- ако тој или некој друг граѓанин не е запишан во
Избирачкиот список;
- ако е запишано лице кое нема избирачко право
или нема живеалиште на подрачјето на општината или
лице кое е починато и
- ако личното име и адресата на лицето или личното
име и адресата на друго лице се неправилно запишани.
(2) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците од ставот (1) на овој член се поднесува писмено до подрачното одделение на Министерството за правда или месната канцеларија на подрачјето на живеење.
(3) Со барањето се приложуваат и потребните докази.
Член 21
(1) Министерството за правда по барањата на граѓаните од членот 20 на овој закон должно е да одлучи со
решение во рок од 24 часа од денот на приемот на барањето и ако утврди дека барањето е основано ќе изврши запишување, дополнување или бришење на податоците, а во спротивно ќе донесе решение со кое ќе го одбие барањето.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член, граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на решението, може да поднесе жалба до Државната изборна комисија.
(3) По жалбата од ставот (2) на овој член Државната
изборна комисија решава во рок од 24 часа по приемот
на жалбата.
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(4) Против решението на Државната изборна комисија во рок од 24 часа од приемот на решението може
да се поднесе тужба за поведување управен спор до
Врховниот суд на Република Македонија.
(5) По тужбата од ставот (4) на овој член Врховниот
суд на Република Македонија решава во рок од 24 часа
од приемот на тужбата.
(6) Правосилното решение на Врховниот суд на Република Македонија донесено по тужбата за запишување,
промена и бришење е составен дел на потврдениот Избирачки список од страна на Државната изборна комисија.
Член 22
Министерството за правда, Избирачкиот список во
кој се извршени сите промени кои произлегле од јавниот увид, отпечатен во вид на изводи го заклучува најдоцна 15 дена по завршениот јавен увид.
Член 23
(1) Избирачкиот список, односно изводот се заклучува со назначување на: бројот на страниците што ги
има тој список, односно изводот, бројот на запишаните
избирачи (означени со број и букви) критичен момент
на податоците утврдени во членот 19 став (1) на овој
закон, датум на заклучувањето, потпис на овластено
лице и печат.
(2) Заклучениот Избирачки список ги содржи и податоците за граѓаните чии барања за бришење, запишување или промена на податоците од Избирачкиот список се позитивно решени од страна на Министерството
за правда, Државната изборна комисија и Врховниот
суд на Република Македонија.
(3) Заклучениот Избирачки список Министерството
за правда го доставува до Државната изборна комисија
на потврдување.
(4) Министерството за правда со заклучениот Избирачки список доставува и извештај за бришаните, запишаните и променетите податоци направени во него за
време на јавниот увид.
Член 24
(1) Заклучениот Избирачки список Државната изборна комисија го потврдува во рок од пет дена од денот на приемот.
(2) Во постапката на потврдување Државната изборна
комисија проверува дали во заклучениот Избирачки список се внесени барањата позитивно решени од страна на
Министерството за правда, Државната изборна комисија
и Врховниот суд на Република Македонија.
(3) Ако Државната изборна комисија утврди дека во
Избирачкиот список, односно изводите не се внесени барањата што се позитивно решени, таа нив веднаш ќе ги
врати до Министерството за правда. Исправките се извршуваат во рок од 48 часа од денот на нивниот прием.
Член 25
За изборите што истовремено се спроведуваат, се
издаваат толку потврдени изводи од Избирачкиот список за секое избирачко место колку што има видови избори, односно изборни кругови.
Член 26
Содржината на Избирачкиот список, односно изводите на денот на изборите (прв круг) не можат да се
менуваат до завршувањето на изборите.
Член 27
(1) За утврдување на обемот на активностите, висината на потребните финансиски средства и динамиката
на нивното користење за следната година Министерството за правда донесува програма.
(2) Средствата за ажурирање и изготвување на Избирачкиот список се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
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III. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД
ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
Член 28
(1) Личните податоци содржани во Избирачкиот список се заштитени согласно со одредбите на Законот за
заштита на личните податоци и не смеат да се употребуваат за ниедна друга цел, освен за остварување на избирачкото право на граѓаните во согласност со овој закон.
(2) На регистрираните политички партии и на независните кандидати, Министерството за правда по претходно писмено барање им дава во печатена форма или
електронски облик на ЦД-ром податоци од потврдениот
или претходно подготвен извод од Избирачкиот список
и извод од Избирачкиот список за секое избирачко место во кои се содржани податоците од членот 14 став (2)
на овој закон, за потребите при учество на изборите.
(3) Трошоците за изработка на податоците во печатена форма или електронски облик од Избирачкиот
список ги сносат подносителите на барањето.
(4) Регистрираните политички партии и независните
кандидати, односно овластените претставници и нивните заменици на подносителите на листа на кандидати не
можат да ги користат избирачките списоци на денот на
изборите за евидентирање на лицата кои гласале.
Член 29
Овластениот службеник или било кое друго лице,
тело или орган кој е запознат со личните податоци содржани во Избирачкиот список е должен да ги чува и
заштитува во смисла на членот 28 од овој закон.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 30
(1) Важноста за запишувањето на личните податоци
во согласност со членот 4 став (2) од овој закон ќе се
примени по создавањето на услови за таа цел.
(2) Државниот завод за статистика ќе продолжи да
ја врши организационо-техничката и методолошка обработка на податоците од Избирачкиот список до конечното негово преземање од страна на Министерството за правда, но не подолго од две години од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
(3) Податоците од членовите 11 и 12 на овој закон
ќе продолжат да се доставуваат до Државниот завод за
статистика согласно со рокот утврден во ставот (2) на
овој член.
(4) За спроведување на гласањето на внатрешнораселените лица, Министерството за правда ќе подготви посебни изводи од Избирачкиот список врз основа
на евиденција на надлежните органи.
Член 31
Со денот на влегувањето во сила на овој закон,
престанува да важи Законот за избирачкиот список и за
избирачката легитимација (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/96 и 9/98).
Член 32
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________

676.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000) и член 96, став 4 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ
НА КОСОВО, СР ЈУГОСЛАВИЈА НОСИТЕЛИ
НА ПАТНИ ИСПРАВИ НА УНМИК
1. Владата на Република Македонија ги укинува визите на носителите на патните исправи на УНМИК за
граѓаните на Косово, Сојузна Република Југославија.

25 јуни 2002

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-3239/1
18 јуни 2002 година
Скопје

677.

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

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување
на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 8/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА
ПОТРОШУВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА
1. Дел од остварените вишоци на приходите над
дозволеното ниво на потрошувачка во 2001 година во
износ од 70.000.000 денари се распределуваат на следните единици на локалната самоуправа:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Пехчево
Бистрица
Новаци
Бач
Старавина
Могила
Добрушево
Самоков
Пласница
Валандово
Виница
Блатец
Гостивар
Неготино-Полошко
Врапчиште
Маврови Анови
Чегране
Србиново
Вруток
Дебар
Делчево
Македонска Каменица
Демир Хисар
Сопотница
Конопиште
Кичево
Другово
Осломеј
Вранештица
Зајас
Чешиново
Облешево
Зрновци
Оризари
Липково
Орашец
Крушево
Житоше
Демир Капија
Охрид
Мешеишта
Долнени
Тополчани
Кривогаштани
Витолиште

1.000.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
1.200.000 денари
1.200.000 денари
1.000.000 денари
2.100.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
2.100.000 денари
1.600.000 денари
1.200.000 денари
1.000.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
2.100.000 денари
1.000.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
550.000 денари
600.000 денари
550.000 денари
1.300.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
1.200.000 денари
530.000 денари
500.000 денари
2.100.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Злетово
Радовиш
Конче
Подареш
Струмица
Ново Село
Василево
Босилово
Куклиш
Муртино
Струга
Лабуништа
Луково
Делогожда
Тетово
Џепчиште
Теарце
Брвеница
Камењане
Боговиње
Шипковица
Желино
Јегуновце
Вратница
Богомила
Градско
Чашка
Гази Баба
Арачиново
Петровец
Илинден
Студеничани
Зелениково
Сопиште
Сарај
Чаир
ВКУПНО:

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.000.000 денари
1.200.000 денари
600.000 денари
1.000.000 денари
2.100.000 денари
1.000.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
2.100.000 денари
530.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
2.100.000 денари
540.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
2.100.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
1.000.000 денари
600.000 денари
1.000.000 денари
600.000 денари
600.000 денари
2.100.000 денари
70.000.000 денари

2. Единиците на локална самоуправа се должни
средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат наменски за остварување на редовните функции на општината.
3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат
на сметките на буџетите на единиците на локална самоуправа.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3257/1
18 јуни 2002 година
Скопје

678.

