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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 ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Се прогласува Законот за денационализација,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 21 април 1998 година.
Број 07-1642/1
„ Претседател
на
21 април 1998 година
Република Македонија,
Скопје
^ Р 0 Глигоров, с р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски,е.р.
ЗАКОН
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува начинот, условите и постапката за враќање во сопственост на имот, односно
давање надомест на физички лица државјани на Република Македонија за имот одземен во корист на државата (во натамошен текст: денационализација).
Член 2
Предмет на денационализација е имотот одземен по
2 август 1944 година врз основа на следниве закони и
други прописи:
1) Закон за аграрна реформа и колонизација
(„Службен лист на ДФЈ" број 64/45) и толкувањето на
Законот („Службен лист на ФНРЈ" број 16/46), Закон
за потврда и измените на Законот за аграрна реформа и
колонизација („Службен лист на ФНРЈ" број 24/46) и
Закон за аграрната реформа и колонизација на територијата на Федерална Македонија („Службен весник на
ФМ" 6poj 25/45, „Службен весник на НРМ" број 11/46,
3/48, 10/49, 32/57 и „Службен весник на СРМ" број 15/
65);
2) Основен закон за постапуење со експроприраните
и конфискуваните шумски поседи („Службен весник на
ФНРЈ" број 61/46) и Закон за регулирана теретите
укнижени на недвижностите што преминале во сопственост на државата врз основа на Законот за аграрна
реформа и колонизација и Основниот закон за постапуeibe со експроприраните и конфискуваните шумски поседи („Службен лист на ФНРЈ" број 106/47);
3) Закон за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" број 98/46
и 35/48) и задолжителните толкувања на Законот
(„Службен лист на ФНРЈ" број 63/48 и 27/53);
4) Закон за урсдуењс собственоста на земјишните
поседи на сточарите кои се занимаваат со номадско
сточарење, во врска со спроведуваното на аграрната
реформа („Службен весник на НРМ" број 4/46) и Закон
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за национализација на големите сточни поседи („Службен весник на НРМ" број 11/48);
5) Закон за селско-стопанскиот земјишен фонд на
опиггонародниот имот и за доделување земја на селскостопанските организации („Службен лист на ФНРЈ"
број 22/53, 52/53, 4/57 и 46/62 и „Службен лист на
СФРЈ" број 10/65) и Закон за максимумот на обработлива земја што се остава на семејни задруги и земјоделски домаќинства на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ" број
16/65);
6) Резолуција за осигурување на условите за проширување на станбениот фонд по градовите и градските
општини („Службен лист на ФНРЈ" број 23/53), Закон
за национализација на наемните згради и градежното
земјиште (освен одредбите кои се однесуваат на градежното земјиште) („Службен лист на ФНРЈ" број 52/
58) и задолжителните толкувања на Законот („Службен лист на ФНРЈ" број 24/59, 24/61 и 1/63);
7) Закон за промет со земјишта и згради („Службен
лист на ФНРЈ" број 26/54, 19/55 и „Службен лист на
СФРЈ" број 15/65 и 53/69) и Закон за промет со земјишта и зхради („Службен весник на СРМ" број 36/75,
41/75,10/79 и 51/88) во однос на имотот што државата го
одзела над дозволениот максимум и
8) Закон за деловните згради и деловните простории
(„Службен весник на СРМ" број 36/75) во однос на
имотот што државата го одзела над дозволениот максимум„
а
Член 3
Предмет на денационализација е и имотот што
државата го презела како голем имот, односно како
вишок на имот за предавање на управување согласно со
членот 6 ставови 1 и 2 од Законот за постапување со
имот којшто сопствениците морале да го напуштат во
текот на окупацијата и имотот кој им е одземен од
страна на окупаторот и неговите помагачи („Службен
лист на ДФЈ" број 36/45), односно членовите 3, 5, 10 и
11 од Законот за потврда и измени на Законот за постапување со имот којшто сопствениците морале да го
напуштат во текот на окупацијата и имотот кој им е
одземен од страна на окупаторот и неговите помагачи
(„Службен лист на ФНРЈ" број 64/46).
Предмет на денационализација е и имотот: отстапен
со изјава на волја дадена под закана и присилба и тоа за
земјиште до денот на влегуваа во сила на прописите за
аграрна реформа и колонизација, за стопанските објекти до денот на влегувањето во сила на прописите за
национализација на приватните стопански претпријатија и зр згради и делови од згради до денот на влегувањето во сила на прописите за национализација на наемните згради и градежното земјиште, ако постоењето на
заканата и присилбата се докаже во судска постапка
Член 4
Одредбите од овој закон се применуваат и кога имотот е одземен со конфискација изречена за казниви
дела до влегуваа во сила на Кривичниот законик
(„Службен лист на ФНРЈ" број 13/51), освен за дела на
воени злосторства.
Одредбата од став 1 на овој член не се применува за
осуда за казниви дела што за последица имале:
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- смрт, тешка телесна повреда на едно или повеќе
лица или други тешки насилства врз лица;
- разурнување или оштетување на туѓ имот од поголем обем, експлозија или друг акт на тероризам и
- кражба, грабеж, разбојништво или разбојничка
кражба.
При враќање на имот, односно давање на надомест
за имот според одредбите на овој закон одземен со
конфискација, кога се исполнети условите од ставовите
1 и 2 на овој член, не се зема предвид имотот кој од
извршувањето на конфискацијата бил изземен согласно
со членовите 6 и 29 од Законот за конфискација имотот
и за извршување конфискацијата („Службен лист на
ДФЈ" број 40/45) односно членовите 4 и 26 од Законот
за конфискација на имотот и за извршување на конфискација („Службен лист на ФНРЈ" број 61/46).
Третите лица кои согласно со членовите 22 и 23,
односно членовите 21 и 22 од законите наведени во став
3 на овој член не истакнале излачно барање во постапката за извршување на конфискација, или такво барање
во таа постапка не им било уважено, имаат положба на
барател според одредбите на овој закон, а ако не се
живи, положба на барател имаат нивните наследници.
Барањето за преиначување и укинување на одлуката
со која е изречена казна конфискација на имот се поднесува до надлежниот суд според живеалиштето на осудениот во време на осудата во рок од една година од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Кон барањето од ставот 5 на овој член се приложува
одлуката со која е изречена казната конфискација на
имот во оригинал или во службено заверен препис.
По барањето од ставот 5 на овој член судот ќе постапи согласно со членот 389 од Законот за кривичната
постапка, така што оцената дали се исполнети условите
за укинување на казната конфискација утврдени со ставовите 1 и 2 на овој член ќе ја изврши врз основа на
одлуката приложена согласно со ставот 6 на овој член и
ќе ја преиначи со пресуда правосилната одлука, кога
конфискацијата е изречена како споредна казна, односно ќе ја укине правосилната одлука, кога конфискацијата е изречена како единствена казна.
Правосилната судска одлука за укинување односно
преиначување на одлуката за конфискација е основа за
поведување на управна постапка за денационализација
согласно со одредбите на овој закон.
Член 5
Лицата од членот 11 на овој закон кои според одредбите на овој закон имаат право да бараат враќање на
имот, односно давање на надомест можат во рок од пет
години по неговото влегување во сила да бараат враќање на имот или плаќање на надомест според одредбите на овој закон од:
1) секое лице кое според членот 3, односно членот
13 став 1 од законите наведени во членот 3 од овој закон
не го предало на државата нивниот имот како имот на
присилно отсутните лица, на што било должно независно од начинот како тој имот го стекнало во сопственост или во посед и
2) свој близок роднина, односно наследник кој нивен
имот добил на управување, односно наследство, а не
влегува во кругот на лицата кои според одредбите на
овој закон имаат право да бараат враќање на имот, одн о в о плаќање на надомест, кога такво право имаат
наследниците на поранешниот сопственик.
Член 6
Предмет на денационализација не е имот:
1) одземен според Законот за ревизија на доделување земја на колонистите и аграрните интересенти во
Mb6l[№i F b ^ ^ j ^ a Македонија и во Ав1х>номната Ко-
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2) одземен по основа на губење државјанство по
сила на закон или врз основа на правосилна пресуда и
3) за кој е склучена меѓудржавна спогодба (договор)
за обештетување за одземен имот.
Предмет на денационализација не е одземено градежно земјиште и експроприран имот а имотно правните односи за овој имот се расправаат во согласност со
прописите за градежно земјиште и експропријација.
Предмет на денационализација не е земјоделско земјиште и шуми опфатени со арондација, односно комасација, а имотно правните односи се расправаат во согласност со прописите за арондација и комасација на земјоделско земјиште и шуми.
Член 7
Предмет на денационализација не е одземен имот за
кој е определен и примен надомест.
По исклучок од став 1 на овој член, ако одземениот
имот за кој е примен надомест постои, имотот може да
се врати при што барателот е должен да врати надомест
во износ, на начин и постапка утврдени со прописот на
Владата на Република Македонија од членот 31 став 2
на овој закон.
Член 8
Враќањето и надоместот за одземен имот се врши
без право на надомест на обична штета и надомест за
испуштена корист.
Член 9
Не се враќа во сопственост, а се дава надомест за:
1) имот кој по одземањето според закон станал добро во општа употреба и тоа: јавни плоштади, улици,
сообраќајници, паркови, јавно-сообраќајни површини и
други објекти на комунална инфраструктура;
2) имот на кој до денот на влегувањето во сила на
овој закон право на сопственост стекнало друго физичко или правно лице со правно дело или одлука rta
надлежен орган;
3) национализиран сточен фонд (стада овци, кози,
крупен добиток и друг сточен фонд);
4) имот кој се користи и е во функција за потребите
на одбраната и безбедноста на Република Македонија;
5) имот даден од државата под концесија и
6) имот што се користи во јавно здравствените установи и установи за социјална и детска заштита и државното образование (училишта, амбуланти и болници).
По исклучок од точката 2 на став 1 од овој член не се
дава надомест за имот стекнат со правно дело до влегувањето во сила на прописите за постапување со имотот
којшто сопствениците морале да го напуштат и имотот
кој им е земен од страна на окупаторот и неговите
помагачи, согласно со членот 3 од овој закон, а сопственикот на имотот има право да бара од лицето кое на
денот на влегувањето во сила на тие прописи било
држател на неговиот имот, односно неговите правни
наследници да му го врати имотот или да му плати
надомест за истиот, а ако сопственикот не е жив, тоа
право го имаат неговите наследници.
Барањето од ставот 2 на овој член може да се поднесе во рок од пет години по влегувањето во сила на
овој закон.
Член 10
Начинот и постапката за утврд^в^ње на вредноста
на имотот во државна сопственост кој е предмет на
денационализација, со пропис ја определува Владата на
Република Македонија.
Член 11
Право да поднесе барање за денационализација има
поранешниот сопственик, односно лицата кои се негови
наследници на денот на влегување во сила на. овој закон, според прописите за наследување (барател)! "
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Барател во смисла на ставот 1 на овој член е лице
кое на денот на влегувањето во сила на овој закон е
државјанин на Република Македонија.
Член 12
По барање за денационализација одлучува Министерството за финансии - Управата за имотно-правни
работи.
Член 13
Во постапката за денационализација се применуваат
одредбите на Законот за општа управна постапка доколку со овој закон поинаку не е определено.
Член 14
Во постапката за денационализација правна заштита
на имотните права и интереси на Република Македонија врши Јавното правобранителство на Република
Македонија.
Член 15
Во постапката за денационализација не се плаќаат
такси.
И. ВРАЌАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
Член 16
Недвижност се враќа во сопственост во целост или
дел во состојба во која што се наоѓа на денот на влегувањето во сила на овој закон.
Недвижност се враќа како дел, кога не е можно
целосно враќана, кога со тоа се согласил барателот и
доколку е тоа возможно, ако со друг закон поинаку не е
определено.
Член 17
За недвижност чија вредност по одземањето е зголемена преку една половина државата на барателот му
понудува по следниов приоритет:
1) враќање во сопственост доколку се плати разлика
за зголемената вредност на недвижноста;
2) воспоставување сосопственички дел до висината
на првобитната вредност на недвижноста и
3) плаќање надомест.
Разликата во вредноста од ставот 1 точка 1 на овој
член барателот е должен да ја плати во рок од една
година од правосилноста на решението за денационализација, а ако разликата не ја плати во определениот рок
се воспоставува сосопственички дел до висината на
првобитната вредност на недвижноста, со државата.
Член 18
Недвижноста чија вредност по одземањето е намалена преку една половина се враќа во сопственост со
плаќање на разлика за намалената вредност на недвижноста.
Разликата во вредноста од ставот 1 на овој член
државата е должна да ја надомести на начин предвиден
со овој закон.
Член 19
Кога се враќа недвижност во сопственост, помошните и на нив слични простории и објекти, како и прирастоците и споредните предмети ја делат судбината на
недвижноста.
Член 20
Имот вратен во сопственост се предава во владение
по исполнување на условите утврдени во правосилното
решение за денационализација.
Предавањето на имот што се враќа во сопственост
ќе го изврши органот за денационализација по барање
на барателот согласно со ставот 1 на овој член.
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Ако имотот вратен во сопственост е во владение на
корисник, тој е должен на барателот да му го предаде
имотот согласно со ставот 1 на овој член во присуство
на органот за денационализација, а во случај на договор
меѓу барателот и корисникот нема да се спроведе административно извршување во управна постапка.
Ако баратели се повеќе наследници на поранешниот
сопственик, органот за денационализација ќе го предаде имотот на чување на доверливо лице кое може да
биде еден од наследниците или друго лице кое ќе го
определат мнозинството од наследниците, односно
можните наследници. За оваа мерка органот за денационализација ќе го извести надлежниот суд согласно со
Законот за вонпроцесна постапка.
Ако предавањето во владение не е извршено согласно со ставот 1 на овој член на барателот му следува
закупнина до денот на предавање во владение, според
прописите на облигационото право, која паѓа на товар
на корисникот на имотот кој не го предава во владение.
Корисникот на посеано, односно насадено земјоделско земјиште има право да ги собере плодовите за што
може да бара предавањето на земјиштето во владение
да се одложи најдоцна за 12 месеци од исполнувањето
на условите од ставот 1 на овој член, ако поинаку не се
договори со барателот.
Член 21
Кога се враќа во сопственост недвижност издадена
во закуп во поглед на престанокот на закупот и закупнината се применуваат прописите на облигационото
право што се однесуваат на оттуѓување на закупен
предмет, доколку со овој закон поинаку не е определеНО