Тарифен
број
1
8471

Тарифна
ознака
2

8471 50

8471 50 90 00

8471 60

8471 60 90 00

8471 80 00 00

8473

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.
___________
8473 30

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98,
26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
1. Со ова решение се определуваат предметите кои
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите
на Министерството за транспорт и врски - Управа за
телекомуникации и тоа:

8473 30 10 00

8504

8504 40

Бр. 42 - Стр. 19

Именување

Количина

3
Машини за автоматска обработка
на податоци и нивни единици; магнетни или оптички
читачи, машини за
преснимување на
податоци на носители на податоци
во кодирана форма
и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени
на друго место:
- Дигитални единици освен оние
од тар. подброеви
8471 41 или 8471
49, кои содржат
или не содржат во
исто куќиште една
или две од следниве единици
-- Друго
а) Дигитални единици кои содржат
или не содржат
мемориски единици, влезни единици, излезни единици
- Влезни или излезни
единици,
што содржат или
не содржат мемориски единици во
исто куќиште:
--- Друго
а) Влезни или излезни
единици,
друго
- Други единици
од машините за
автоматска обработка на податоци
а) Други единици
од машини за
АОП
Делови и прибор
(освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба
исклучително или
главно со машините од тар. броеви 8469 до 8472:
- Делови и прибор
на машини од тар.
број 8471:
-- Електронски
а) Делови и прибор на машини,
електронски
Електрични трансформатори, статички конвертори
(на пример, исправувачи) и индуктивни калеми:
- Статички конвертори (претворувачи):

4

1 парче

1 парче

3 парчиња

1 парче

Стр. 20 - Бр. 42

8518

8520

8524

8529
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8504 40 20 00 --- За употреба со
телекомуникациони
апарати, машини за
автоматска обработка на податоци и
нивни единици
а) УПС напојување
Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и
звучници во звучни
кутии;
наглавни
слушалки и слушалки за едно уво,
без или во комбинација со микрофон и
комплети од еден
микрофон и еден
или повеќе звучници; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплети за засилување на звукот:
8518 30
- Наглавни слушалки и слушалки за едно уво без
или во комбинација со микрофон,
и комплети од
еден микрофон и
еден или повеќе
звучници:
8518 30 90 00 --- Друго
а) Наглавни слушалки
Магнетофони и
други апарати за
снимање на звук,
вклучувајќи и апарати со вградени
уреди за репродукција на звук:
8520 32
-- Дигитален аудио вид:
--- Касетен тип:
---- Со вграден засилувач и еден
или повеќе вградени звучници:
8520 32 19 00 ----- Друго
а) Дигитален аудио вид
Плочи, ленти и други снимени подлоги
со звучни или други
слични феномени,
вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи,
освен производите
од Глава 37:
8524 91 00 00 -- За репродукција на појави освен
на звук или слика
а) Плочи, ленти и
други
снимени
материјали
---- Со вграден засилувач и еден
или повеќе вградени звучници:
8529 10
- Антени и антенски рефлектори
од сите видови;
делови погодни за
употреба со нив:

1 парче

8544

9032

1 парче
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8529 10 39 00 --- Друго
а)
Надворешни
антени, друго
8529 90
- Друго:
8529 90 88 00 ----- Друго
а) Склопки
Изолирана жица
(вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и
коаксијални кабли) и други изолирани електрични
спроводници, со
или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со
електрични спроводници, со или
без конектори:
8544 41
-- Со конектори:
8544 41 90 00 --- Други
а)
Електрични
спроводници, со
конектори
Инструменти
и
апарати за автоматска регулација
или управување:
9032 89
-- Други:
903289 90 00 --- Друго
а) Инструменти и
апарати за автоматска регулација
или управување

4 парчиња
1 парче

1 парче

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3082/1
11 јуни 2002 година
Скопје

679.

1 парче

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

Врз основа на член 2 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ “ бр. 63/2000, 103/2000,
34/2001, 4/2002 и 37/2002), а во врска со член 7 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите на
“Тат“ Битола, “Алфа С“ Скопје и “Лавци“ Охрид
(“Службен весник на РМ“ бр. 38/2002), Комисијата за
хартии од вредност на својата седница одржана на
13.06. 2002 година, донесе
ОДЛУКА

5 парчиња

1. Конвертибилниот сертификат дефиниран со Законот за регулирање на побарувањата на штедачите на
штедилниците “Тат“ Битола, “Алфа С“ Скопје и “Лавци“ Охрид претставува финансиски инструмент кој се
смета за инвестиција според Комисијата за хартии од
вредност.
2. Со конвертибилниот сертификат од точка 1 на
оваа одлука може да се тргува на организиран пазар на
хартии од вредност.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-1003/2
13 јуни 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с. р
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680.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 13.06. 2002 година, Комисијата издава
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На МТС Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни
хартии од вредност - втора емисија на 10.000.000 обични акции во вредност од 10.000.000 ЕВРА или во денарска противвредност од 609.550.000 денари, согласно Одлуката за зголемување на основната главница на
друштвото од 28.05.2002 година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-988/3
Комисија за хартии од вредност
13 јуни 2002 година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с. р
___________

681.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 13.06. 2002 година, Комисијата издава
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На Стопанска банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност седма емисија на 515.330 обични акции во вредност од
1.036.328.630 денари.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот
предвиден со Законот, со Одлуката за зголемување на
акционерскиот капитал на Стопанска банка АД Скопје
со издавање на обични акции од седмата емисија С.О.
бр. 32 од 22.04.2002 година и со Одлуката за зголемување на акционерскиот капитал на Стопанска банка АД
Скопје со издавање на обични акции од седмата емисија донесена од акционерите - иматели на приоритетни акции С.О. бр. 38 од 22.04.2002 година.
3. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.
4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-1091/4
Комисија за хартии од вредност
13 јуни 2002 година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с. р
___________

682.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 13.06. 2002 година, Комисијата издава
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На Тутунска банка АД Скопје се дава одобрение
за издавање на долгорочни хартии од вредност - десетта емисија на 27.333 обични акции во вредност од
81.999.000 денари.

Бр. 42 - Стр. 21

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање
бр. 0201-268/8 од 26.03.2002 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-727/7
13 јуни 2002 година
Скопје

683.

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с. р
___________

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на
седницата одржана на 13.06. 2002 година, Комисијата
издава
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На “Инвестбанка“АД Скопје се дава одобрение
за издавање на долгорочни хартии од вредност - единаесетта емисија на 5.000 приоритетни кумулативни акции во вредност од 13.350.000 денари.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот
предвиден со Законот и Одлуката за издавање долгорочни хартии од вредност - акции од единаесетта емисија С.О. бр. 1346/13 од 29.03.2002 година.
3. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.
4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-725/9
Комисија за хартии од вредност
13 јуни 2002 година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с. р
_______________________________________________
ИСПРАВКИ
По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделување на
средства за проектот “Спас на Дојранското Езеро“, објавена во “Службен весник на Република Македонија“
бр. 40/2002, направена е техничка грешка, поради што
се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
ЗА ПРОЕКТОТ “СПАС НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО“
Членот 2 од Одлуката да се измени и да гласи:
“Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплаќаат од Министерството за финансии, на ЈПВ ХС “Дојранско Езеро“-Стар Дојран како корисник на експропријацијата.
ЈПВ ХС “Дојранско Езеро“-Стар Дојран ќе врши
директна исплата на крајните корисници по претходно
проверена и оверена документација од Управата за
имотно-правни работи.“
Бр. 23-3084/2
18 јуни 2002 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија
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ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ГИ ОБЈАВУВА НА ВЕБ СТРАНАТА НА БЕРЗАТА
Во воведот на Правилникот за содржината на податоците што издавачот на хартии од вредност ги објавува на веб страната на берзата на Комисијата за хартии
од вредност број 03-934/1 од 05.10.2002 година, објавен во Службен весник на Република Македонија број
82 од 17 октомври 2001 година, повикувањето на “член
5 став 2 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
РМ“ бр. 34/2001)“ се заменува со член 46 став 5 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ“
бр. 63/00, 103/00 и 34/01)“.
Бр. 03-934/2
Комисија за хартии од вредност
13 јуни 2002 година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с. р
_______________________________________________