*

Член 22
Земјиштето кое на денот на влегување во сила на
овој закон е земјоделско земјиште, шуми, шумско земјиште, пасишта и утрини се враќа во сопственост.
Кога се враќа во сопственост земјоделско земјиште,
шуми, шумско земјиште, пасишта и утрини во состав на
комплекси се стекнува право на сосопственосг врз земјиштето со државата.
Имотно-правните« односи меѓу државата и сосопственикот, односно сосопствениците, во рамките на
комплексне се уредуваат според прописите на имотно
право, со тоа што при физичка делба на земјиштето на
сопственикот му припаѓа земјиштето вратено согласно
со ставот 1 од овој член.
Член 23
Се враќаат во сопственост станбени згради и станови во кои не живеат носители на право на користење,
како и станбени згради и станови во кои живеат носители на право на користење, а кои имаат станбена
зграда или стан во сопственост, со денот на влегување
во сила на овој закон.
Станбени згради и станови во кои живеат носители
на право на користење, а немаат станбена зграда или
стан во сопственост не се враќаат во сопственост, а
поранешните сопственици имаат право на надомест
според одредбите на овој закон.
Член 24
Деловни згради и деловни простории се враќаат во
сопственост ако со овој закон поинаку не е определено.
Член 25
Движен предмет се враќа во сопственост ако постои
и може да се идентификува, освен ако поинаку не е
определено со закон.
Член 26
За одземен имот кој се наоѓал во претпријатие
трансформирано според прописите за трансформавдз
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на преттфијатијата со општествен капитал, Агенцијата
на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал врз основа на правосилно решение за денационализација, во рок од 30 дена
од презентирањето на обврзниците од серијата „А" му
ги предава на барателот во сопственост акциите, уделите и недвижностите во висина на резервираниот дел
кои со договор се пренесени на Агенцијата како и закупнината и другите погодности, намалени за трошоците, односно акциите, уделите и дивидентите што произлегуваат од нив во согласност со членовите 38 став 3
и 39 став 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Барателот има право да бара разлика, доколку со
тоа што му е вратено согласно со ставот 1 на овој член
не остварил надомест определен со членот 31 став 2 од
овој закон.
Разликата од ставот 2 на овој член ќе биде надоместена согласно одредбите за надомест од овој закон.
Член 27
Барателот има право на надомест според одредбите
на овој закон и во случаите кога тој не поднел барање
во постапката за трансформација на претпријатијата со
општествен капитал, односно кога во таа постапка поднел барање, но не можел да биде намирен, како и кога
одземениот имот не постои.
Член 28
Кога не е извршена трансформација на претпријатие со општествен капитал се враќа во сопственост
недвижност или друго средство за кое е поднесено барање за денационализација, ако во времето на поднесувањето на барањето претпријатието располага со нив и
ако со тоа не се нарушува градежната, техничката и
технолошката целина на претпријатието«
Дали се нарушува градежната, техничката и технолошката целина на претпријатието ојц ставот 1 на овој
член е претходно прашање кое се разрешува во посебна
постапка меѓу барателот за денационализација и претпријатието, договорно или во случај на спор пред надлежен суд.
Член 29
За одземен имот што се наоѓа во претпријатие под
стечај, како и за имот кој се наоѓал во претпријатие на
кое е спроведен стечај, на барателот му припаѓа надомест согласно со членот 31 став 2 на овој закон.
Член 30
Во вредноста на имотот од членовите 26, 27, 28 и 29
на овој закон не се засметува вредноста на деловите од
претпријатието кои се припоиле кон него по извршеното одземање, како и вредноста на градежното земјиште на кое се изградени објекти на претпријатието.
III. НАДОМЕСТ
Член 31
Надомест се дава за имот кој не се враќа, како и кога
имотот не се враќа затоа што престанал да постои.
Надомест во смисла на став 1 од овој член се определува според состојбата на имотот во моментот на одземањето, согласно со Уредбата за процена на вредноста
и утврдување надомест за денационализиран шДзт што
ја донесува Владата на Република Македонија.
Член 32
Надоместот се дава во вид на обврзници.
Член 33
Во случаите кога за одземена недвижност која денес
не постсји, во надомест е дадена друга недвижност, тогаш како надомест се смета дадената недвижност.
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Член 34
За надоместот кој се дава во вид на обврзници Република Македонија издава обврзници.
Обврзниците гласат во ДЕМ и на нив не се пресметува камата.
Обврзниците гласат на доносител и се издаваат во
апоени од 50, 100, 500 и 1.000 ДЕМ.
Прометот на обврзниците е слободен и не подлежи
на плаќање данок на промет.
Член 35
Содржината, формата и текстот на обврзниците ги
пропишува министерот за финансии.
Член 36
Обврзниците се издаваат во дае серии и тоа како
серија „А" и серија „Б".
Корисникот на надоместот самостојно се определува дали надоместот ќе го земе во обврзници од серијата „А" или во обврзници од серијата „Б".
Корисникот на надоместот за кој веќе се резервирани акции или удели согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
првенствено се намирува од обврзниците од серија „А".
Член 37
Кога надоместот се зема во обврзници од серија „А"
во тој случај надоместувањето ќе се врши во висина од
100% од утврдениот надомест.
Член 38
Кога надоместот се зема во обврзници од серија „Б"
во тој случај надоместувањето ќе се врши во висина од
60% од утврдениот износ на надомест, но не повеќе од
денарска противвредност од 100.000 ДЕМ.
Член 39
Отплата на обврзниците од серија „А" се врши со
замена на друг еквивалент на сопственост и тоа:
- за акции и удели на претпријатијата кои ги поседува Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал;
- за акции и удели на претпријатијата кои се резервирани за поранешните сопственици согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал;
- за акции и удели на претпријатијата со кои управува Агенцијата за санагрца на банка;
- за побарување на Агенцијата за санација на банка
од претпријатијата, а кои се предмет на продажба;
- за купување на државен имот кој е понуден на
продажба и за чиј откуп е предвидена можност за плаќање со државни обврзници и
- за друг еквивалент на сопственост определен со
закон.
Отплатата на обврзниците од серијата „А" застарува во рок од десет години од денот на издавањето на
обврзниците.
^
Член 40
Отплатата на обврзниците од серија „Б" се врши во
денари со среден курс на Народна Банка на Република
Македонија на денот на плаќањето.
Отплатата на обврзниците од став 1 на овој член ќе
се врши во рок од 30 години во еднакви годишни рати,
врз основана купони што ги содржи обврзницата, а кои
пристигнуваат за отплата на 1 јули секоја година почнувајќи од 1 јули 2000 година.
Обврските од обврзниците застаруваат за еднагодина од денот на пристигнувањето на стинатата; ^ i о
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Образецот од ставот 1 на овој член особено треба да
содржи податоци за имотот за кој се бара враќање,
замена, односно плаќање на надомест, правна основа за
одземањето, како и за видот и начинот на враќањето.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се поднесува:
1) актот за одземање на имотот;
2) доказ за државјанство на Република Македонија
стекнато до денот на влегување во сила на овој закон и
3) доказ за сопственост на имотот ако од актот за
одземање на имотот не може да се идентификува одземениот имот односно неговиот сопственик и тоа:
- за недвижности - правото на сопственост се докажува со тапија, договор, пресуда и решение и
- за движни предмети - писмени докази (договори за
прибавување фактури и пресуди).
Актите од ставот 3 на овој член се поднесуваат во
оригинал или во службено заверен препис.
Член 48
Член 42
Ако актот за одземање на имотот и доказите за
Средствата од членот 41 на овој закон се прибираат сопственост барателот не може да ги приложи, а тие се
наоѓаат кај сегашниот корисник или кај друг орган,
во Буџетот на Република Македонија.
Средствата од став 1 на овој член се водат на по- односно организација, органот за денационализација ќе
ги прибави од нив по службена должност.
себна жиро сметка - Средства за денационализација.
Сегашниот корисник, органот и организацијата од
ставот 1 на овој член се должни на органот за денациЧлен 43
онализација да му ја достават соодветната документаПрибирањето, исплатата и евиденцијата на сред- ција која ја имаат во рокот определен од органот за
ствата од членот 42 на овој закон го врши Министер- денационализација.
ството за финансии.
Член 49
Член 44
Барањето може да се поднесе во рок од три години
Работите на евидентирањето на обврзниците од се- од денот на влегувањето во сила на овој закон.
рија „А" и серија „Б" и пресметувањето и сервисираПо истекот на рокот од ставот 1 на овој член барање
њето на отплатата на годишните рати од обврзниците за враќање на имот може да се поднесе само доколку во
од серија „Б", во име и за сметка на Република Македо- меѓувреме не настапиле правни и фактички промени, а
нија може да се доверат и на друг од Владата овластен најдоцна во рок од пет години од денот на влегување во
правен субјект за работи со хартии од вредност во Репу- сила на овој закон.
блика Македонија кој ќе понуди поповолни услови.
По истекот на рокот од пет години од денот на
Договор за вршење на работите од ставот 1 на овој влегувањето во сила на овој закон може со тужба во
член во име и за сметка на Република Македонија склу- парнична постапка да се бара плаќање на надомест, а
чува министерот за финансии.
в р а ќ а а на имот само ако нема правни и фактички
пречки.
IV. ПОСТАПКА
Член 50
Член 45
Кога според одредбите на овој закон е признаено
Постапката за денационализација се поведува на право на избор, барателот е должен изборот да го
изврши пред донесувањето на решението за денационапредлог од барателот (барање).
Кога за една иста недвижност, еден или повеќе, лизација, во рок што ќе му го определи органот за
движни предмети се поднесени барања од повеќе пора- денационализација.
Ако барателот, односно барателите не го извршат
нешни сопственици, или од повеќе наследници на еден,
односно повеќе поранешни сопственици, по сите ба- изборот во определениот рок, органот за денационалирања се води една постапка и се донесува едно решение зација приоритет ќе му даде на враќањето во сопственост.
за денационализација.
Член 51
Член 46
Решението
за
денационализац|да
органот за денациБарањата се поднесуваат до Министерството за фи- ,
нансии - Управата за имотно-правни работи (орган за онализација е должен да го донесе најдоцна во рок од
шест месеци од денот на поднесување на барањето, а во
денационализација) (член 12).
Барањата кои се однесуваат на недвижен имот се посложени случаи и по истекот на овој рок, но најдоцна
поднесуваат до Министерството за финансии - Упра- шест месеци по решавањето на претходното прашање.
Решението од ставот 1 на овој член се донесува без
вата за имотно-правни работи на подрачјето каде urro
одржување на расправа и сослушување на сведоци.
се наоѓал тој имот во време на одземањето.
Примерок од решението за денационализација се
Барањата кои се однесуваат на движен имот се поднесуваат до Министерството за финансии - Управата за доставува на барателот, јавниот правобранител и коимотно-правни работи на подрачјето каде што се на- рисникот на имотот.
оѓало живеалиштето на поранешниот сопственик во
Член 52
време на одземањето на тој имот.
Решението за денационализација содржи податоци
за:
Член 47
1) поранешниот сопственик на кој му е одземен имона £ои имбил
Барањето од членот 45 на овој закон се поднесува на тот, односно поранешните сопственици
одземен имотот;
"к *
/ . . , ,7,'
образец што го пропишува министерот за финансии.