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е
тужба за развод на брак од тужителот Асип Сулејмани
од с. Љубин - Скопско, против тужената Ана Рашо од
с. Љубин, сега со непозната адреса на живеење.
Се повикува тужената Ана Раши, да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој
пред судот ќе ги штити нејзините интереси, во спротивно на тужената ќе и биде одреден времен застапник
кој што ќе ја застапува пред судот до правосилното
окончување на постапката.
Од Основниот суд Скопје I- Скопје, XVIII.П. бр.
1235/02.
(17111)
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка за утврдување право на сопственост, на недвижни и подвижни предмети стекнати во брак, по тужбата
на тужителката Мара Младеноска од Скопје, против
тужениот Момир Младеноски од Скопје, со непозната
адреса. Вредноста на спорот е 36.100.000,00 денари.
Судот, со решение XI. П. бр. 2326/01 од 05.06.2002
година, на тужениот Момир Младеноски му постави
привремен застапник Кирил Петров, адвокат од Скопје, ул. “Мито Хаџивасилев“ бб (Стара Железничка станица), кој ќе ги застапува интересите на тужениот сé
додека тој лично или преку полномошник не ја преземе
постапката.
Се повикува тужениот Момир Младеноски од Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот,
да се јави во судот, лично или преку полномошник и да
ја преземе постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр.
2326/2001.
(17013)
___________
Пред овој суд во тек е постапката за регрес, по тужбата на тужителот АД за осигурување “Вардар“ од
Скопје, против тужениот Величковски Стојча од Скопје, ул. “Темко Попов“ бр. 9, сега со непозната адреса на
живеење. Вредноста на спорот е 48.000,00 денари.
Се повикува тужениот Величковски Стојча од
Скопје, со непознато место на живеење, во рок од 30
дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или во тој рок да достави
своја адреса или престојувалиште или да назначи свој
полномошник. Доколку, тужениот Величковски Стојча
не се јави во рок од 30 дена, неговите интереси во постапката ќе ги штити привремен застапник поставен од
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град
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Скопје, сé додека тужениот лично или негов полномошник не се појават во судот.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр.
61/2001.
(17159)
___________
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, е заведена
постапка за прогласување на наследници на правото на
денационализација на недвижен имот на покојната
Фотка Иванова порано од Скопје.
Се повикува учесникот Душко Александар Ивановски роден на 13.03.1951 година во Скопје, внук на покојната, сега со непозната адреса на живеење да се јави
во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или ја достави сегашната адреса на живеење. Во
спротивно, за него ќе се одреди времен старател кој ќе
ги застапува неговите интереси пред судот.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје, II ОД. бр.
1745/01.
(17296)
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА
Основниот суд во Битола поведе парнична постапка
за утврдување на сопственост на недвижност, по тужбата на тужителот Михајло Р. Зенгеловски од с. Буково, против тужениот Жули Димитриев Коста од Солун,
со непозната адреса.
Бидејќи тужениот е со непозната адреса, на предлог
на тужителот, судот со решение П. бр. 173/02 од
01.03.2002 година на тужениот Жули Димитриев Коста
му постави привремен застапник за застапување по
овој спор. За привремен застапник ја одреди адвокатката Ангелина Јошевска од Битола, која ги има сите права и обврски на законски застапник и ќе го застапува
тужениот по овој спор сé додека тој или негов полномошник не се појави пред судот и ЦСР не го извести
судот дека поставил старател.
Од Основниот суд во Битола, П. бр. 173/2002.
(17083)
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР
Пред Основниот суд во Гостивар, се води парница
за развод на брак, по тужбата на тужителот Изет Ферати од с. Неготино, полошко, против тужената Дамира
Ферати од с. Неготино, полошко, сега со непозната адреса на живеење и престој во странство. Вредноста на
спорот не е определена.
Бидејќи тужената Дамира Ферати е со непознато живеалиште и престој во странство и се поставува привремен застапник лицето Светлана Славкоска, адвокатка од
Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужената сé
додека таа, нејзин полномошник или застапник не се јави при главната расправа пред овој суд или сé додека органот за старателство не и постави старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 427/2002.
(17179)
___________
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка
за развод на брак, по тужбата на тужителката Нухиу
Емрије од Гостивар, против тужениот Нухиу Елвис од
с. Форино, сега со непозната адреса на живеење и престој во странство. Вредноста на спорот не е определена.
Бидејќи тужениот е со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште во странство му се поставува
привремен застапник адвокатот Игор Бурески од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот сé
додека тој или негов полномошник или застапник не се
јави на главната расправа пред овој суд или сé додека
органот за старателство не му постави старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 439/2002.
(17180)
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ
Пред Основниот суд во Кочани е заведен предмет
под О. бр. 193/97 за расправање на оставината по покојниот Михаило Захариев од Скопје, ул. “А. Димовски“ бр. 4/2-17, роден на 18.10.1919 година во Кочани,
а починал на 14.05.1996 година во Скопје.
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Како наследници на покојниот се јавуваат и учесниците Томе Глигоров, син на оставителот и Станка Куга,
ќерка на покојниот и двајцата сега со непозната адреса
на живеење во Италија.
Се повикуваат учесниците Томе Глигоров, син на покојниот и Станка Куга, ќерка на покојниот, да се јават во
овој суд во рок од 1 година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да достават
своја адреса на живеење. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател, кој во смисла на член 126 од
ЗН, ќе се грижи за нивните интереси во постапката.
Од Основниот суд во Кочани, О. бр. 193/1997.
(17153)
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО
Пред овој суд е заведен парничен предмет за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот
Рамадани Ариф од с. Липково, против тужениот Ибраими Ариф, сега со непозната адреса и др. Вредноста на
спорот е 10.000,00 денари.
На тужениот му се поставува привремен застапник
адвокатката Славица Зафировиќ-Петковска од Куманово, да го застапува тужениот по предметот II. П. бр.
1059/02 до окончувањето на постапката или до неговото појавување пред судот.
Од Основниот суд во Куманово, II.П. бр. 1059/2002.
(17077)
___________
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителот Рамадан Ќазим од Куманово, ул. “Борис Кидрич“ бр. 36, против
тужениот Асанов Реџеп од Турција, со непозната адреса на живеење.
За тужениот судот е известен од МВР, СВР Куманово, дека според нивната евиденција такво лице не постои со дадените податоци, според тоа на тужениот
Асанов Реџеп за привремен застапник му се назначува
Живко Арсовски, адвокат од Куманово.
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот
во оваа постапка се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека
Центарот за социјална работа не ќе го извести судот
дека назначил старател.
Од
Основниот суд во Куманово, VII.П. бр.
899/2002.
(17182)
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП
При Основниот суд во Прилеп е оформен предмет П.
бр. 569/02 по тужбата на тужителката Маринкоска Светлана од Прилеп, против тужениот Маринкоски Горан од
Прилеп, со непозната адреса на живеење во странство.
Се повикува тужениот Маринкоски Горан да се јави
во Основниот суд во Прилеп, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да определи свој полномошник, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.
Во спротивно, судот ќе определи привремен застапник,
кој ќе се грижи за интересите на тужениот во овој спор.
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 569/2002.
(17181)
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА
Пред Основниот суд во Струмица е заведен предмет за долг по тужбата на тужителот Штедилница
“МАК БС“ АД Скопје, против тужената Бинева Лилјана од Струмица, со непознато престојувалиште. Вредноста на спорот е 48.852,00 денари.
На тужената Бинева Лилјана од Струмица, сега со
непознато престојувалиште и без полномошник и се
назначува привремен застапник. За привремен застапник се назначува Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги има сите
права на законски застапник во оваа постапка согласно
член 79 од ЗПП.
Се повикува тужената Бинева Лилјана да се јави во
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, во судница бр. 10 при Основниот
суд во Струмица. Во спротивно, нејзините интереси ќе
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ги застапува привремениот застапник до правосилното
завршување на спорот.
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1396/2000.
(17080)
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО
Пред овој суд се води спор за утврдување право на
сопственост по тужбата на тужителот Хабиљ Исман
Синани од с. Групчин, општина Желино, против тужениот Џемаил Саит Ајети од с. Дебреше, Гостивар, сега
со непозната адреса во странство.
Се повикува тужениот Џемаил Саит Ајети од с.
Дебреше, Гостивар, сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена да се јави пред Основниот суд
во Тетово. Во спротивно, по истекот на овој рок, доколку не се јави или не овласти свој полномошник, кој
ќе го застапува, судот преку Центарот за социјална работа ќе му постави привремен старател, кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 287/2002.
(17155)
___________
Пред Основниот суд во Тетово се води спор по тужбата на тужителот Мемети Шефкет од Тетово, ул.
“155“ бр. 12, против тужените Ибраими Нафи од Тетово, ул. “155“ бр. 20, нас. Дреновец и Ѓорѓевски Хаџитодоров Анѓелко, сега со непозната адреса во странство.
Се повикува тужениот Ѓорѓевски Хаџитодоров Анѓелко од Тетово, сега со непозната адреса во Р. Бугарија, во
рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да се јави во
судот, да достави своја сегашна адреса или определи полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му определи привремен застапник, кој ќе
го застапува до правосилното окончување на постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 453/2002.
(17157)
ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП
Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка
за развод на брак по тужба на тужителката Даниела
Николова-Манева од Штип, ул. “Сајбие Демир“ бр.
2/28 против тужениот Манев Виктор од Штип, ул.
“Партизанска“ бр. 41, сега со престој во странство со
непозната адреса.
Се повикува Манев Виктор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред судот и достави
адреса на престојувалиштето во странство или определи свој полномошник или застапник кој ќе го застапува
во постапката. Во спротивно, ќе му биде поставен
привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката се додека самиот не се јави во судот или негов полномошник или застапник.
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 504/01. (17314)
___________
Во судскиот оглас во спорот меѓу “Македонски телекомуникации“ и тужениот Видовиќ Звонко објавен
во “Службен весник на РМ“ бр. 21 од 27 март 2002 година на страна 25, во последниот ред наместо: „Од Основниот суд Скопје II - Скопје.“ треба да стои: “Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII.П. бр. 2457/98“.
__________________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.
Трег. бр. 2878/2002 од 30.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042785?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото
за градежништво, трговија, транспорт и услуги СТАРОГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. “Народен Фронт“ бр. 13/5, Скопје.
Новото седиште е на ул. “Коста Шахов“ бр. 6/17,
Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр.
2878/2002.
(16658)

Стр. 24 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.
Трег. бр. 2862/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 3-02000897-000-11, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Трговското друштво за новинско издавачка дејност, производство, трговија и услуги “А. С. ЦВЕТИНОВСКИ“ Александар и други Д. О. О. експорт-импорт, Скопје, ул.
“М. Тито“ бр. 35, Скопје.
Запишување на ликвидатор и престанок со работа
на: Трговското друштво за новинско издавачка дејност,
производство, трговија и услуги “А. С ЦВЕТИНОВСКИ“ Александар и други Д. О. О. експорт-импорт,
Скопје, ул. “Маршал Тито“ бр. 33, Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр.
2826/2002.
(16455)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 5/02 од
07.06.2002 год., во судскиот регистар на здруженија на
граѓаните, го запиша основањето на здружението Центар
за помош на лица со ментален хендикеп „Порака“ Дебар.
Целта на основањето на здружението е обезбедување
на севкупната општествена грижа и третман на лицата
со ментален хендикеп, дава поддршка и помага во опфаќање, собирање и ангажирање на родителите, старателите и пријателите на лицата со ментален хендикеп во работата на центарот, ги следи развојот на заштитата и
третманот на лицата со ментален хендикеп ги согледува
потребите и проблемите и предлага соодветни решенија,
презема иницијативи за нормативно регулирање на правата на лицата со ментален хендикеп ги согледува потребите и проблемите и предлага соодветни решенија,
превзема иницијативи за нормативно регулирање на
правата на лицата со ментален хендикеп преку закон и
подзаконски акти, им помага на тие лица и на нивните
семејства во задоволување на нивните потреби и други.
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 5/02. (16976)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации под реден број 19 за 2002 година Здружението
за развој на туризмот СТЕФИБО-МАЛЕШ с. Владимирово, Берово кое е основано заради развој на туризмот во
Берово и Мелешевијата преку афирмирање на можностите што ги нуди овој крај пред домашните и странските туристи, а особено посета на знаменитости, изложби, туристички атракции, зголемување на бројот на посетители и
нивно организирано сместување и превоз.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Иво
Лола Рибар“ бр. 4, с. Владимирово - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 19/2002.
(16979)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 20 за 2002 година Регионален центар за развој на Малешевијата - Берово кое е
основано заради слободно здружување на граѓаните,
заради остварување и усогласување на своите интереси
и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување и развивање на демократските, културните,
еколошките, ергономските, образовните и економските
процеси, како и развивање на меѓучовечките и меѓуетничките односи во регионот на Малешевијата, односно
општините Берово и Пехчево и пошироко во регионот.
Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа на ул.
„Борис Кидрич“ бб - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 20/2002. (16980)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 18 за 2002 година Здружението на дрвопреработувачи „Свети Харалампие“ Пехчево кое е основано заради остварување на поши-
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рок заеднички интерес, преку што се задоволуваат потребите за развој на дрвопреработувачката дејност.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул.
„Првомајска“ бр. 51 во Пехчево.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 18/2002. (16981)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации под реден број 17 за 2002 година Здружението
за развој на производство на здрава храна, угостителство,
туризам, спорт и рекреација „Здравец“ - Пехчево кое е основано заради остварување, заштита и усогласување на
своите интереси и уверувања, како и заради вршење на заеднички дејности во производството на здрава храна, туризмот, угостителство, спортот и рекреацијата.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул.
„Гоце Делчев“ бр. 2 во Пехчево.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 17/2002. (16982)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 21 за 2002 година Здружението за туризам, сместување и превоз на туристи
САНДРА - Берово кое е основано заради развој на туризмот преку афирмирање на типично Малешевски
обичаи, традиции и обележја: малешевска куќа, малешевска кујна, малешевски занаети, културно историски
знаменитости и други можности што ги нуди овој крај
пред домашните и странски туристи, а сето тоа со цел
зголемување на бројот на посетители за кои ќе биде организирано сместување и превоз.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул.
„Маршал Тито“ бр. 104 - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 21/2002. (16983)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации под реден број 22 за 2002 година Ромски центар
Састипе - „Здравје“ од Берово кое основано заради здружување на граѓаните, а за едукација за подобрување на нивото
на здравствените услови на ромската популација и подобрување на социјал-економската состојба, подигање на нивото
на образованието, помагање и обезбедување на медицинска
помош и рехабилитација на стари и болни лица и социјална
грижа и заштита посебно на стари и изнемоштени, напуштени
деца и други активности, подобрување на еколошката, урбанистичката, културната совест на ромите и другите националности кои живеат во општината и пошироко.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 18 - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 22/2002. (16984)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации под реден број 23 за 2002 година на Здружението на копаничари и сликари „ИКОНОСТАС“ од Берово
кое е основано заради развој, унапредување и поттикнување на активностите, остручување, подобрување и размена
на искуства во изработката на квалитетни резби, икони,
иконостаси, резбан мебел, кукли со малешевски носии и
развој на сликарството во Малешевијата.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, Пехчево и пошироко, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Задарска“ - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 23/2002. (16985)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 24 за 2002 година Здружението на граѓани за зачувување на Малешевското
културно наследство „Малешевска Куќа“ - Берово кое
е основано заради заштита на културното наследство,
унапредување на технологијата, соработка со други
здруженија во земјата и странство, како и други здружени организации.
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Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул.
„Маршал Тито“ бр. 10 - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 24/2002. (16986)
___________
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 25 за 2002 година Културно уметничкото друштво „Димитар Поп ЃоргиевБеровски“ - Берово кое е основано заради слободно
здружение на граѓаните заради остварување на своите
интереси и уверувања, како и заради вршење дејности
и активности за унапредување и зачувување на културно-уметничкиот карактер, негување и унапредување на
амбициите од сите облици на фолклор без обзир на националниот карактер на фолклорот, настап на јавни
приредби со своја уметничка програма на музички,
фолклорни фестивали и други традиционални манифестации во општината и пошироко.
Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул.
„Маршал Тито“ бр. 105 - Берово.
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 25/2002. (16987)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации
под Рег. Згф. бр. 19/2002 од 10.06.2002 год., се запишува
здружението на граѓани под име: Младинско здружение за
промовирање на културните вредности „Флаери“ - Охрид.
Здружението на граѓани има за цел: подобрување на
квалитетот на животот во регионот и пошироко, промовирање на демократските вредности посебно толеранцијата,
дијалогот и човековите права преку уметностa и образование на целото население, а посебно на младите. Да придонесува за чување и негување на природата, вредностите, културното наследство и современите придобивки во
регионот; да ги разубавува населените места со хортикултурно и уметничко уредување, да се грижи за организирање и развој на културно-образовните, посебно уметничките дејности на територијата на општините во регионот; да
проучува и пропагира современи методи и форми на работа во процесот на воспитание на младите преку кои ќе
се афирмираат европските културни вредности, особено
демократијата, толеранцијата, човековите права и дијалогот; да ги популаризира резултатите и достигнувањата во
областа на науката, уметноста и техниката и да ја унапреди соработката на населението со културно-воспитните и
образовните институции и организации; да распишува
конкурси на разни теми од областа на уметноста; да ја
поттикнува научно истражувачката работа на младите; да
собира, евидентира податоци и литература од интерес на
здружението; да овозможи лесен пристап на граѓаните до
податоците и литературата и да ја комплетира целата документација; да организира редовни семинари, работилници,
дебатни настапи со актуелна тематика како и повремени во
соорганизација со други организации и асоцијации; да подготвува и издава пропаганден материјал; летоци, плакати,
брошури, каталози, билтени, монографии и друг вид литература за остварување на горе наведените цели; да обезбедува материјални средства и услови за работата на здружението; да воспоставува врска и соработка за размена на искуства со други слични организации и институции во земјата и светот, посети, стручни научни екскурзии и друго; да
соработува со други стручни организации и институции
кои се занимаваат со проблемите на културата и образованието во земјата и странство; соработка со стручни институции за изработување на програми и планови, учебници,
прирачници и друга литература наменета за образование;
да доделува признанија за постигнатите резултати во областа на културата, творештвото и соработката.
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. „Питу
Гули“ бр. 152, каде и дејствува.
Овластено лице за застапување на здружението е
Александар Димоски Александар од Охрид со стан на
ул. „Питу Гули“ бр. 152.
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 24/2002.
(16988)