Член 41
Средствата за отплата на годишните рати од обврзниците од серија „Б" се обезбедуваат од:
1) дел од средствата што се остваруваат со трансформација, на претпријатијата со општествен капитал;
2) средствата од продажба на имот на Република
Македонија кои со друг закон не се определени за друга
намена;
3) средствата остварени од закуп на државен имот
ако со друг закон не се определени за друга намена;
4) средствата што се остваруваат според одредбите
од овој закон (надомест за вратен имот, надомест за
зголемена вредност на вратен имот и данок на наследство);
5) дел'од средствата на Буџетот на Република Македонија и
6) други приходи утврдени со закон.
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2) имотот што бил одземен и основот, односно актот
на одземањето;
3) имотот што се враќа, односно надоместот што се
дава;
4) лицата на кои им се враќа имотот, односно им се
дава надоместот;
5) начинот на давање надомест;
6) обврска на барателот во определен рок да плати
зголемена вредност согласно со членот 17 став 2 од овој
закон;
7) обврска на државата да му плати на барателот
разлика за намалена вредност согласно со членот 18
став 2 од овој закон;
8) обврска на барателот да му се даде надомест според членот 26 од овој закон и
9) рокот за предавање на имотот што се враќа, односно обврска на корисникот на имотот да му го предаде имотот на барателот.
Правосилното решение од ставот 1 на овој член се
доставува по службена должност до органот за јавни
приходи и до органот за геодетски работи за евиденција
во јавните книги, како основа за промена на правата на
имотот.
Член 53
Во решението за денационализација се означува
дека имотот му се враќа, односно надоместот му се дава
на поранешниот сопственик (поранешните сопственици) односно на неговите (нивните) наследници.
Кога поранешниот сопственик е умрен или прогласен за умрено лице, решението за денационализација
гласи на наследниците на поранешниот сопственик без
нивно именување.
Во случајот од ставот 2 на овој член, решението за
денационализација ги содржи сите елементи предвидени во членот 52 став 1 од овој закон, освен имињата
на наследниците, а без назначување на имињата-на наследниците се формулираат од членот 52 точките 6 до 9
на овој закон.
Правосилното решение за денационализација е основа за поведување оставинска постапка во смисла на
прописите за наследување, односно за поведување оставински постапки. Правосилното решение органот за
денационализација му го доставува на судот надлежен
за поведување оставинска постапка според прописите
за вонпарничната постапка.
Во решението за прогласување на наследници, покрај прогласените наследници и нивните наследни делови, се внесуваат податоците од членот 52 став 1 на
овој закон, а правата и обврските на наследниците од
членот 52 став 1 точки 6 до 9 на овој закон се формулираат согласно со наследнички^ делови.
Правосилното решение за прогласување на наследници судот го доставува на:
1) органот за денационализација за постапување во
согласност со членот 20 ставови 1 и 2 од овој закон и
2) органите наведени во членот 52 став 2 од овој
закон.
Член 54
Кога актот за одземање имот гласи на друго лице, а
не на поранешниот сопственик за што во постапката 'за
денационализација и двете странки поднеле барање за
денационализација, и меѓу нив се појавил спор, органот
за денационализација, пред да го донесе решението од
членот 52 став 1 на овој закон, со заклучок ќе ја упати
странката на која гласи актот за одземање на имотот да
поведе парница пред надлежниот суд во определен рок.
Правосилната судска пресуда го обврзува органот за
денационализација во поглед на лицето на кое му се
враќа имотот, односно му се плаќа надомест.
Ако странката не ја победе парницата во определен и ^ рок fca што била упатена согласно со ставот 1 Иа
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овој член, органот за денационализација решението за
денационализација ќе го донесе согласно со актот за
сопственост.
Член 55
Кога актот за одземање на имотот гласи на име на
поранешен сопственик кој поднел барање за денационализација, а доказот за сопственост гласи на лице кое не
поднело такво барање, со решението од членот 52 на
овој закон ќе се врати имотот, односно ќе се определи
да се плати надомест на барателот, односно на неговите
наследници.
( Со решението од ставот 1 на овој член не се задира
во правото на трети лица со тужба пред надлежен суд да
бараат лицата на кои им е вратен имотот или платен
надомест ним да им го предадат вратениот имот односно да им го предадат исплатениот надомест во роковите предвидени со прописите за имотното право.
Член 56
Кога барателот е поранешен сопственик во постапката за денационализација може да се склучи спогодба
- порамнување за враќање на имот, односно давање на
надомест за целиот или за дел од имотот.
Порамнувањето од ставот 1 на овој член го склучуваат поранешниот сопственик и јавниот правобранител, а ако се враќа земјоделско земјиште согласно со
членот 22 став 2 од овој закон во склучувањето на
порамнувањето учествуваат и корисниците на земјиштето.
Порамнувањето од ставот 1 на овој член е извршна
исправа.
Член 57
Против решението на органот за денационализација
може да се изјави жалба до Владата на Република Македонија.
Член 58
Против решението на Владата на Република Македонија може да се поведе управен спор.
Член 59
Кога е поднесено барање за имот од членот 3 став 1
на овој закон, а кон барањето не се поднесени ниту
актот за одземање ниту докази за сопственост според
членот 47 став 3 точки 1 и 3 од овој закон органот за
денационализација, пред да го донесе решението од
членот 52 став 1 на овој закон, со заклучок ќе го упати
барателот во определен рок да поведе пред надлежниот
суд парница за утврдување на постоење на правото на
сопственост.
Ако во рокот определен согласно со ставот 1 на овој
член барателот не поведе парница, органот за денационализација со решение ќе го одбие барањето за враќање на имот или за плаќање на надомест, а барателот
може тоа барање да го истакне во тужба, ако не истекол рокот од членот 49 став 3 на овој закон и под
условите предвидени во таа одредба.
Член 60
Правосилното решение за враќање на имот од членовите 52 и 55 став 1 на овој закон, за прогласување на
наследници од членот 53 став 4 на овој закон и порамнувањето за враќање на имот од членот 56 на овој закон,
се основа за запишување на сопственоста во евиденцијата за правата на недвижностите.
Член 61
Во постапката за денационализација не се применуваат одредбите за враќање во поранешна состојба и за
обнова на постапката.
Заинтересираните лица можат своите права спрема
лицата на кои им е вратен имот или платен надомест
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според одредбите од овој закон да ги остваруваат со
тужба пред надлежниот суд во рок од пет години по
правосилноста на решението за денационализација.
Член 62
За поднесените барања за денационализација за донесените решенија и нивно извршување Министерството за финансии води посебна евиденција.
Министерот за финансии во согласност со министерот за правда ја пропишува формата, содржината и
начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој
член.
Член 63
Владата на Република Македонија донесува Уредба
за спроведување на постапката за денационализација.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 64
Со денот на влегувањето во сила на овој закон не е
дозволено располагаа со имотот што е предмет на
денационализација, како и искористување на таков
имот со кое се создаваат обврски за барателот.
Правните дела и едностраните изјави на волја што се
во спротивност со став 1 на овој член се ништовни.
Член 65
Правото на залог на недвижност што се враќа во
сопственост според одредбите на овој закон престанува
со правосилноста на решението за денационализација.
Заложниот доверител може да бара засновање на
залог по сила на овој закон врз друга недвижност на
заложниот должник, а ако должникот нема таква може
спрема него да бара присилна наплата од друг негов
имот.
Кога согласно со ставот 1 на овој член престанува
правото на залог, врз недвижност, на барање од лицето
кому недвижноста му е вратена се запира постапката за
засновање на заложно право врз недвижност, односно
постапката за продажба на недвижност ставена под залог.
Ако заложниот доверител не може да го наплати
побарувавте согласно со ставот 2 на овој член во тој
случај правото на залог на недвижност не престанува и
недвижноста не се враќа во сопственост.
Член бб
Правото на службеност, врз имот што сс враќа во
сопственост според одредбите на овој закон, освен
стварните службености престанува со правосилноста на
решението за денационализација.
Член 67
Основаноста на барањето за враќање на имотот,
односно надомест на одземениот имот според одредбите на овој закон, ќе се цени без оглед на тоа дали до
влегувањето во сила на овој закон веќе правосилно
одлучил судот или друг државен орган по барање за
враќање, односно надомест на одземениот имот, а барањето било правосилно одбиено
Член 68
Прописите што се предвидени со ОВОЈ закон, ќе се
донесат најдоцна во рок од осум месеци од влегувањето
во сила на овој закон.
Член 69
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавуваното во „Службен весник на Република Македонија". .
I; :

580.
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
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 22 април 1998 година.
Број 07-1641/1
22 април 1998 година
Скопје

на

Претседател
Република Македонија,
КИР0 Глигоров, с р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ З А ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Член 1
Во Законот за експропријација („Службен весник на
Република Македонија" број 33/95), во членот 2 став 1
алинеја 12, на крајот од реченицата сврзникот „и" се
заменува со точка и запирка, а по алинејата 13 се додаваат две нови алинеи кои гласат:
„- изградба на објекти за дипломатско-конзуларни
претставништва и амбасадорски комплекси или резиденции, меѓународни организации и меѓународни претставништва и
- изградба на службени објекти за државни органи".
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„Експропријацијата може да се врши за:
1. Државата - за свои потреби, за потребите на јавните претпријатија основани од државата, јавните фондови, образованието, воспитанието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и спортот кога
дејноста се врши како јавна (државна) служба.
2. Општините и градот Скопје - за потребите на
единиците на локалната самоуправа и за потребите на
Јавните претпријатија и фондови основани од општините, односно градот Скопје;
3. За потребите на правни и физички лица'за изградба на објекти и изведување на други работи одјавен
интерес, предвидени во член 2 на овој закон".
Член 3
Во членот 9 на крајот од реченицата точката се
брише и се додаваат зборовите: „кој паѓа на товар на
корисникот за чии потреби е експроприрана недвижноста".
Член 4
Во членот 11 на крајот од реченицата точката се
брише и се додаваат зборовите: „за чии потреби е експроприрана недвижноста".
Член 5
Во членот 13 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4 кои
гласат:
„Кога експропријацијата се врши зц потребЈНте на
државата, предлогот за експропријација го поднесува

Стр.. 1120 - Бр. 20

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

јавниот правобранител на Република Македонија (член
3 точка 1).
Кога експропријацијата се врши за потребите на
јавните претпријатија основани од државата, јавните
фондови, образованието, воспитанието, науката, културата, здравството, социјалната заштита, спортот,
кога дејностите се вршат како јавни (државна) служба,
и за потребите на општините и градот Скопје јавните
претпријатија и фондови основани од општините, односно градот Скопје, предлогот за експропријација го
поднесуваат тие субјекти или од нив овластени лица.
Кога експропријацијата се врши за потребите на
правни или физички лица, предлогот за експропријација го поднесуваат тие лица".
Член 6
Во членот 15 во точката 5 на крајот од реченицата се
додаваат зборовите: „(сметка од која ќе се исплаќа надоместот или банкарска гаранција)".
Член 7
Во членот 22 по ставот 2 зборовите: „По барање на
поранешниот сопственик на експро-" се бришат.
Ставот 5 се менува и гласи:
„Во случај на пренамена на целта за која била извршена експропријација на недвижност со измена на урбанистички план, решението за експропријација може да
се поништи по барање на поранешниот сопственик или
по барање на субјектот за чии потреби е експроприрана
недвижноста".
По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:
„Кога предмет на експропријација е недвижност на
која постои објект, правосилното решение за експропријација може да се поништи ако објектот постои".
Во ставот 6 кој станува став 7 во вториот ред по
бројот „2" сврзникот „и" се заменува со запирка, а по
бројот „3" се додаваат броевите „4 и 5".
Во ставот 7 кој станува став 8 во вториот ред по
зборот „експропријацијата" се додаваат зборовите: „за
чии потреби е експроприрана недвижноста, односно неговиот правен следбеник".
Член 8
Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2 кој
гласи:
„Со склучувањето на спогодбата, поранешниот сопственик се стекнува со право на сопственост на недвижноста која му е дадена како надомест во замена за
неговата сопственост".
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.
Член 9
Во членот 45 по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Ако имателот на објектот не ја исполни обврската
од ставот 2 на овој член, уривањето ќе го изврши органот надлежен за работите на урбанизмот".
Ставот 3 станува став 4.
Член 10
Во членот 50 по зборот „сопственик" се додаваат
зборовите: „или корисникот на експропријацијата (субјект за чии потреби е експроприрана недвижноста)".
Член 11
Во членот 51 на крајот од реченицата, точката се
брише и се додаваат зборовите: „на товар на субјектите
за чии потреби е експроприрана недвижноста, односно
нивни правни следбеници".
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке;
донија".
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581.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонка, претседателот на Република
Македонка и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОБОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за гаранција на Република
Македонија по Договорот за заем по Проектот за подобрување на енергетскиот систем од Меѓународната
банка за обнова и развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 23 април 1998 година.
Број 07-1674/1
23 април 1998 година
Скопје