Бр. 42 - Стр. 25

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации
при Основниот суд Кавадарци под рег. бр. 9/2002 за 2002
година, се запишува Здружение на граѓани - „Линија“ во
Кавадарци, кое ќе се залага за следните цели и задачи:
Допринесување во развојот на креативноста на младите; поттикнување и реализација на младински иницијативи; изработка на младински проекти; следење на човековите права и слободи; заштита и унапредување на животната средина; развој на демократијата и граѓанското општество; изработка на проекти за вклучување на хендикепираните лица во општествените текови; развој на женското претприемаштво; образованието на женската популација; помош при остварување на нивните права; организирање на спортски натпревари и др. манифестации.
Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. „Илинденска“ бр. 54 во Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 9/2002.
(16989)
___________
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под рег. бр. 10/2002
за 2002 година, се запишува Здружение на граѓани-водокорисници за наводнување од ХС „Дабнишка река“ Ресава, која ќе се залага за следните цели и задачи:
Ефикасно организирање на неговите членови во користењето и распределбата на водата за наводнување и
поефикасно и порационално наводнување на површините кои ги покрива Здружението; кординиран настап
на членовите во подготовка на годишен план за структурата на земјоделски култури, план за потребни количини на вода за наводнување и план за дистрибуција на
вода пред надлежните органи во државата; присуство
преку своите претставници при усогласување на плановите и програмите за експлотација и одржување на
мрежата во рамките на територијата на здружението и
цените на водниот надоместок за здружението; кординиран настап пред јавното водостопанско претпријатие
при можни измени на планот за наводнување и при
усогласување на ревидираниот план; организиран и поуспешен настап на Здружението пред надлежните
институции, заеднички настап при соработката со ЈВП
и со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство/Проект за рехабилитација и преструктуирање на наводнувањето за остварување на специјализирани програми согласно потребите на здружението; подобрување на земјоделските приходи во областа, зголемување на квалитетот на производите, намалување на
трошоците за производство на приватните поседи преку колективни активности и договори; изработка и водење на проекти од областа на агрокултурата.
Седиштето на здружението се наоѓа во с. Ресава,
општина Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 10/2002.
(16990)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишуваат измените на статутот на Едриличарски клуб “СТРМЕЦ“ - Охрид, запишано со решение на
Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 70/99 од
7.06.1999 година, така што наместо: “лица овластени за
застапување на здружението Иван Боев и Љупчо Поп
Стефанија од Охрид“, треба да стои: “лице овластено
за застапување и претставување на здружението е
Стевчо Ставрев од Охрид, бул. “Туристичка“ 3/7“.
Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 70/99.
(17367)
_______________________________________________
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението IV. Ст. бр. 138/02 од 12.06.2002 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие
за трговија и услуги “РАЗБОЈ“ ДОО увоз-извоз, ул.
“Ѓорѓи Ѓорески“ бр. 53-а, со жиро сметка бр. 40100601-370255, како и број на регистарска влошка 1-
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56719-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I
- Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги “РАЗБОЈ“ ДОО, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот
суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(17004)
__________

Отворената стечајна постапка над должникот должникот Претпријатие за промет, шпедиција и услуги
“ЛЕ-ДИ“ ДОО од Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се брише
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(17142)
_______________________________________________

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението IV. Ст. бр. 1244/02 од 12.06.2002 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Трговско услужно претпријатие “ПИКУШ ШПАР“ ДОО увоз-извоз, ул. „АСНОМ“ бр. 56, лок. 1, со жиро сметка 40100601-85530, како и број на регистарска влошка 1-119840-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Трговско услужно претпријатие “ПИКУШ ШПАР“ ДОО
увоз-извоз, се заклучува.
По правосилноста на решението, должникот да се
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот
суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17009)
__________

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Охрид, со решението Ст. бр.
14/2000 од 25.04.2002 година, отвори стечајна постапка
над должникот Производно, услужно и прометно претпријатие во приватна сопственост со п.о. “Зем Промет“
Охрид, со седиште на ул. “Прилепска“ бб, Охрид, со
број на жиро сметка 41000-601-7129, даночен број
4020990109414 на ден 25.04.2002 година во 14,00 часот.
За стечаен управник е определен Лекоски Леко,
дипломиран економист од Охрид, ул. “Дебарца“ бр. 19,
со домашен телефон 37-656.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавувањето на ова решение во “Службен весник на РМ“, да
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.
Се закажува рочиште за собирот на доверителите
на кое ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања (испитно рочиште, како и собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште) за ден 12.07.2002 година, со почеток во 13,00 часот во зградата на Основниот суд во Охрид.
Од Основниот суд во Охрид.
(17060)
__________
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 172/02 од 15.05.2002 година,
отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за молерофарбарски услуги и трговија на големо и мало “ПАНОРАМА-КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Скопје со седиште на ул. “Благој Давков“ бр. 25, и жиро сметка 40100601-106482, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие
за молерофарбарски услуги и трговија на големо и мало
“ПАНОРАМА-КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Скопје.
По правосилноста на решението должникот да се
избрише од регистарот на претпријатие при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.
(17171)
___________
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со
решение II. Ст. бр. 83/01 од 07.03.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за
промет, шпедиција и услуги “ЛЕ-ДИ“ увоз-извоз ДОО
Скопје, со седиште на ул. “Павле Илиќ“ бр. 6-2/13, со
жиро сметка 40100-601-234887, и регистарска влошка
1-41957-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје
I - Скопје и истата не се спроведува.

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со
стан на ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44 со тел. 171-599
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2030/02, објавува дека Друштвото БИБАН ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
со број на жиро сметка 210-0532880201-78 Тутунска
банка, отворена при ЗПП Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17128)
___________
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со
стан на ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44 со тел. 171-599
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2758/02, објавува дека Друштвото 7-ФЕНИКС ДООЕЛ Скопје со
број на жиро сметка 300000001077318 - Комерцијална
банка, отворена при ЗПП Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17129)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 155/2002 година од 28.V.2002
година е отворена ликвидациона постапка над Приватното трговско услужно претпријатие „СИАМАК“ ДОО
експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. „Метроп. Теодосиј Голаганов“ бр. 70/4 и ж-сметка 40120-601-233346.
За ликвидатор се определува лицето Георгиевски
Иван од Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 33/29.
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 побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци
од денот на последната објава.
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје.
(17143)
___________
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул.„Ленинова“ бр. 63-2-7, запишан во Судскиот регистар при
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр.
2246/02, објавува дека Трговското друштво ПЕШ-КОМЕРЦ II Кирил Василев ДООЕЛ, ул. „Лука Геров 9“ бр.
2, Скопје и со број на жиро-сметка 300000000148058, отворена при Комерцијална банка АД е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17172)
___________
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 123/02 од
12.06.2002 година отвори ликвидациона постапка над
Друштвото за сообраќајно воспитание и промет Старт
ДОО Берово и истата поради немање на имот се заклучува.
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По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Штип.
(17150)
___________
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 111/02
од 11.06.2002 година отвори ликвидациона постапка
над Претпријатието за економика и трговија п.о. Тароз
Штип и истата поради немање на имот се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Штип.
(17152)
___________
Ликвидаторот Снежана Балова дипл. екк. од Штип, ул.
„Кочо Рацин“ бр. 2, Штип запишан во Судскиот регистар
при Основниот суд Штип, со решение П. Трег. бр. 583/02,
објавува дека Друштвото за трговија и услуги Го-Ти Велкова
Оливера и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. „Ване Градовјански“ бр. 2, Кочани со број на жиро-сметка 2100511698801 отворена при Тутунска банка Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17173)
___________
Ликвидаторот Тимче Стаменов од Скопје, ул. “Гандиева“ бр. 10 б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.
4736/2001, објавува дека Друштвото за превоз, трговија
и услуги “Интер Тап“ експорт-импорт Скопје, и со
број на жиро сметка 210-0544443801-67 отворена при
Тутунска банка - Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 7 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17187)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л.бр. 33/2002 од 08.02.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет и услуги “КАНГ“ увоз-извоз
ДОО - Скопје, ул. “Јане Сандански“ бр. 98/4-2, и со жиро сметка 40100-601-304220.
За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран
од Скопје, ул. “Пушникова“ бр. 17/2-12 и тел. 778-166.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 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 денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17243)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 144/2002 од 08.05.2002 година,
е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и услуги “ГЛОРИЈААГЕНЦИЈА“ ДОО експорт-импорт од Гостивар, ул.
“Маршал Тито“ бр. 14, со жиро сметка 41510-601-22519.
За ликвидатор се определува лицето Зорица Стојановска од Гостивар, ул. “Маршал Тито“ бр. 14.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17366)

Бр. 42 - Стр. 27

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л.бр. 177/2001 од 29.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги
“БОРО 96 ГмбХ“ ДОО експорт-импорт - Скопје, ул.
“6“ бр. 22, со жиро сметка 40120-601-377027.
За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска
од Скопје, ул. “Петар Ацев“ бр. 27/1-1 и тел. 468-213.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 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 денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17291)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Л.бр. 110/2002 од 07.05.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно трговско претпријатие “БАГЗИ“ увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Андреја Зограф“ бр. 24 а, со
жиро сметка 40120-601-292876.
За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска
од Скопје, ул. “Петар Ацев“ бр. 27/1-1.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17292)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Л.бр. 162/2002 од 30.05.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “ВЕКОМ“ ЦО Скопје од Скопје, ул. “Панко Брашнаров“
бр. 8, со жиро сметка 40120-601-71052.
За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска
од Скопје, ул. “Петар Ацев“ бр. 27/1-1.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17293)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л.бр. 61/2002 од 05.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот
Трговско производно претпријатие “ВИО КОМЕРЦ“
увоз-извоз - Скопје, ул. “Лихнида“ бр. 1/1-7.
За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска од
Скопје, ул. “Петар Ацев“ бр. 27/1-1 и тел. 468-213 и 171-662.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 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 денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17294)
___________
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.Трег.бр. 3091/2002, објавува дека Друштвото за заштита на авторски права АВТОРСКО БИРО Јасмина ДООЕЛ
Скопје и со број на жиро сметка 300000000069876 отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17300)

Стр. 28 - Бр. 42
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Ликвидаторот Мирко Петревски од Скопје, бул.
“АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3204/2001, објавува дека Друштвото за
производство, трговија и услуги ЗЛАТОМИР Златко
ДООЕЛ и со број на жиро сметка 300000000798249
отворена при филијала - КБ Скопје е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(17301)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 405/2001 од 15.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало
“АНАСТАСИЈА Д“ увоз-извоз - ДОО - Скопје ул. “Киро
Димишков“ бр. 8-а, со жиро сметка 40100-601-316153.
За ликвидатор се определува лицето Панче Ефтимов од Скопје, ул. “Маршал Тито“ бр. 56/1-9.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 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 денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(17356)
_______________________________________________
НОТАРСКИ ОГЛАСИ
Се врши продажба на земјоделско земјиште нива
построена на КП број 795 план 2, скица 4, место2 викано “Огради“, култура, класа 5, површина 520 м во с.
Долно Соње, сопственост на Богоја Јаковчевски со живеалиште во с. Долно Соње, по цена 7 германски марки
од метар квадратен, во денарска противвредност.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се 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 понудата. Во
спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Милена Карталова бул. “Јане Сандански“
бр. 70, Скопје.
(17117)
___________
Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 1
(вон), КП бр. 9138, план 019, скица 019, м.в. “Копачот“,
култура-лозје, класа 5 со вкупна површина од 3.866 м2 во
сосопственост на Арангел Петков и Душко Петков евидентирано во Имотен лист бр. 3213 издаден од Државен
завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 55.000,00 денари.
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на огласот во “Службен весник на Република
Македонија“, 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 Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб,
Кавадарци.
(17144)
___________
Се продава земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист број 197 за КО Кошино број на парцела 793
место викано “Каменика“ нива класа 5 со површина
3203 метри квадратни, сопственост на Муслиоски Муса од село Лажани, купопродажната цена изнесува 25
денари за метар квадратен.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во “Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.
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Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески ул. “Кузман ЈосифовскиПиту“ бр. 8, Прилеп.
(17145)
_______________________________________________
МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следниве документи:
Пасош 1231799 издаден од СВР-Скопје на име Лажетиќ Божо, ул. "Пајак" бр. 1, Скопје.
(17283)
Пасош бр. 541141/94 издаден од СВР-Скопје на име
Вилма Трајковска.
Пасош 1528872 издаден од СВР-Гостивар на име Беџети Хермина, ул. "Благоја Тоска" бр. 64, Тетово.
(17297)
Пасош 1680883 издаден од СВР-Скопје на име Митровски Горан, ул. "Орце Николов" бр. 58, Скопје.
(17317)
Пасош 1346793 издаден од СВР-Скопје на име Алберт Вечка, ул. "Методија Митевски" бр. 10/5-6, Скопје.
(17319)
Пасош 0108499 издаден од СВР-Битола на име Димов Стево, ул. "Стерјо Георгиев" бр. 29-а, Битола.
(17348)
Пасош бр. 462467 на име Фејзулаи Љулзим, Гостивар.
(17353)
Пасош 984391 издаден од СВР-Прилеп на име Перески Ѓорѓи, ул. "Димо Наредникот" згр. А-1/1-1, Прилеп.
(17355)
Огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 40/02
под реден број 17043 наместо пасош бр. 211093 треба
да стои: пасош бр. 130199 на име Рамиќевиќ Нермин,
ул. "Методија Митевски" бр.13/6, Скопје.
(17357)
Пасош бр. 1344254 на име Ислами Иса, с. Опае, Куманово.
(15909)
Пасош бр. 1649060 на име Димитрова Јованка, ул.
"Бел Камен" бр. 6/21, Кавадарци.
(17076)
Пасош 1486322 издаден од СВР-Тетово на име Алимани Музафер, с. Ново Село, општина Боговиње,
Тетово.
(17377)
Пасош 1598166 издаден од СВР-Скопје на име Димовски Антонио, с. Визбегово, Скопје.
(17429)
Пасош 1598167 издаден од СВР-Скопје на име Димовски Александар, с. Визбегово, Скопје.
(17432)
Пасош 1687978 издаден од СВР-Куманово на име Биљали Фети, с. Черкези, Куманово.
(17472)
Пасош 1231539 издаден од СВР-Скопје на име Стојановска Марија, бул. "Партизански Одреди" бр. 109,
Скопје.
(17560)
Пасош 1607758 издаден од СВР-Скопје на име Ризвановиќ Демир Сенада, ул. "Клетвеник" бр. 2, Скопје.
(17626)
Пасош 788329 издаден од СВР-Скопје на име Ванеска Шиванка, ул. "Павле Илиќ" бр. 9-1/3, Скопје.
(17627)
Пасош 743992 издаден од СВР-Скопје на име Џеват
Максути, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 16/3, Скопје.
(17630)
Пасош бр. 696431 на име Ризов Лазар, с. Мокрино,
Струмица.
(17633)
Пасош бр. 1381497 на име Влахова Магдалена, ул. "4
Јули" бр. 5, Струмица.
(17634)
Пасош 1346657 издаден од СВР-Скопје на име Петровиќ Душанка, ул."Козле" бр.187, Скопје.
17652
Пасош бр. 849265 на име Демерѓиев Димитри, Охрид.
(17661)
Пасош бр. 0374167 на име Аспровски Ѓорѓи, Берово.
(17664)
Пасош бр. 737770/95 на име Енес Садики, Тетово.
(17674)
Чекови од тековна сметка 08896868 од бр. 0009005087994 до бр. 0009005087999 издадени од Комерцијална банка на име Стојковска Фрона, Скопје. (17302)
Чековна картичка бр. 122289-26 на име Стојановски
Митко, с. Луке, Добровница, Крива Паланка. (17487)
Работна книшка на име Роберт Зекир, Скопје. (17284)
Работна книшка на име Станојоски Драган, Скопје.
(17287)
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Работна книшка на име Гошевски Томислав, Скопје.
(17295)
Работна книшка на име Драги Митковски, Скопје.
(17303)
Работна книшка на име Неби Даути, с. Камењане, Тетово.
(17305)
Работна книшка на име Османи Фари, Скопје.(17323)
Работна книшка на име Димовски Ацо, ул. "146" бр.
6, Куманово.
(17328)
Работна книшка на име Павловски Сашко, Скопје.
(17330)
Работна книшка на име Крајчева Магдалена, Гевгелија.
(17331)
Работна книшка на име Муса Селими,Скопје.17335
Работна книшка на име Фитнет Ајдиновски, с. Кишава, Битола.
(17343)
Работна книшка на име Богоески Киро, Мак. Брод.
(17350)
Работна книшка на име Тасеска Весна, ул. "Копачка"
бр. 48, Кичево.
(17351)
Работна книшка на име Елизабета Трајческа, ул.
"Ристо Чадо" бр. 5, Охрид.
(17361)
Работна книшка на име Миле Спасов,Скопје. 17378
Работна книшка на име Ристо Гиновски, Скопје.
(17379)
Работна книшка на име Савеска Радмила, Скопје.
(17380)
Работна книшка на име Стојчев Георги, Скопје.
(17383)
Работна книшка на име Снежанка Велковска, Скопје.
(17396)
Работна книшка на име Бајрами Љумни, Струга.
(17434)
Работна книшка на име Загорка Ѓеоргиева, Скопје.
(17435)
Работна книшка на име Дани Ардиан,Струга.17436
Работна книшка на име Симјаноска Биљана, Мак.
Брод.
(17437)
Работна книшка на име Муса Бесим, ул. "Козјак" бр.
56, Битола.
(17447)
Работна книшка на име Стоилкова Славица, с. Оризари, Кочани.
(17456)
Работна книшка на име Ѓорги Јорданов, Пробиштип.
(17460)
Работна книшка на име Јовческа Каролина, ул.
"Егејска" бр. 108/2, Прилеп.
(17509)
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ Тефејус на име Салиовска Фатиме, Скопје.
(17285)
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од "Зеф Љуш Марку" на име Елезоски Нуредин, с.
Црнилиште, Скопје.
(17288)
Свидетелство од 6 одделение на име Елмадина Јакупи, Тетово.
(17304)
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Башким
Цека, Тетово.
(17306)
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Браќа
Рамиз Хамид" на име Фетах Севгуљ, Скопје.
(17307)
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Јовановска
Љупка, Крива Паланка.
(17308)
Свидетелство од 5 одделение на име Илиевска Наташа, Куманово.
(17309)
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Рамизе
Мемети, Куманово.
(17310)
Свидетелства за 1 и 2-ра година на име Агим Авдији,
Куманово.
(17311)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Исмаили
Шефкет, Куманово.
(17312)
Свидетелство на име Ваљдете Демири, Куманово.
(17313)
Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од ЗУ "Киро Бурназ" на име Сашо Милошевски, Куманово.
(17315)
Свидетелство од 7 одделение на име Митровска
Бранкица, Куманово.
(17316)
Свидетелства за 5 и 7 одделение издадени од ОУ
"Пенко Здравковски" на име Елдин Цаколи, Скопје.
(17318)
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Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Алија
Авдовиќ" на име Метиќ Алмир,Скопје.
17322
Свидетелство-а: од 5 одделение на име Фаредин Шаќири, Куманово.
(17324)
Свидетелство на име Бериша Дешире, Куманово.
(17325)
Свидетелство од 6 одделение на име Марија Станковиќ, Куманово.
(17326)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Шенгиле Реџепи, Куманово.
(17329)
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Јагуриноска Биљана, Прилеп.
(17334)
Свидетелство од 5 одделение на име Паскоски Цане,
Прилеп.
(17336)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Дејан Михајлов, Прилеп.
(17337)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Шабан Мифтароски, Прилеп.
(17338)
Свидетелство од 6 одделение на име Сенад Елезоски,
Прилеп.
(17339)
Свидетелство од 5 одделение на име Дует Асаноски,
Прилеп.
(17340)
Свидетелство за 8 одделение на име Здравеска Олгица, Прилеп.
(17341)
Свидетелство од 6 одделение на име Гајтаноски
Кристијан, Прилеп.
(17342)
Свидетелство на име Ајро Назим, Струга.
(17349)
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од
ОУ "Петар Здравковски Пенко" на име Џелили Бљјертон, Скопје.
(17354)
Свидетелство од 7 одделение на име Џевал Исмаили,
Тетово.
(17359)
Свидетелство од 6 одделение на име Ибиши Ибрахим, Тетово.
(17360)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Елмедина
Шабани, Куманово.
(17362)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Луљета Арифи, Куманово.
(17364)
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ
"Бајрам Шабани" на име Насри Амети,Скопје.
17365
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "26
Јули на име Лутви Тахири, Скопје.
(17370)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Сејхан Идризи, Куманово.
(17381)
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ндерим
Исуфи, Куманово.
(17382)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Артан Шабани, Куманово.
(17384)
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "К.
Мисирков" на име Младеновски Далибор, Куманово.
(17385)
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "К.
Мисирков" на име Давитковски Владо, Куманово.
(17386)
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Ајнуре Алити, Куманово.
(17387)
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ
"Магдалена Антевска" на име Антевска Сања, Куманово.
(17388)
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Кочо
Рацин" на име Димитријевска Александра, Куманово.
(17389)
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ"Бајрам
Шабани" с. Грушино на име Селими Емсал, Скопје.
(17390)
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Емине Мемети, Куманово.
(17391)
Свидетелство на име Стојанович Ивана, Берово.
(17392)
Свидетелство од 6 одделение на име Јановски Ванчо,
Берово.
(17393)
Свидетелство на име Стојановиќ Саша, Пехчево.
(17394)
Свидетелство на име Ивана Крушарска, Виница.
(17395)
Свидетелство од 7 одделение на име Велиновски
Ванчо, Делчево.
(17397)
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Свидетелство на име Петар Стаменков, Кочани.
(17398)
Свидетелство на име Петар Соколов,Кочани.17399
Свидетелство на име Филипов Александар, Кочани.
(17400)
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ
"26 Јули" на име Имер Наџија, Скопје.
(17401)
Свидетелство од 5 одделение на име Новаков Борче,
Св. Николе.
(17402)
Свидетелство за 4 степен на име Горан Петков, Св.
Николе.
(17403)
Свидетелство од 6 одделение на име Милошевска
Ивана, Св. Николе.
(17404)
Свидетелство од 8 одделение на име Штерјова Ленка,
Св. Николе.
(17405)
Свидетелство од 1 година на име Даневска Наталија,
Штип.
(17406)
Свидетелство од 6 одделение на име Снежана Стоиманова, Штип.
(17408)
Свидетелство од 6 одделение на име Стојилов Димче,
Штип.
(17409)
Свидетелство на име Василев Јован,Радовиш. 17410
Свидетелство на име Гроздан Васев, Радовиш.(17411)
Свидетелство на име Стојанов Стојан Радовиш.
(17412)
Свидетелство на име Василев Јован,Радовиш.17413
Свидетелство на име Баже Манасиев, Радовиш.
(17414)
Свидетелство на име Гордана Јовиќ, Велес.
17415
Свидетелство на име Иса Земаиловски, Велес.
(17416)
Свидетелство од 5 одделение на име Челоска Ениса,
Прилеп.
(17418)
Свидетелство на име Крбалеска Александра, Прилеп.
(17419)
Свидетелство од 1 година гимназија на име Атанасоска Дијана, Прилеп.
(17421)
Свидетелство на име Бојческа Христина, Ресен.
(17424)
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Миладинови" на име Стефанија Василева, Пробиштип.
(17425)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Касами Мухамед, Гостивар.
(17428)
Свидетелство на име Џунејд Ебиби, Скопје. 17430
Свидетелство на име Миленковска Елена, Крива Паланка.
(17431)
Свидетелствоа од 5 и 6 одделение на име Владете
Демири, Куманово.
(17433)
Свидетелство на име Флорим Сабриу,Тетово.17438
Свидетелство од 5 одделение на име Веап Ајрулаи,
Тетово.
(17439)
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Кирил
и Методиј" с. Стајковци на име Петковски Дарко,
Скопје.
(17440)
Свидетелство од 6 одделение на име Сами Бислим,
Тетово.
(17441)
Свидетелство на име Шабани Сенад,Тетово. 17442
Свидетелство од 5 одделение на име Беќироски Ѓунер, Струга.
(17448)
Свидетелство на име Демироски Денис, Струга.
(17449)
Свидетелство од 5 одделение на име Сулиманов Заим, Берово.
(17450)
Свидетелство од 5 одделение на име Караџиновски
Зоран, Делчево.
(17451)
Свидетелство на име Стојковска Виолета, Мак. Каменица.
(17452)
Свидетелство од 4 одделение на име Арсов Даниел,
Кочани.
(17453)
Свидетелство на име Арсова Соња, Кочани. 17454
Свидетелство на име Несторов Виктор, Кочани.
(17455)
Свидетелство на име Ацов Перица,Кочани. 17457
Свидетелство на име Станојков Никола, Св. Николе.
(17458)
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Свидетелство на име Дарко Јованчев, Св. Николе.
(17459)
Свидетелство од 3 година на име Заова Адријана,
Пробиштип.
(17461)
Свидетелство од 5 одделение на име Брашнаров Кирил, Штип.
(17462)
Свидетелство од 6 одделение на име Владимиров
Благој, Штип.
(17463)
Свидетелство од 6 одделение на име Митева Маја,
Штип.
(17464)
Свидетелство од 6 одделение на име Ристе Марков,
Радовиш.
(17465)
Свидетелство на име Јанков Трајче,Радовиш.17466
Свидетелство од 7 одделение на име Бојаров Денис,
Радовиш.
(17467)
Свидетелство од 6 одделение на име Пранговска Марија, Радовиш.
(17468)
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ
"Тефејус" на име Незири Мухамед, Скопје.
(17469)
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Орце Николов" на име Тапарчевска Мартина,
Скопје.
(17470)
Свидетелство на име Јанкулов Ѓорги, Нов Дојран.
(17473)
Свидетелство од 7 одделение на име Симитчиева
Цветанка, Демир Капија.
(17474)
Свидетелство на име Крстевски Мите,Велес. 17475
Свидетелство на име Велковски Марјан, Велес.
(17476)
Свидетелство на име Димова Аница, Велес. 17477
Свидетелство на име Крстев Љупче, Велес. 17478
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Солеска Гордана, Крушево.
(17479)
Свидетелство на име Надмир Илјази,Тетово.17480
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Селвиназ
Мемети, Тетово.
(17481)
Свидетелство од 8 одделение на име Небије Мемети,
Тетово.
(17482)
Свидетелство од 8 одделение на име Исмани Абдирахман, Тетово.
(17483)
Свидетелство од 7 одделение на име Јусуфи Емира,
Тетово.
(17484)
Свидетелство на име Дашмир Алија,Тетово.
17485
Свидетелство од 5 одделение на име Самир Тахири,
Тетово.
(17486)
Свидетелство од 8 одделение на име Јовановска
Љупка, Крива Паланка.
(17488)
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Реџепи Аднан, Куманово.
(17489)
Свидетелства од 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Н.
Фрашери" на име Орхан Рамадани, Куманово.
(17490)
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Величкова
Марија, Куманово.
(17491)
Свидетелство на име Атанасовска Лалица, Куманово.
(17492)
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Лутфији
Мурат, Куманово.
(17493)
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Севиме Имери, Куманово.
(17494)
Свидетелство на име Ведат Хасани, Куманово. (17495)
Свидетелство на име Љатифи Газим, Куманово.
(17496)
Свидетелство на име Арта Акифи, Куманово. (17497)
Свидетелство од 6 одделение на име Јанковски Љупчо, Берово.
(17503)
Свидетелство од 7 одделение на име Коловски
Глигор, Берово.
(17504)
Свидетелство од 1 година на име Пехчевска Лидија,
Берово.
(17505)
Свидетелство од 6 одделение на име Мишовски
Влатко, Берово.
(17506)
Свидетелства за 3 и 6 одделение на име Татароски
Емрах, Прилеп.
(17507)
Свидетелство од 5 одделение на име Неџат Ќамилоски, Прилеп.
(17508)
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Г. Делчев" на име Димитриоска Христина, Прилеп.
(17510)
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Индекс 994 издаден од Филозовски факултет на име
Николоски Мартин, Скопје.
(17363)
Индекс бр. 13582 издаден од Филолошки факултет
на име Зорица Пецева, Струмица.
(17407)
Дозвола бр. 0125 ЦЕМТ издадена од Министерство
за транспорт и врски на Р. М. на име "И. Транс" Битола, Битола.
(17358)
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име
Мартиновски Зоран, Скопје.
(17321)
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име
Рунтев Димитар, Скопје.
(17327)
Диплома за завршено средно образование издадена
од ЕМУЦ "Р. Ричко" на име Стојаноски Блаже, Прилеп.
(17420)
Диплома издадена од ЕМУЦ Никола Тесла на име
Матошевиќ Јосип, Скопје.
(17499)
Здравствена книшка на име Имери Шемзие, Велес.
(17333)
Здравствена книшка на име Георгиев Благој Митре,
Битола.
(17345)
Здравствена книшка на име Шакировска Тефка, Битола.
(17347)
Здравствена книшка на име Гоцева Кира, Пробиштип.
(17352)
Здравствена книшка на име Абдулов Мемед, с. Пепелиште, Велес.
(17417)
Лична карта на име Мачев Сеат, ул. "Крушевска" бр.
15, Велес.
(17332)
Даночна картичка 4030994246942 издадена од У.Ј.П.
на име МАКО-ТРЕЈД 95, Скопје.
(17445)
_______________________________________________
ЈАВНИ ПОВИЦИ
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки
(“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за
јавни набавки во ЈП “Македонијапат“-Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/2002
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 15/2002 е
ЈП “Македонијапат“-Скопје, со седиште на ул. “Даме
Груев“ бр. 14, Скопје.
1.2. Предмет на набавката е:
- Багер-ровокопач-марка Липкер 902А од 1 м3;
- Лимен силос за цемент, волумен 50 м3.
1.3. Постапката на повикот се спроведува со отворен
повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
2.2. Понудата треба да содржи единечна цена и
вкупна цена на набавката.
2.3. Вкупната и единечната цена да биде изразена
во евра (ЕУР).
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од
набавка до испорака на машината вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт, царина, даноци, давачки за
патишта, осигурување и сите останати давачки кои би
ја теретеле цената.
Во цената да биде пресметан и ДДВ.
2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
2.6. Понудата треба да го содржи потеклото на машината што е предмет на набавката.
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар
во оригинал или копие заверено кај нотар.
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
3.4. Извод од судска регистрација на дејност.
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес
на ликвидација.
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.
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3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член
24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).
3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката
способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:
- Каталози со основни технички карактеристики и
уплата за ракување со машината;
3.9. Гаранција за квалитет на производот.
3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени
во член 26 од Законот за јавни набавки.
3.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик,
согласно член 31 од Законот за јавни набавки.
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во
согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
НАБАВУВАЧ
5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се
во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:
- Квалитет на производот
40 поени;
- Цена
40 поени;
- Начин на плаќање
10 поени;
- Рок на испорака
10 поени.
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки.
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до
денот и часот на јавното отворање.
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на
05.07.2002 година (петок) во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14,
Скопје, во салата на VI кат.
6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки (“Сл. весник
на РМ“ бр. 21/02), нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
__________
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки
(“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за
јавни набавки на Општина Богомила , објавува
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ БР. 01/2002
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Повикувач Општина Богомила.
2. Адреса: 1415 Општина Богомила.
2. ПРЕДМЕТ НА ПОВИКОТ
Прибирање на понуди за изградба на Културен дом
во н.м. Богомила, Општина Богомила.
Со Предмер-пресметката се одредени сите позиции
и се предвидува да се извршат следниве работи:
- Припремни работи, ѕидаро-бетонски АБ работи,
изолаторски и тесарско покривачки работи, столарски
и лимарски работи, керамички работи, водовод и канализација и електричарски работи.
Позициите на Предмер- пресметките ќе им бидат
дадени на увид на сите заинтересирани понудувачи од
7,30 до 15,30 часот во просториите на општината.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да содржи:
- Цена на извршената работа за реконструкција и
изградба на Културен дом спрема Предмер - пресметката, изразена во денари со пресметана царина, ДДВ и
други давачки.
- Начин на плаќање, рок и место.
- Рок за извршување на работите.
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4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР
- Цена.
- Рок за извршување на работите.
- Начин на плаќање.
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Извод од регистрација на дејноста.
- Документ за бонитет од Централниот регистар.
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај не постар
од шест месеци, оригинал или копија заверена од нотар.
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од
шест месеци.
6. РОКОВИ
Краен рок за прием на понудите е 7 дена од денот
на објавување во јавните гласила.
Објавениот повик ќе се објави во “Службен весник
на РМ“ и дневниот весник “Нова Македонија“.
7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
Понудите со пропратната документација да се достават во Општина Богомила согласно со член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки.
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на овој јавен повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.
Дополнителни појаснувања во врска со овој јавен
повик може да се добијат на тел: 043 248-131.
Секој заинтересиран понудувач треба да уплати
2.000 денари на жиро сметка на Општина Богомила
или директно во просториите на општината.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02) Комисијата
за јавни набавки на КЈП „Водовод“ Кочани, објавува