на

Претседател
Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

л

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ
ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА З А ОБНОВА И
РАЗВОЈ
Член 1
Република Македонија, како гарант, презема обврска да ги намири обврските по Договорот за заем по
Проектот за подобрување на енергетскиот систем што
ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и
развој и ЈП Електростопанство на Македонија, во вкупен износ од 61,5* милиони германски марки, во рокови
и услови предвидени во Договорот за заем, доколку ЈП
Електростопанство на Македонија не го отплати кредитот.
Член 2
Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатува ЈП
Електростопанство на Македонија од своите приходи.
Член 3
Средствата од заемот од Меѓународната банка за
обнова и развој ќе се користат за финансирање на санацијата на шесте најголеми хидроенергетски постројки
во Република Македонија, подобрување на работата на
ЈП Електростопанство на Македонија, вклучувајќи
контрола, диспечерски центар и врски, како и отпочнување на санација на системот за снабдување со електрична енергија.
Член 4
Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во
рок Од 20 години, грејс период од пет години и со каматна стапка шестмесечен ЛИБОР -I- 0,5% во едновалутен систем базиран на германската марка.
На неповлечените средства од заемот ќе се. плаќа
провиз!*Ја~&о износ од 0,75%.
Член 5
Доколку пристигнатите ануитета во роковите утврдени со Договорот за заем, во име на ЈП Електростопанство на Македонија како заемопримач, ги плати Ре-
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публика Македонија, министерот за финансии, по 30
дена од денот на извршувањето на обврската, но не
подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на носителот на
платен промет да пренесе во корист на сметката на
приходите на Буџетот на Република Македонија, денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците од сметката на корисникот на заемот.
Член 6
Министерството за финансии ќе пресметува и наплатува 1% провизија на износот на заемот за кој се
дава гаранција, во согласност со амортизациониот план
од Договорот за заем.
Провизијата од став 1 на овој член се пресметува ,од
денот на издавањето на гаранцијата за заем и е приход
на Буџетот на Република Македонија.
Провизијата ќе се пресметува се до известувањето
од Меѓународната банка за обнова и развој за престанување на потребата од условеноста на заемот со гаранција од државата.
Член 7
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

582.
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 З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД БАНКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санација и реконструирани на дел
од банките во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 23 април 1998 година.
Број 07-1673/1
23 април 1998 година
Скопје

на

„ Претседател
Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Рећублика
Македонија,
Тито Петковски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУИРАНИ НА
ДЕЛ ОД БАНКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за санација и реконструирани на дел од
банките во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија" број 14/95, 17/96 и 36/97) по
членот 23 се додава нов член 23-а кој гласи:
„Член 23-а
Агенцијата може да откупи акции на банката и
истите да ги продаде на приватни инвеститори.
Под приватни инвеститори во смисла на ставот 1 од
овој. член се подразбираат домашни и странски физички
и правни дица".

Бр. 20 - Стр. 1097

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија".

583.
Врз основа на член 68 став 2 и член 76 став 1 од
Уставот на Република Македонија, а во врска со точката 10 од Декларацијата за развојот на односите на
Република Македонија со Европската унија („Службен
весник на Република Македонија" број 7/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
22 април 1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИЈА ЗА
ЕВРОПСКИ И ЕВРО-АТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ
Член 1
Заради координирање на активностите на Собранието на Република Македонија сврзани со процесите на
европските и евроатлантските интеграции се основа
комисија за европски и евро-атлантски интеграции
како постојано работно тело на Собранието (во натамошниот текст: Комисија).
Член 2
Комисијата ги врши следниве работи:
- ги разгледува прашањата што се однесуваат на
европските и евро-атлантските интеграции и вклучувањето на Република Македонија во овие интеграции;
- обезбедува усогласување на ставовите за собраниските активности во поглед на клучните прашања
сврзани со процесите на интеграција во европските и
евро-атлантските структури;
- ги оценува реализираните и иницира натамошни
активности во врска со овие интеграции;
-т презема активности за усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на
Европската унЈца и со актите на меѓународните организации чиј член е Република Македонија;
- обезбедува градење ставови за настапи на претставниците на Собранието на Република Македонија во
меѓународните организации и институции во врска со
прашањата на европските и евро-атлантските интеграции;
- иницира разгледување прашања од страна на работните тела на Собранието на Република Македонија
и
- врши други работи во врска со усогласувањето на
собраниските активности сврзани со процесите на
европските и евро-атлантските интеграции.
Член 3
Комисијата се состои од претседател и членови.
Претседателот на Собранието на Република Македонија е претседател на Комисијата.
Членови на Комисијата се: потпретседателите на
Собранието на Република Македонија, координаторите
на пратеничките групи во Собранието на Република
Македонија, шефовите на делегациите и претседателите на пратеничките групи на Собранието во парламентарните собранија на европските и евроатлантските организации.
Член 4
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07-1656/1
22 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

Стр.. 1120 - Бр. 20
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586.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонка"
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април
1998 година, донесе

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април
1998 година, донесе

ОДЛУКА
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБ О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „КУМАНОВО" КУМАНОВО

ОДЛУКА
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБ О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД З А ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „Куманово" - ствена организација Завод за здравствена заштита Куманово, се избираат:
Тетово, се избираат:
Александар Ивановски, пратеник во Собранието на
Абдулади Вејсели, пратеник во Собранието на РепуРепублика Македонија,
блика Македонија,
Назми Маљичи, пратеник во Собранието на РепуМирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Реблика Македонија,
публика Македонка,
Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на РеЏеладин Мурата, пратеник во Собранието на Репупублика Македонија и
блика Македонија и
Борис Станковски, пензионер од Куманово.
Звонко Стојановски, комерцијален директор на
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста- ХЕК „Југохром" - Јегуновце.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот
нува мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува- одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
њето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07-1657/1
22 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

585.
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април
19°8 година, донесе
ОДЛУКА
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБ О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПЕХЧЕВО
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Пехчево, се избираат:

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07-1659/1
22 април 1998 година
Скопје

587.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

—

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен^ весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на. 22 април
1998 година, донесе
ОДЛУКА
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОДБ О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БЕРОВО
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Берово, се избираат:

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Митко Илијевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Драги Тополовски, секретар на Советот на општина
Берово,
Александар Гердовски, директор на „Треска" - Берово и
Венко Багашовски, заменик на директорот на ЈПКР
„Услуга" - Берово.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бранко Ту царски, технички директор на „Црвена
Ѕвезда" - Пехчево,
'
Љупчо Бојчески, од „Комуналец" - Пехчево,
Војо Ковачев, директор на „Рамна Река" - Пехчево
и
Звонко Бочварски, приватен стопанственик од Пехчево.

^

Број 07-1658/1
' „ ^ Претседател
април Ш Ѕ година н а Собранието на Република
Ошт^М
^
Македонија,
^
1
Тито Петковски, с.р.
ч,

Број 07-1660/1
22 април 1998 година
Скопје

на

^ ^ Претседател
Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

29 април 1998

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 20 - Стр. 1097

588.

590.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април
1998 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ" СКОПЈЕ

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст)/,Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 22 април 1998
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР" - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Геронтолошки завод „13 Ноември"
- Скопје, се избираат:

1. За членови на Управниот одбор на Специјалната
болница за гинекологија и акушерство „Чаир" - Скопје
се избираат:

д-р Тихомир Крчковски, професор на Медицинскиот факултет - Скопје,
д-р Ѓорѓи Зогравски, професор на Медицинскиот
факултет - Скопје,
Методија Петревски од „Силекс" - Скопје и
Имер Исмаили, сопственик на приватната ординација - Скопје.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Душан Николовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Анка Георгиева, помошник на министерот за здравство,
Мевљан Тахири, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Зоран Шапурић, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Број 07-1661/1
22 април 1998 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје
Тито Петковски, с.р.

589.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април
1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ „НЕГОРСКИ
БАЊИ" - ГЕВГЕЛИЈА
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште „Негорски
бањи" - Гевгелија,се избираат:

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07-1663/1
22 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

591.
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текст);Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 22 април 1998
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА „МОША
ПИЈАДЕ" - СКОПЈЕ - КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ
БОЛЕСТИ
1. За членови на Управниот одбор на Градската
општа болница „Моша Пијаде" - Скопје - Клиника за
хируршки болести, се избираат:

Костанда Бегова, раководител на подрачната
служба на Фондот за здравствено осигурување - Гевѓелија,
Зоран Гуров, директор на А.Д. „7 Ноември" - Гевгелија,
Миле Савиќ, раководител на подрачната служба на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурувани на
Македонија - Гевгелија и
Петар Узунов, вработен во ПТТ - Гевгелија.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престануваѕ мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Јордан Божиноски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Ферид Мусовски, пратеник во Собранието на Република Македондија,
Ризван Сулејмани, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Јован Лазаров, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот
одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
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Број 07-1662/1
22 април 1998 година
.. Ckoirlje"t ^

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

Претседател
Број 07-1664/1
на
Собранието
на Република
22 април 1998 грдана
Македонија,
Скопје
7ч
Тито Петковски, с.р.
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594.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија"
број 17/97 - Пречистен текстХСобранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 22 април 1998
година, донесе

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни
работи („Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/97) и
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на РМ" бр.63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.04.1998
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУГА
1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација - Медицински центар - Струга („Службен весник на Република
Македонка" број 7/98), во точката 1 наместо „Благоја
Силјановски" треба да стои „Марјан Котлар".
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07-1665/1
22 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

593.
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценскоуметничката дејност („Службен весник на СРМ" број 4/
86,51/88 и „Службен весник на Република Македонија"
број 12/93), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 22 април 1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" - СКОПЈЕ

УРЕДБА
З А УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се пропишува видот, составот, бојата
и кројот на униформата на полицијата, дополнителните
делови на униформата и ознаките на униформата на
полицајците во Министерството за внатрешни работи
(во натамошниот текст: Министерството).
Член 2
Полицајците имаат зимска и летна униформа.
За одредени работни места во полицијата и во свечени прилики се носи свечена униформа. Работните
места се определуват со акт на министерот за внатрешни работи.
Кога извршуваат посебни задачи полицајците имаат
униформа која е наменета за извршување на тие задачи, а обврзниците кои имаат распоред во полицијата
или се ангажираат за извршување на определени работи од надлежност на Министерството носат униформа пропишана за резервниот состав на полицијата.
Полицајците кои вршат работи и задачи на внатрешно обезбедување во објекти и на личности кои се
обезбедуваат имаат и цивилна облека.
II. УНИФОРМА
1. Зимска униформа,
а) Зимска униформа на полицајците

1. Се разрешуваат досегашните претставници на Републиката во Советот на Ансамблот за народни игри и
песни „Танец" - Скопје, поради истекот на времето за
кое се именувани:
Владимир Станковски,
Цветан Николовски и
д-р Томе Саздов.
2. За претставници на Републиката во Советот на
Ансамблот за народни игри и песни „Танец" - Скопје,
се именуваат:
Зоре Темеловски, пратеник во Собранието на Република_Македониј а,
Владимир Станковски, пратеник во Собранието на
Република Македонија и
Марјан Начевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07-1666/1
22 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
г
Тито Петковски, с.р.

Член 3
Зимската униформа на полицајците се состои од:
сако, панталони, шапка, зимска капа, кошула со долги
ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ветровка со
влошка, кожни нараквици, длабоки чевли, теренски
чевли и зимски чорапи - до коле ници.
Член 4
Деловите од зимската униформа на полицајците го
имаат следниот крој и боја:
1. Сакото е од камгарн (85% волна и 15% синтетика)
со отворени ревери и благо изразен струк и е доволно
комотно.
Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни.
Ракавите на сакото се долги до половината на дланката на природно опуштена рака. Сакото однапред се
закопчува со четири копчиња во бронзена боја со пречник од 22 мм. на кои во вид на рељеф е изработено
шеснаесеткрако сонце. (Прилог број 1). Колчињата се
сошиени на десната страна од сакото на подеднакво
меѓусебно растојание.
На сакото од надворешната страна, на градите и на
долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеб со
испуска и капак кој се закопчува со копче во бронзена
боја со пречник од 16 мм на кое во вид на рељеф е
изработено шеснаесеткрако сонцеЏиро^инатада^

29 април 1998

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ните џебови е од 12 до 16 см. а должината од 14 до 19 см.
Широчината на долните џебови е од 16 до 22 см. ? а
должината од 18 до 23 см.
Нарамениците се од истиот материјал како и сакото,
и истите до ракавот се со широчина од 60 мм., а при
врвот се со широчина од 45 мм. Нарамениците со едниот крај се сошиени на ракавот, а другиот крај кој
завршува во форма на тап агол, се закопчува до околувратникот со копче во бронзена боја со пречник од 14
мм. на кое во вид на рељеф е изработено шеснаесеткрако сонце.
Сакото одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см.
од половината.
На околувратникот на сакото на двата краја однапред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од кое е
изработено и сакото со должина од 4 см. со широчина
од 3,5 см порабен со испуска со златножолта боја со
широчина од 3 мм.
Сакото е темно сива боја.
На горниот дел од десниот ракав на сакото, на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот е вшиен
правоаголен амблем со димензии 10,5 х 2,5 см., изработен од чоја со темно сина боја на кој со бели букви е
извезено „ПОЛИЦИЈА", а од внатрешната страна на
растојание од 0,5 см. од надворешниот раб е опшиена
жолта лента (Прилог бр. 2) . На горниот дел од левиот
ракав од сакото, на растојание од 8 см. од горниот раб
на ракавот е вшиен амблем во облик на штит со димензии 11,5 см х 9,5 см изработен од чоја со темно сина
боја, на кој со бели букви е извезено „РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА" под тоа „ПОЛИЦИЈА", подвлечена
со жолта линија по должината на целиот натпис, под
која линија е извезено „POLICE", најдолу се наоѓа
жолт венец во чија средина е впишано „РМ" (кратеница
за Република Македонија), а целиот амблем, на растојание од 0,5 см. од надворешниот раб е извезена жолта
лента. (Прилог број 3).
2. Панталоните се од камгарн сб вообичаен крој со
три надворешни фалти од страните имаат ширит од
егализир светло сина боја, со широчина од 2 мм. Од
двете страни и одзади на десната страна панталоните
имаат по еден џеб и потребен број гајки за ремен.
Ногавиците на панталоните се без манжетни и на
долниот крај се широки од 22 до 24 см., а од внатрешната страна на долниот дел ногавиците се опшиени со
лента. На предниот внатрешен дел на ногавиците е
проишиена свилена постава.
Панталоните се темно сива боја.
3. Палката е од камгарн и со вообичаен крој со
благо свиткан данцет.
Сонцебранот, е од целулоид или сличен материјал,
црвена боја; со раб опшиен со кожа. На сонцебранот на
околу 5 мм. од надворешниот раб е сошиен буриташ во
златно жолта боја со широчина од 6 мм.
Подбрадокох на шапката е од ист материјал како
сонцебранот со широчина од 16 мм., со две гајки од ист
матерадал со кои се прилагодува неговата должина и со
краевите е прицврстен кон бортот со две копчиња од
бронзена боја со пречник од 14 мм. на кои во вид на
рељеф е изработено шеснаесеткрако сонце.
Полицајците кои имаат чин мајор или повисок чин
над подбрадокот носат плетенка изработена од синтетичко влакно од златно жолта боја.
џ
Данцетот на шапката е опшиен со ширит златно
жолта боја со широчина од 2 мм. Шапката од внатре е
поставена, а при дното има петница со широчина од 4
см.
Однапред на средината на бортот од шапката се
носи ознака во сребрене бела боја во форма на штит со
димензии 5,5 х 5 см. во чија средина е поставена ознака
во сина боја во форма на круг со дијаметар 3 см. на која
е изработен жол? ловоров венец во чија средина е впишано „РМ". (Прилог број 4). Полицајците кои имаат
чин мајор или повисок чин наместо ознака во сина боја
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носат истоветна ознака во златно жолта боја. (Прилог
број 5).
Шапката е темно сива боја, а бортот темно сина боја
со широчина од 4 см. Шапката има навлака од непропустлив платно, темно сина боја, а шапката што ја
носат полицајците што вршат работи на контрола и
регулирање на патниот сообраќај, има навлака од бела
боја.
4. Зимската капа е изработена од камгарн во темно
сива боја (45% волна и 55% полиестер). Кројот на капата е „безбол" (капа со стреа). На предната страна на
капата во средина има амблем везен на чоја во форма
на штит, со димензии широчина 6,5 см. и висина 6 см.
Подлогата на амблемот е извезена со конец од 100%
свила во темно сина боја, а ловоровиот венец и ознаката „РМ" се извезени со конец од 100% свила во
златно - жолта боја. Капата од внатре има постава, а на
дното потница од 3,5 см.
Зимската капа се изработува во две варијанти:
- за основниот кадар на полицијата капата на предниот горен дел има темно сина испуска во форма на
буквата „П";
- за старешинскиот кадар (со чин мајор или повисок
чин) капата на горниот преден дел има жолта испуска
во форма на буквата „П" и везена бордура на стреата
во форма на венец од дабов лист во златно жолта боја
од 100% свила, по 14 листови од секоја страна".
5. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин
или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло сина боја и е со вообичаен крој. Крагната на кошулата има копчиња за прицврстување на
вратоврската. Ракавите се нормални - во рачниот појас
со две копчиња на манжетните и едно копче за затворање на отворот над манжетната.
6. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен
крој и должина, на која на 20 см. од долниот крај е
втиснат истоветен амблем како на левиот ракав од сакото во размер 1:4.
7. Џемперот е со долги ракави, изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) во темно
сива боја, со вообичаен крој и со рол крагна која се
затвора со патент или копчиња. На ракавите на џемперот се вшиени истоветни амблеми како и на сакото, а
на местата на лактите има зајакнување од соодветен
материјал темно сива боја. На џемперот има нараменици од истиот материјал како и зајакнувањето на ракавите, кои се со иста форма и крој како нарамениците на
сакото. На левата страна на растојание од 20 см. од
^горниот раб е поставен џеб, со отвор без капак порабен
со ист материјал како зајакнувањето и со копче на
средината.
Џемперот го носат полицајци кога работите и задачите ги извршуваат во затворена просторија.
8. Шалот е изработен од волнено предиво (60%
волна и 40% синтетика) со вообичаена широчина и
должина во оловно сива боја.
9. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и
40% синтетика) во темно сива боја и доволно долга да
го заштитува вратот.
10. Ветровката со влошка- е од мешавина на памучно-синтетичка ткаенина (50% памук и 50% синтетика) во темно сина боја и поставена со свилена ткаенина од соодветна боја. Од рамената до висината на
градите и преку грбот е зајакната и има влошка која
допира до ракавите што може да се вади. Ветровката
има појас и ќулавка кои се од иста ткаенина како и
ветровката. Ќулавката е изработена така да ја покрива
капата со заштитникот и поставена со свилена ткаенина во соодветна боја. Должината на ветровката достигнува до 25 см. над колениците.
Ветровката има четири обични копчиња во еден ред
кои се во иста боја, како ткаенината.
На левата и десната страна на градите се врежани
вертикално поставени џебови, нормална големина кои
се затвораат со патент-затворувач.
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Член 8
На долниот дел од двете страни ветровката има по
Одделните делови од летната униформа на полицаједен длабок џеб со преклоп. Џебовите се широки од 18
до 22 см., а високи од 24 до 28 см. Под нив од страната ците го имаат следниот крој и боја и тоа:
1. Кратката виндјакна е од платно темно сина боја
се наоѓа уште по еден џеб со иста големина. Ветровката, на левата страна од горе има внатрешен џеб, косо (50% памук и 50% синтетика), од внатре е поставена,
со нашиен и превиткано поставен околувратник. Винпоставен.
На долниот дел на ракавите од ветровката има лента дјакната се закопчува со патент-затворувач до под
од истиот материјал долга 11 см. и широка 4 см., која се грлото, а реверите се прилагодени за отворање. На
закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На виндјакната, однапред на надворешната страна, се нашиени два џеба долу и еден џеб на горната лева страна.
оддалеченост од 6 см. е сошиено уште едно копче.
Ветровката има нараменици од иста ткаенина со ши- На виндјакната одзади има две вертикално поставени
фалта на меѓусебно растојание од над 50 см. Виндјарочина од ракавите од 60 мм., а при врвот 45 мм.
На ракавите на ветровката се вшиени истоветни ам- кната има појас, манжетни и дел од крагна изработени
од плетен материјал.
блеми како и на сакото.
Нарамениците на виндјакната се од иста ткаенина
11. Кожните нараквици се вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се како виндјакната и со иста форма и крој како на рамениците на сакото.
поставени со крзно
Колчињата на џебовите и нарамениците се со иста
12. Длабоките чевли се вообичаен крој и без украси
и во црна боја. Од внатрешната страна се поставени со боја, форма и големина како и на сакото.
На ракавите на виндјакната се вшиени истоветни
крзно.
13. Теренските чевли се од мрсен спорт-бокс, со амблеми како и на сакото.
2. Панталоните се тергал од темно сива боја (65%
кожен меѓуѓон и надворешен ѓон од гума. На нив се
волна и 35% синтетика) и се со ист крој како и панталонашиени глуждници за околу 8 см. над глуждот.
14. Зимските чорапи-доколеници се изработуваат од ните од зимската униформа и од предната страна имаат
памучно предиво (70% памук и 30% синтетика) со во- по три надворешни фалта.
обичаен крој и имаат темно сина боја, а на 5 см. од
3. Шапката се изработува од тергал и е од темно
горниот раб е втиснат истоветен амблем како на вра- сива боја со ист крој како и шапката од зимската унитоврската.
форма со таа разлика што на обете страни има дупчиња
за проветрување. Однапред на средината на бортот на
шапката се носи истоветна ознака како и на зимската
б) Зимска униформа на полираните
шапка.
Член 5
4. Летната капа е изработена од тергал во темно
Зимската униформа' на полицајците се состои од: сива боја (65% волна и 35% полиестер), со ист крој
сако, панталони, здолниште, зимска капа, кошула со како и зимската капа со таа разлика што на двете
долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, ветровка со страни има дупчиња за проветрување, а на задниот дел
влошка, кожни нараквици, плитки чевли, чизми и зим- има ластик за прилагодување на главата. Обликот, госки хулахоп чорапи.
лемината и составот на материјалот на амблемот на
летната капа се исти како и кај зимската капа.
Член 6
Летната капа се изработува во истите варијанти
Сакото, панталоните, кошулата со долги ракави, како и зимската капа.
вратоврската,
џемперот, шалот, ветровката со
5. Кошулата со кратки ракави е изработена од
влошка и кожните нараквици од зимската униформа на платно - мешавина на памучни и синтетички влакна
полицајки^, се изработени од ист материјал и се со (67% и 33% синтетика) со нашиен и превиткано постаиста боја и изглед како и соодветните делови од зим- вен околувратник. Кошулата со кратки ракави однаската униформа за полицајците, со тоа што нивниот пред е порабена, а се закопчува со копчиња со пречник
крој е прилагоден според анатомската конструкција на од 10 мм. од иста боја како и ткаенината од која е
жената.
изработена кошулата. Кошулата во горниот дел е отвоОстанатите делови од зимската униформа за поли- рена.
цајките го имаат следниот крој и боја, и тоа:
На кошулата од напред на градите има два џеба со
1. Здолништето е од камгарн темно сива боја со испуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината
вообичаен крој, одзади со шлиц долг 20 см. и со патент на џебовите е од 12 до 14 см., а должината од 14 до 16
затворувач. Од внатре е поставено со свилена ткаенина см. Испуската на џебовите е од 2,5 до 3 см.
во соодветна боја. На појасот има потребен број гајки
Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина
за ремен и едно копче.
како и кошулата и се со иста форма и големина како
2. Зимската капа е од камгарн со иста боја, состав, нарамениците на сакото.
крој, изглед и варијанти како и зимската капа на полиНа кошулата на левиот и десниот ракав се вшиени
цајците.
истоветни амблеми како и на сакото.
3. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати
6. Мантилот за дожд е од гумирана најлонска ткана прстите и петиците, во темно сива боја.
енина и има ќулафка прилагодена за вадење како и
4. Чизмите се со вообичаен крој, црна боја, високи ремен од иста ткаенина. Мантилот за дожд е прилагодо коленици и без украс, а од внатрешната страна се ден за прикопчување на влошката од ветровката.
поставени со крзно.
Мантилот за дожд допира до половината на листовите на нозете. Се закопчува со четири копчиња во
2. Летва униформа
оловно сива боја. Однадвор од левата и десната страна
на мантилот за дожд врежани се коси џебови со вообиа) Летна униформа на иолицајците
чаена големина.
Мантилот за дожд од околувратникот до средината
Член 7
на градите и преку плеќите зајакнат е со иста ткаенина.
Летната униформа на полицајците се состои од: На плеќите под зајакнувањето, како и под поработ
кратка виндјакна, панталони, шапка, летна капа, ко- вшиена е мрежеста ткаенина која овозможува испарушула со кратки ракави со нараменици, мантил за дожд, вање на попа. На задниот дел се наоѓа проред покриен
плитки чевли и чорапи.
со капак. Мантилот за дожд е во темно сина боја.
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Нарамениците на мантилот за дожд се од ист материјал како и мантилот и се со иста форма и големина
како кај сакото .
На мантилот за дожд вшиени се истоветни амблеми
како и на сакото.
7. Плитките чевли се со вообичаен крој, црна боја,
со кожен или гумен ѓон.
8. Чорапите се темно сива боја (70% памук и 30%
синтетика), со вообичаена форма и длабочина и зајакнати на петиците и прстите, а на 5 см. над глужд от е
зтиснат истоветен амблем како и на зимските чорапи.
б) Летна униформа на полицајките
Член 9
Летната униформа на полицајки^ се состои од:
кратка виндјакна, здолниште, панталони, летна капа,
кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за
дожд, плитки чевли и хулахоп чорапи
Член 10
Кратката виндјакна, панталоните, кошулата со
кратки ракави, мантилот за дожд и плитките чевли од
летната униформа на полицајките се изработени од
истиот материјал и во иста боја и изглед како соодветните делови на летната униформа на полицајците, со
тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската
конструкција на жената.
Плитките чевли се со вообичаен крој, со потпетици
и се во црна боја.
Останатите делови на летната униформа на полицајките го имаат следниот крој, боја и изглед:
1. Здолништето е од тергал и со крој, боја и изглед
како и зимското.
2. Летната капа е од тергал со иста боја, состав,
крој, изглед и варијанти како и летната капа на полицајците.
3. Хулахоп чорапите се со вообичаен крој во темно
сива боја.
3. Делови што припаѓаат покрај зимската и летната
униформа
Член И
Покрај зимската и летната униформа на полицајците и полицајките им припаѓа и ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервен оквир, футрола
за лисици за врзување, футрола за батериска лампа,
футрола за клучеви и ремен со тока.
Ременот со шнола е од црна-бокс кожа, широк 50 мм
и поставен е со иста кожа црна боја со црна шнола за
дворе дно закопчување, зајакната одоздола со елипсовидна црна кожа со широчина 7 см., а должина 20 см.
Футролите за пиштол, резервен оквир, батериска
лампа, клучеви и лисици за врзување се изработени од
црна бокс кожа.
Ременот со шнола и футролите за полицајците кои
вршат работи и задачи од областа на сообраќајот се
изработени од бела бокс-кожа.
Ременот со тока е со ширина 40 мм, изработен е од
галантериска кожа во црна односно бела боја со дебелина од 2,5-3 мм. Токата е во елипсовидна форма, бронзена боја во чија средина во рељефна форма е изработен ловоров венец во чица средина е впишано „РМ"
(Прилог број 6).
Член 12
Покрај зимската и летната униформа, на полицајките им припаѓа и чанта, изработена од црна галантер
wmwvp^r
J.
v
• .• .
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4. Униформа за извршување на посебни и специјални
задачи
Член 13
За извршување на посебни и специјални задачи полицајците користат посебни униформи на кои кројот и
бојата зависат од природата и карактерот на тие задачи.
За извршување на посебните и специјални задачи
постојат следните униформи и тоа: зимска и летна маскирна униформа, зимска и летна бела униформа, планинарска униформа, скијачка униформа, кожна униформа, униформа за извршување на задачи на пловни
објекти, летачка униформа, и униформа за посадите на
оклопните транспортери.
Член 14
Униформите за извршување на посебните и специјалните задачи го имаат следниот крој и боја и тоа:
1. Зимската маскирна униформа е изработена од
шарено маскирне платно (50% памук и 50% синтетика)
со стандарден крој и се состои од: маскирна виндјакна
со влошка, маскирни панталони со прерамки и влошка,
маскирна зимска капа, маскирна волнена блуза со рол
крагна, маскирна волнена блуза со отвор во форма на
буквата „О", памучна поткошула темносина или црна
боја, памучни долги гаќи, маскирни ракавици со пет
прсти од импрегнирано памучно платно со влошка, маскирна волнена поткапа и зелени памучни чорапи доколенице
2. Летната маскирна униформа е изработена од шарено маскирне платно (50 % памук и 50 % синтетика)
со стандарден крој и се состои од маскирна виндјакна,
маскирна кошула со кратки ракави, памучна маица со
темносина или црна боја со кратки ракави, маскирни
памучни панаталони, зелени памучни чорапи, летна маскирна капа и маскирна влошка за шлем.
Другите дополнителни делови на маскирната униформа се изработени од кожа црна боја и тоа: соодветни чевли, футрола - држач, за батериска лампа, за
хемиски спреј и навлака за прибор и прва медицинска
помош.
На маскирната капа која се носи за извршување на
специјални задачи има ознака во вид на метален штит
со сиво-бела боја на кој се наоѓа златно-ќолто, рељефно-испупчено шеснаесеткрако сонце во чија средина има осмокрака рељефна звезда. (Прилог број 7).
3. Зимската бела униформа се состои од: винјданка
со ќулавка, панталони и ракавици. Изработена е од
платно бела боја и прилагодена за облекување преку
зимската или друга униформа.
4. Планинарската униформа се состои од: ветровка,
панталони пумпарици, волнени чорапи доколеници и
надколеници, волнена планинарска капа, фланелска
кошула, волнени и заштитни нараквици, панталони за
ветер, волнен џемпер, планинарски чевли, полупанцерки со високи наврвки (гамаши) и алпинистички
шлем.
Панталоните, чорапите доколеници и надколеници,
волнените заштитни нараквици, панталоните за ветер и
високите наврвки се во темно сива боја, а ветровката е
во темно сина боја.
Фланелската кошула, волнените заштитни нараквици и џемперот се во темно сива боја, а планинарските
чевли и полупанцерките во црна боја.
Алпинистичкиот шлем е во црвена боја.
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6. Униформата на полицајците кои вршат служба со
мотоцикли е изработена од кожа во темно сива боја, со
едноставен крој и се состои од: панталони, виндјакна,
кацига со визир и вграден микрофон, кожни нараквици
и памучна маица со темносина или црна боја со кратки
ракави, долги гаќи и поткошула во темносина или црна
боја и чизми.
Виндјакната е со затворен крој на закопчување со
ревери прилагодени за отворање, поставена е со тенка
ткаенина, во темно сива боја, која е прилагодена за
вадење. На задниот дел од виндјакната со бела флуоросцентна материја е впишан зборот „ПОЛИЦИЈА",
а буквите се со димензии 10x14 см. поставени на меѓусебно растојание од 1 см.
Кацигата со визир е во бела боја, на која е залепено
ознака во форма на круг, изработена од самолеплива
пластична материја, која е со иста форма како ознаката
на капата.
7. Униформата за извршување на задачи на пловните објекти се состои од: кратка виндјакна и долги и
кратки панталони. Униформата е темно сива боја.
8. Летачката униформа се состои од: летачки комбинезон, кратка виндјакна, капа со штитници на ушите,
летачки чизми и нараквици.
Летачкиот комбинезон е изработен од платно, а
виндјакната, капата, нараквиците и чизмите, од кожа, а
од внатре поставени со крзно.
Сите делови на летачката униформа се со темно
сива боја.
9. Униформата на посадата на оклопните транспортери се состои од: тенковска капа - шлемофон, комбинезон памучен темно сива боја, кратка виндјакна, памучна капа во темно сива боја, кожни нараквици во
црна боја поставени со крзно.
Комбинезонот и виндјакната се изработени од памучно платно, а краишта на виндјакната има крзнена
влошка.
Тенковската капа - шлемофон е изработен од кожа
во црна боја. Освен наведеното посадите на оклопните
транспортери ги користат и другите додатни делови од
маскирната униформа.
5. Дополнителни делови на униформата
Член 15
За извршување на определени задачи и работи на
полицајците им припаѓаат и соодветни дополнителни
делови на униформата и тоа: стражарска бунда, чизми
и нараквици, работно одело, гумени чизми, чакшири,
коњички чизми, мамузи, бунда за полицајците кои
извршуваат задачи од областа на сообраќајот, флуоросцентни долактица пишталка со гајтан, торба, планинска капа, беџ на дежурниот, ранец и шлем.
1. Стражарската бунда е од импрегнирано платно,
со вообичаен крој и поставена со крзно. Бундата е
темно сива боја со должина до околу половината на
листовите на нозете.
Стражарските чизми се од кожа црна боја, поставени со крзно.
Стражарските нараквици се од импрегнирано памучно платно темно сива боја, поставени со крзно.
2. Работното одело е во форма на комбинезон темно
сива боја
Гумените чизми се црна боја и со вообичаена изработка
3 Чакширите се темно сива боја и изработени од
камгарн со вообичаен крој, а од страните имаат ширити
од егализир во светло сина боја со ширина од 2 мм. На
колената и задниот дел се зајакнати со иста ткаенина.
Коњичките чизми се изработени од црна бокс кожа
и имаат кожен ѓон. Сарите се меки и допираат до под
колена.
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Мамузите се од пониклован челик, со два крака од
10 см. и репелка во должина од 3,5 см. Ширината на
краците и репелката е 10 мм. На крајот од краците има
прорез за ремен со помош на кој мамузите се прицврстуваат на чизмите. Репелката е со или без заврток.
4. Бундата за полицајците кои извршуваат задачи од
областа на сообраќајот е изработена од кожа во темно
сива боја со вообичаен крој и поставена со крзно.
Флуоросцентните долактици се изработени од
платно на кое во надолжни линии е нанесена флуором
центна материја.
5. Пишталката е од метал - пластика со стандардна
изработка, а гајтанот е исплетен од вештачка свила од
темно сина боја.
Пишталката е изработена така да дава звук на едноличен тон со јачина најмалку 90 ДЕ (децибели).
6. Торбата е од мека природна или вештачка кожа
црна боја прилагодена за носење на соодветен прибор,
а се носи на ременот на левата страна или преку рамо.
7. Планинарската капа е изработена од камгарн или
тенка чоја темно сива боја и на неа се носи истоветна
ознака како на капата.
8. Беџот на дежурниот е сина боја со димензии 10x6
см на кој стои натписот „ДЕЖУРЕН", истото е изработен од пластична материја и на него е поставена штипка
погодна за закачување.
9. Ранецот и шлемот се темно сива боја и изработени
според македонските стандарди.
6. Униформа за резервниот состав
Член 16
Униформата и ознаките на чиновите за резервниот
состав на полицијата се исти како и за полицајците од
активниот состав, со тоа што припадниците на резервниот состав не се задолжуваат со длабоки чевли.
Деловите на оваа униформа се по крој и боја исти
како и соодветните делови на зимската униформа.
7. Цивилна облека
Член 17
Под цивилна облека од членот 2 став 4 на оваа
уредба се подразбира: сако, панталони, мантил, елек,
кошула, вратоврска, чорапи и чевли.
III. ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА
Член 18
Полицајците на униформата носат ознаки.
Ознаката која се носи во полето на ромбоидот кој е
нашиен на околувратникот на сакото во зимската униформа е во форма на ловоров венец во кој е впишано
„РМ". (Прилог број 8).
На левиот џеб од сакото, виндјакната и летната кошула се носи значка во композитна форма која се состои од правоаголно поле со широчина од 37 мм, и
височина 12,5 мм со триаголно извишување на средината високо 5 мм, во кое што е втиснат (или изгравиран) бројот на службената легитимација, под него уште
едно правоаголно поле со височина од 5 мм. и широчина 20 мм. во кое пишува „ПОЛИЦИЈА" и најдолу
кружно поле со дијаметар од 14 мм во кое е втиснат
ловоров венец и впи тано „РМ" во средината. Целата
значка е висока 49 мм. Значката е метална, кована во
легура „томбак" со сребрена боја и метален сјај, а бројот на службената легитимација (платиниран црно),
натписот и знакот се во релјеф со висина од 0,9 мм во
однос на подлогата која е дебела исто така 0,9 мм.
Значката се носи на кожна подлога на која е фиксирана
со флахови во три точки: две во горното правоаголно
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поле и една во кружното поле. Кожната подлога е во
форма на варјашки штит со широчина од 45 мм и височина од 59 мм. кој на горната страна е продолжен во
јазик со широчина од 20 мм и височина од 40 mm. rta кој
што се наоѓа плика за закопчување на копче со дијаметар 15 мм. Подлогата е изработена од црно обоена бокс
кожа двострано, со полно преклопено обработување и
на надворешните работи и на иликата. Помеѓу двете
кожи се вметнува влошка за вкрутување од тенка и
тврда пластична материја. Вкупната дебелина на подлогата треба да биде околу 2 мм. (Прилог број 9).