III. Содржина на понудата
Со понудата освен тендерската документација треба да се достави и:
- Потврда од УЈП за платени даноци, придонеси и
други јавни давачки,
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Потврда дека нема правосилна пресуда со која е
изречена мерка за безбедност-забрана на вршењето на
нивната дејност,
- Извод од регистрацијата за вршење на дејноста,
- Економско финансиски бонитет (член 24),
- Расположива опрема и други физички капацитети
потребни за реализирање на работите,
- Стручен кадар за извршување на работите (член 25),
- Референтна листа.
Целокупната документација треба да биде оригинална
или заверена кај нотар и не постара од 6 (шест) месеци
IV. Рок на доставување на понудите
Понудите за отворениот повик се доставува согласно член 55 и 56 од Законот за Јавни набавки, на адреса:
КЈП „Водовод“, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 64, Кочани со назнака „Отворен повик“ бр. 02/02.
Рокот за доставување е 20 (дваесет) дена од денот
на објавувањето на повикот во јавните гласила.
Отворањето на понудите ќе се врши на ден
16.07.2002 г. во 13 часот во просториите на КЈП „Водовод“ Кочани, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 64.
V. Завршни одредби
Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот
рок и оние кои не се комплетни нема да се разгледуваат.
Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
Лице за контакти и појаснување на елементите од
објавениот ограничен повик е Славе Бојков, тел. 033
274 114 и 273 803.
Комисија за јавни набавки