IV. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА
Член 19
Времето на носење на зимската и летната униформа
и дополнителните делови на униформата го одредува
министерот за внатрешни работи во зависност од годишното време и климатските услови.
Летната униформа по правило се носи од 1 мај до 15
октомври.
Член 20
Шапката се носи така да на предниот раб на сонцебранот биде од 1-2 см над нивото на веѓите на еднаква
оддалеченост од двете очи.
Капата се носи за време на практичните вежби и
извршувањето на определените задачи на терен, за што
одлучува непосредниот старешина.
Член 21
Ветровката, мантилот ;за дожд и другите делови на
униформата кои имаат ремен, се носат закопчани со
сите предвидени копчиња со отворени ревери и ремен.
Панталоните (зимски и летни) се носат така да под
нив не се гледаат чорапите кога се носат плитки чевли.
Член 22
Беџот на дежурниот се носи на преклопот на левиот
џеб на сакото, виндјакната или летната кошула.
Пишталката се носи во горниот лев џеб во сакото и
на летната кошула, а гајтанот е прицврстен на нараменицата.
Член 23
Ременот со шнола, футролите за пиштол, за резервен оквир, за лисици за врзување и гумена палка се
носат преку сакото.
Член 24
Полицајците носат дополнителни делови на униформата само кога вршат работа за чие извршување е предвидено носење на тие делови на униформата.
Член 25
Доделено одликување на работник во полицијата се
носи над капакот на левиот џеб на униформата, во
свечени прилики.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
ЈЧлен 26
Прилозите од број 1 до број 9 се составен дел на оваа
уредба.
Член 27
Деловите на униформата на кои кројот и бојата се
изменети со оваа уредба, ќе се заменат по истекот на
рокот на нивното траење.
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Член 28
Со денот на влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за униформата и ознаките на
звањата на полицијата во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ", бр. 39/94).
Член 29
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Макодин Иј а .
Претседател на Владата
Бр. 23-1152/1
22 април 1998 година на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје
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595.
Врз основа на член 31 од Законот за националната
класификација на дејностите („Службен весник на Република Македонија" бр. 7/98) и член 46, став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на
Република Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април
1998 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ
1. Со оваа одлука се утврдува Националната класификација на дејностите,со стандардни називи и шифри
на дејностите по сектори, оддели, групи,"класи и поткласи.
Националната класификација на дејностите е составен дел на оваа одлука.