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/02
I. Општи одредби
Набавувач на јавниот повик е КЈП „Водовод“ Кочани,
ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 64, за потребите за системот за
водоснабдување на општина Кочани, Оризари и Облешево.
А. Предмет на набавката е изведување и набавка во
делот на поврзување на дел од водоводната мрежа со
Ф-ката за вода;
1. Поврзување на Оризари,
2. Модификација на резервоарите од средна и ниска зона,
3. Поврзување на селата Тркање, Подлог, Мојанци
и Бање,
4. Хлорирање за Зрновци,
5. Поврзување на селата Грдовци и Прибачево.
II. Обем на работите
Обемот и квалитетот на работите е даден во тендерска документација за делот А. Тендерската документација ќе може да се подигне во дирекцијата на КЈП „Водовод“, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 64, Кочани, од
страна на понудувачите.
Тендерската документација може да се подигне откако
ќе се уплати износ од 10.000,00 денари, лично на каса или
на жиро сметка 300050000008715-Комерцијална банка.
Од изведувачите ќе се бара набавка и употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен цертификат за
истите кои се во согласност со стандардите во Република
Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија. Потеклото на опремата и материјалите треба да биде од Македонија или Франција.

25 јуни 2002

СОДРЖИНА
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.

Страница
Закон за избор на пратеници во Собранието
на Република Македонија ...............................
1
Закон за избирачкиот список ..........................
15
Одлука за укинување на визите на граѓаните
на Косово, СР Југославија и носители на
патни исправи на УНМИК .............................
18
Одлука за распределба на дел од вишоците
на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 2001 година ..............................
18
Решение за утврдување на предметите кои
може да се увезат без плаќање на царина .....
19
Одлука од Комисијата за хартии од вредност ...................................................................
20
Решение за давање одобрение за издавање
на долгорочни хартии од вредност ................
21
Решение за давање одобрение за издавање
на долгорочни хартии од вредност ................
21
Решение за давање одобрение за издавање
на долгорочни хартии од вредност ................
21
Решение за давање одобрение за издавање
на долгорочни хартии од вредност ................
21
Исправка на Одлуката за доделување на
средства за проектот “Спас на Дојранското
Езеро“ ...............................................................
21
Исправка на Правилникот за содржината на
податоците што издавачот на хартии од вредност ги објавува на веб страната на берзата ......
22

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.
Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51.
Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