2. Измени и дополненија на Националната класификација на дејностите, по правило може да се врши до
крајот на септември во тековната за наредната година.
3. Описите на класите и поткласите ги утврдува и
публикава Заводот за статистика на Република Македонија.
4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да се применува одлуката за Единствената
класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ
бр. 34/76).
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-721/1
13 април 1998 година
Скопје

„
Претседател на Владата
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, е. р.
на

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИ
Сектор
, Оддел
Група Класа Поткласа

Назив

А

Земјоделство, лов и шумарство
01
01.1
01.11
01.11/1
01.11/2
01.11/3
01.11/4
01.12
01.12/1
01.12/2
01.13
01.13/1
01.13/2
01.2
01.21
01.22
01.22/1
01.22/2
01.23
01.24
01.25
01.3
01.30
01.4
01.41
01.41/1
01.41/2
01.41/3
01.42
01.5

*

Земјоделство, лов и соодветни услужни активности
Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден .натеријал од
земјоделски растенија
Одгледување житни, индустриски, добиточни растенија и други посеви и
производство на семе од нив
Одгелдување на житни растенија и производство на семе од нив
Одгледување на индустриски растенија и производство на семе од нив
Одгледување на добиточни растенија и производство на семе од нив
Одгледување на посеви и насади, не класифицирани на друго место
Одгледување зеленчук, цвеќе и украсни билки и саден материјал
Одгледување на зеленчук, цвеќе и украсни билки и производство на семе од нив
Одгледување на овошни и лозови садници
Одгледување на овошје и грозје, јаткасти растенија и растенија за подготвување
пијалаци и зачини
Одгледување на овошје, Јаткасти растенија и растенија за подготвување
пијалаци и зачини
Производство на грозје
Одгледување на животни
Одгледување на говеда, производство на млеко
Одгледување на овци, кози, коњи, магариња, мули и мазги
Одгледување на овци и кози
Одгледување на коњи, магариња, мули и мазги
Одгледување на свињи
Одгледување на живина
Одгледување на други животни
Одгледување на посеви и засади комбинирано со одгледување на животни
(мешовито фармерство)
Одгледување на посеви и засади комбинирано со одгледување на животни
(мешовито фармерство)
Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животни, освен ветеринарни
услуги
Земјоделски услуги
Искористување на водите за земјоделството
Уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини
Други земјоделски услуги
Услуги Ћо одгледувањето животни, освен ветеринарни услуги
Лов, траперство, обновување и одгледување на дивеч, вклучувајќи
соодветните услужни активности
г
(УЃ-.М
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Група Класа Поткласа
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Назив
Лов, траперство, обновување и одгледување дивеч, вклучувајќи ги и соодветните услужни активности
Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности
Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности
Одгледување, користење и заштита на шуми
Услуги во одгледувањето и користењето на шумите

02
02.0
02.01
02.02

Б

Рибарство
05

05.01

Улов на риба, дејност на мрестилиштата н рибарските фарми, услужни активности во рибарството
Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни
активности во рибарството
Улов на риба

05.02

Дејност на мрестилвештата и рибарските фарми

05.0

В
ВА

Вадење на руди и камен
Вадење на енергетски суровини

10
10.1
10.10
10.2
10.20
10.3
10.30
11
11.1
11.10
11.2
11.20
12
12.0

,,,
12.00

ВБ

Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет
Вадење и брикетирање на камен јаглен
Вадење и брикетирање на камен јаглен
Вадење и брикетирање на темен јаглен и лигнит
Вадење и брикетирање на темен јаглен и лигнит
Вадење и брикетирање на тресет
Вадење и брикетирање на тресет
Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања
Вадење на сурова нафта и природен Гас
Екстракција на сурова нафта и природен гас
Услужни активности во производството на нафта и гас,
освен истражувања
Услужни активности во производството на нафта и гас,
освен истражувања
Вадење на руда на уран и ториум
Вадење на руда на уран и ториум
Вадење на руда на уран и ториум

Вадење на други суровини и материјали, освен енергетски

13
13.1
13.2

14
14.1

14.2

14.3

Вадење на руди на метал
Вадење на руди на железо
13.10
Вадење на руди на железо
Вадење на руди на обоени метали, освен руди на уран и тор цум
13.20
Вадење на руди на обоени метали, освен руди на уран и ториум
13.20/1
Вадење на руда на олово и цинк
13.20/2
Вадење на руда на бакар
13.20/3
Вадење на руди на други обоени метали
Вадење на други руди и камен
Вадење на камен
14.11
Вадење на камен %а градежништвото
14.12
Вадење на варовник, суров гипс и креда
14.13
Вадење на шкрилци (освен битуменозни)
Вадење на песок и глина
14.21
Вадење на чакал и песок
14.22
Вадење на глина и каолин
Вадење на хемиски минерали и минерални природни ѓубрива .
ѓ
14.30
Вадење на хемиски минерали ц минерални .природан ѓубрива
;> ј(
^Мрацзе^&фпве, нџ.солџ ^ г
- ^ ц.v
14.40
Производство на соли
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Назив
Вадење на други руди и камен, неспоменаши на друго месимо
Вадење на други руди и камен, неспомнати на друго место

14.50

г

Преработувачки индустрија
Производство на прехранбени производи, пијалаци и тутун

ГА
15
15.1
15.11
15.12
15.13
15.2
15.20
15.3
15.31
15.32
15.33
15.4
15.41
15.42
15.43
15.5
15.51
15.52
15.6
15.61
15.62

15.7
15.71
15.72
15.8
15.81
15.81/1
15.81/2
15 82
15.82/1
15.82/2
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.9
15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
15.98/1
15.98/2
16
16.0
16.00
16.00/1
16.00/2

Производство на прехранбени производи и пијалаци
Производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо
Производство, обработка и конзервирање на животинско месо
Производство, обработка и конзервирање на живинско месо
Преработка на животинско и живинско месо
Преработка и конзервирање на риба и производи од риба
Преработка и конзервирање на риба и производи од риба
Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Преработка и конзервирање на компири
Производство на сокови од овошје и зеленчук
Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, неспомнато на друго место
Производство на растителни и животински масла и масти
Производство на сурови масла и масти
Производство на рафинирани масла и масти
Производство на маргарин и слични масти за јадење
Производство на млечни производи
Преработка на млеко и производство на сирења
Производство на сладолед и други замрзнати смеси
Производство на мелнички производиу скроб и производи од скроб
Производство на мелнички производи
Производство на скроб и производи од скроб
Производство на Готова храна за животни
Производство на готова храна за животни што се одгледуваат на фарма
Производство на готова храна за домашните миленици
Производство на други прехранбени производи
Производство на леб, печива и слатки во свежа состојба
Производство на леб и печива во свежа состојба
Производство на свежи слатки
Производство на двопек и бисквити ; производство на конзервирани печива и
слатки
Производство на препечен леб и двопек и конзервирани печива и слатки
Производство на кекси
Производство на шеќер
Производство на какао, чоколади, бомбони и кондиторски производи
Производство на макарони, кори, кадаиф, јуфки и слични тестенини
Преработка на чај и кафе
Производство на зачини и други додатоци
Производство на хомогенизирани хранливи препарати и диететска храна
Производство на останати прехранбени производи, неспомнати на друго место
Производство на пијалаци
Производство на дестилирани алкохолни пијалаци
Производство на етил-алкохол од ферментирани материјали
Производство на вино
Производство на јаболковина и вина од друго овошје
Производство на други недестилврани ферментирани пијалаци
Производство на пиво
Производство на слад
Производство на минерална вода и освежителни пијалаци
Производство на минерална вода
Производство на освежителни пијалаци
Производство на тутунски производи
Производство на тутунски производи
Производство на тутунски производи
Ферментација на тутун
Преработка на тутун
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Сектор
Оддел
Група Класа Поткласа

ГБ

Бр. 20-Стр. 1107

Назив

Производство на текстил и текстилни производи
17
17.1
17.11
17.12
.17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.3
17.30
17.4
17.40
17.40/1
* 17.40/2
17.5
17.51
17.52
17.53
17.54
17.54/1
17.54/2
17.6
17.60
17.7
17.71
17.72
18
18.1
18.10
18.2
18.21
18.22
18.23
18.24
%

18.3
18.30

гв

Производство на текстилни ткаенини
Подготовка и предење на текстилни влакна
Подготовка и предење на влакна од памучен тип
Подготовка и предење на влакна од волнен тип
Подготовка и предење на чешлана волна
Подготовка и предење на влакна од конопен и ленен тип
Предење и подготовка на свила, вклучувајќи и свила од отпадоци и впредување
и снове ње на синтетички или вештачки влакна
Производство на конец за шиење
Подготовка и предење на други текстилни влакна
Ткаење на текстил
Ткаење на ткаенини од памучен тип
Ткаење на ткаенини од волнен тип
Ткаење на ткаенини од чешлано волнено предиво
Ткаење на ткаенини од свилен тип
Ткаење на други ткаенини
Довршување на текстилни ткаенини
Довршување на текстилни ткаенини
Производство на Готови текстилни предметну освен облека
Производство на готови текстилни предмети, освен облека
Производство на готови текстилни производи за домаќинство
Производство на други готови текстилни производи, освен облека
Производство на други текстилни предмети
Производство на теписи и подни прекривки
Производство на јажиња, коноли, плетенки и мрежи
Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека
Производство на други текстилни предмети, неспомнати на друго место
Производство на позамантерија
Производство на други неспомнати текстилни производи
Производство на плетени и хеклани ткаенини
Производство на плетени и хеклани ткаенини
Производство на плетени и хеклани производи
Производство на плетени и хеклани чорапи
Производство на плетени и хеклани пуловери, џемпери и слични производи
Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно
Производство на кожна облека
Производство на кожна облека
Производство на други предмети и прибори за облека
Производство на работни облеки
Производство на друга горна облека
Производство на долна облека
Производство на други предмети и прибора за облека, неспомнати на друго
место
Доработка и боење на крзно, производство на предмети од крзно
Доработка и боење на крзно, производство на предмети од крзно

Производство на кожа и предмети од кожа

19
19.1
19.10
19.2
19.20
19.3
19.30

Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла,
сарачки производи и обувки
Штавење и доработка на кожа
Штавење и доработка на кожа
Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки
производи
Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки
производи
^
Производство на обувки
Производство на обувки

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стр.. 1120 - Бр. 20

Сектор
Оддел
Група Класа Поткласа

Назив

ТГ

Преработка на дрво и производи од дрво
20
20.1
20.10
20.10/1
20.10/2
20.2
20.20
20.3
20.30
20.4
20.40
20.5
20.51
20.52

ГД
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Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на
предмети од слама и плетаре«! материјал
Производство на режана Граѓа: импреѓнација на дрвото
Производство на режана граѓа: импрегнадија на дрвото
Производство на режана граѓа
Импрегнадија на дрво
Производство на фурнир ски листови, производство на шпер-плочи, слоевити плочи, иверици, плочи-влакнатици и слични плочи и табли
Производство на ф ур нирс ки листови, производство на шпер-плочи, слоевити
плочи, иверици и слични плочи и табли
Производство на Градежни подови и столарија
Производство на градежни подови и столарија
Производство на дрвена амбалажа
Производство на дрвена амбалажа
^
Производство на други производи од дрво, производство на предмети од
плута, славна и плетарски материјал
Производство на други производи од дрво
Производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал

Производство на целулоза, хартија и производи од хартија: издавачка дејност и печатење

21
21.1
21.11
21.12
21.2
21.21
21.22
21.23
21.24
21.25
22
22.1
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.2
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.3
22.31
22.32
22.33

ГЃ

Производство на целулоза, хартија и производи од хартија
Производство на целулоза, хартија и картон
Производство на целулоза
Производство на хартија и картон
Производство на предмети од хартија и картон
Производство на брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и картон
Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби и за потребите на
домаќинствата
Конфекционирање на хартија
Производство на тапети
Производство на други предмети од хартија и картон, неспомнати на друго
место
Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми
Издавачка дејност
Издавање книги
Издавање весници
Издавање на списанија и периодични изданија
Издавање на снимени медиуми
Друга издавачка дејност
Печатење и услужни активности во врска со печатењето
Печатење на весници
Печатење, неспомнато на друго место
Книговезни и завршни работи
Репродукција и работи на монтажа
Други активности во врска со печатењето
Репродукција на снимени медиуми
Репродукција на звучни записи
Репродукција на видео записи
Репродукција на компјутерски медиуми

Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво

23
23.1
23.10
23.2
23.20
23.3
23.30

Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво
Производство на продукти од печка за клжсирање
Производство на продукти од печка за коксирање
Производство на нафтени деривати
Производство на нафтени деривати
Подготвувањеtna нуклеарно Гориво ,
Подготвување на нуклеарно гориво
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Сектор
Оддел
Група Класа Поткласа

ГЕ

Бр 20-Стр. 1109

Назив

Производство на хемикалии, хемиски производи и вештачки и
синтетички влакна

24

Производство на хемикалии и хемиски производи
Производство на основни хемикалии
Производство на индустриски гасови
Производство на материи за боење и пигменти
Производство на други основни неоргански хемикалии
Производство на други основни органски хемикалии
Производство на вештачки ѓубрива и азотни соединенија
Производство на пластични маси во примарни облици
Производство на синтетички каучук во примарни облици
Производство на пестициди и други хемикалии за земјоделството
Производство на пестициди и други хемикалии за земјоделството
Производство на бои, лакови и слични премазу печатарско мастило и
китови
Производство на бои, лакови и слични премаза, печатарско мастило и китови
Производство на фармацевтски продукти, медицински хемикалии и растителни препарати
Производство на основни фармацевтски продукти
Производство на фармацевтски препарати
v
Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање,
парфеми и тоалетни препарати
Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање
Производство на парфеми и тоалетни препарати
Производство на други хемиски производи
Производство на експлозиви
Производство на туткал и желатин
Производство на етерични масла
Производство на фотографски хемиски материјал
Производство на готови неснимени медиуми
Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место
Производство на вештачки и синтетички влакна
Производство на вештачки и синтетички влакна

24.1
24Д1
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.2
24.20
24.3
24.30
24.4
24.41
24.42
24.5
24.51
24.52
24.6
24.61
24.62
24.63
24.64
24.65
24.66
24.7
24.70

Производство на производи од гума и производи од пластични
маси

гж

Производство на производи од гума и производи од пластични маси
Производство на производи од Гума
Производство на гуми за возила: надворешни и внатрешни
Протестирање на гуми за возила
Производство на други производи од гума
Производство на производи од пластични маси
Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
Производство на амбалажа од пластични маси
Производство на предмети за вградување од пластични маси
Производство на други производи од пластични маси

25
25 А
25.11
25.12
25.13
25.2
25.21
25.22
25.23
25.24

Производство на производи од други неметални минерали

гз
26
26.1
26.11
26.12
26.13
26.13/1
26.13/2
26.14
26.15

Производство на производи од други неметални минерали
Производство на стакло и производи од стакло
Производство на рамно стакло
Обликување и обработка на рамно стакло
Производство на шупливо стакло
Производство на амбалажно стакло
Производство на неспомнато шупливо стакло
Производство на стаклен^ влакна
Производство и Обработка на Друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена
стока

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Сектор
Оддел
Група Класа Поткласа
26.2
26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26
26.3
26.30
26.4
26.40
26.5
26.51
26.52
26.53
26.6
26.61
26.62
26:63
26.64
26.65
26.66
26.7
26.70
26.8
26.81
26.82
26.82/1
26.82/2
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Назив
Производство на неогноотпорна керамичка стока, освен за Градежни цели,
производство на огноотпорни керамички производи
Производство на керамички украсни предмети и керамички предмети за
домаќинствата
Производство на керамички санитарни уреди
Производство на керамички изолатери и изолационен прибор
Производство на други технички производи од керамика
Производство на други керамички производи
Производство на огноотпорни керамички производи
Производство на керамички плочки и подни плочи
Производство на керамички плочки и подни плочи
Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена Глина за Градежништвото
Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото
Производство на цемент, вар и Гипс
Производство на цемент
Производство на вар
Производство на гипс
Производство на производи од бетон, цемент или Гипс
Производство на производи од бетон за градежни цели
Производство на производи од гипс за градежни цели
Производство на готова бетонска смеса
Производство на малтер
Производство на влакнест цемент
Производство на други производи од бетон, цемент и гипс
Сечење, обликување и обработка на казнен
Сечење, обликување и обработка на камен
Производство на предмети од други неметални минерали
Производство на брусни производи
Производство на производи од други неметални минерали, неспомнати на друго
место
Производство на азбестни производи
Производство на производи од други неметални минерали, неспомнати на друго
место

Производство иа основни метали и стандардни метални
производи

ГЅ
27
27.1
27.10
27.2
27.21
27.22
27.3
27.31
27.32
27.33
27.34
27.35
27.4
27.41
27.42
27.43
27.44
27.45

Производство на основни метали
Производство на сурово железо и челик и феролелури според Европското
здружение за јаглен и челик (ЕСЅС)
Производство на сурово железо и челик и феролегури (ЕСЅС)
Производство на цевки
Производство на цевки од леено железо
Производство на цевки од челик
,
Останата примарна преработка на железо и челик, производство на
феролеГури, освен ЕСЅС феролеГури
Ладно влечење
Ладно валање на тесни ленти
Ладно обликување или свиткување
Влечење на жица
Друга примарна преработка на железо и челик, неспомната на друго место и
производство на феролегури освен ЕСЅС феролегури
Производство на основни благородни и обоени метали
Производство на благородни метали
Производство на алуминиум
Производство на олово, цинк и калај
Производство на бакар
Производство на други обоени метали
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Сектор
Оддел
Група Класа Поткласа
27.5
27.51
27.52
27.53
27.54
28
28.1
28.11
28.12
28.2
28.21
28.22
28.3
28.30
28.4
28.40
28.5
28.51
28.52
28.6
28.61
28.62
28.63
28.7
28.71
28.72
28.73
28.74
28.75

ГИ

Бр. 20 - Стр. 1097

Назив
Леење на мешал
Леење на железо
Леење на челик
Леење на лесни метали
Леење на други обоени метали
Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен
машини и уреди
Производство на метални конструкциски производи
Производство на метални конструкции и делови на конструкции
Производство на метални производи за градежништвото
Производство на цистерни, резервоари и контејнери од метал:
производство на котли и радијатори за централно греење со топла вода
Производство на цистерни, резервоари и садови од метал
Производство на котли и радијатори за централно греење со топла вода
Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла
вода
Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
Ковање, пресување, штанцување и валање на метали: металургија на прав
Ковање, Пресување, штанцување и валање на метали: металургија на прав
Обработка и пресвлекување на метали; општи машински работи
Обработка и преселе кување на метали
Општи машински работи
Производство на сечило, алати и метална стока за општа намена
Производство на сечила
Производство на алати
Производство на брави и шарки
Производство на други фабрикувани метални производи
Производство на сандаци и слична амбалажа од челик
Производство на амбалажа од лесни материјали
Производство на жичани производи
Производство на сврзувачки елементи, завртив производи, синџири и пружили
Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго
место

Производство иа машини и уреди, неспомнати на друго место

29
29.1
29.11
29.12
29.13
29 14
29.2
29.21
29.22
29.23
29.24
29.3
29.31
29.32
29.4
29.40
29.5
29.51
29.52
29 53
29.54

Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место
Про извод ство на машини за производство и користење на механичка
енергија, освен мотори за авиони, возила, мотоцикли и мопеди
Производство на енергетски машини и турбина, освен мотори за авиони, возила,
мотоцикли и мопеди
Производство на пумпи и компресори
Производство на славини и вентили
Производство на лежишта, запчаници, запчести преносници и погонски
механизми
Производство на други машини за општа намена
Производство на индустриски печки и горилници
Производство на уреди за кревање и пренесување
Производство на разладна и вентилација опрема, освен за домаќинствата
Производство на други машини за општи намени, неспомнати на друго место
Производство на машини за земјоделството и шумарството
Производство на трактори за земјоделството
Производство на други машини за земјоделството и машини за шумарството
Производство на машини-алатки
Производство на машини-алатки
Производство на други машини за специјални џигмени
Производство на машини за металургиЈата
Производство на машини за рудници, каменоломи и градежништво
Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун
Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа
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Сектор
Оддел
Група Kiaca Поткласа
29.55
„ 29.56

Назив
Производство
Производство
место
Производство
Производство
Производство
Производство
Производство

29.6
29.60
29.7
29.71
29.72

ГЈ
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на машини за индустријата за хартија и картон
на други машини за специјални намени, неспомнати на друго
на оружје и муниција
на оружје и муниција
на апарати за домаќинствата, неспомнати на друго место
на електрични апарати за домаќинствата
на неелектрични апарати за домаќинствата

Производство на електрични и оптички уреди
30
30.0
30.01
30.02
31
31.1
31.10
31.2
31.20
31.3
31.30
31.4
31.40
31.5
31.50
31.6
31.61
31.62
32
32.1
32.10
32.2
32.20
32.3
32.30
33
33.1
33.10
33.10/1
33.10/2
33.2

33.20
33.3
33.30
33.4
33.40
33.5
33.50

Производство на канцелариски и сметачки машини
Производство на канцелариски и сметачки .пашини
Производство на канцелариски машини
Производство на сметачки машини и друга опрема за обработка на податоци
Про изводство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место
Производство на електрични мотори, генератори и трансформатори
Производство на електрични мотори, генератори и трансформатори
Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и
контролна опрема
Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и контролна
опрема
Производство на изолирана жица и кабли
Производство на изолирана жица и кабли
Производство на акумулатори, примарни ќелии и примарни батерии
Производство на акумулатори, примарни ќелии и примарни батерии
Производство на сијалици и уреди за осветлување
Производство на сијалици и уреди за осветлување
Производство на друга електрична опрема, неспомнати на друго место
Производство на електрична опрема за мотори и возила, неспомната на друго
место
Производство на друга електрична опрема, неспомната на друго место
Производство на радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати
Производство на електронски ламби и цевки и други електронски
компоненти
Производство на електронски ламби и цевки и други електронски компоненти
Производство на телевизиски и радиопредаватели и апаратури за
телефонија и телеграфија
Производство на телевизиски и радиопредаватели и апаратура за телефонија и
телеграфија
Производство на телевизиски и рад но приемници, апарати за снимање и
репродукција на звук или слика и производство на придружен прибор
Производство на телевизиски и радио приемници, апарати за снимање и
репродукција на звук или слика и производство на придружен прибор
Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници
Производство на медицинска и хируршка опрема и ортопедски апарати
Производство на медицинска и хируршка опрема и ортопедски апарати
Производство на забарски столови, хируршки маси, рендген апарати и друга
медицинска и електро медицине ка опрема
Производство на ортопедски апарати
Производство на инструменти и апарати за мерење, контрола,
испитување, управување и други намени, освен опрема за индустриска
процесна контрола
Производство на инструменти и апарати за мерење, контрола, испитување,
управување и други намени, освен опрема за индустриска процесна контрола
Производство на опрема за индустриска процесна контрола
Производство на опрема за индустриска процесна контрола
Производство на оптички инструменти и фотографска опрема
Производство $ а ош-ичкЈиинструм^нти и фотографска опрема
Производство на, саати и часовници
Производство на саати и часовници
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Оддел
Група Класа Поткласа

Назив

ГК

Производство на сообраќајни средства

34
34.1
34.10
34.2
34.20
34.3
34.30
35
35.1
35.11
35.2

35.12

35.3

35.20

35.4

35.30
35.41
35.42
35.43

35.5

35.50,

Бр. 20-Стр. 1113

Производство на моторни возила, приколки и полуприколки
Производство ма ;ноторни возила
Производство на моторни возила
Производство на каро серии за моторни возила, производство на приколки и
полуприколки
Производство на каросерии за моторни возила, производство на приколки и
полуприколки
Производство на делови и прибор за моторни возила и за нивните мотори
Производство на делови и прибор за моторни возила и за нивните мотори
Производство на други сообраќајни средства
Изградба и поправка на бродови и чамци
Изградба и поправка на бродови
Изградба и поправка на чамци за одмор и рекреација и спортски чамци
Производство на железнички и трамвајски локомотиви и возен парк
Производство на железнички и трамвајски локомотиви и возен парк
Производство на воздухоплови
Производство на воздухоплови
Производство на мотоцикли и велосипеди
Производство на мотоцикли
Производство на велосипеди
Производство на средства за превоз на инвалиди
Производство на други сообраќајни средства, неспомнати на друго место
Производство на други сообраќајни средства, неспомнати на друго место

Преработувачи индустрија, неспоивата на друго место

ГЛ
36
36.1
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15
36.2
36.21
36.3
36.4
36.5
36.6

36.22 \
36.30
36.40
36.50
36.61
36.62
36.63

37
37.1
37.10
37.2
37.20

д

Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго
место
Производство на мебел
Производство на столови и седишта
Производство на друг канцелариски мебел и мебел за продавници
Производство на друг кујнски мебел
Производство на друг мебел
Производство на душеци
Производство на накит и слични предмети
Ковање на монети и медали
Производство на накит и слични предмети, неспомнати на друго место
Производство на музички инструменти
Производство на музички инструменти
Производство на предмети за спортски потреби
Производство на предмети за спортски потреби
Производство на игри и играчки
Производство на игри и играчки
Друго производство на разновидни предмети, неспомнати на друго место
Производство на имитација на накит
Производство на метли и четки
Друго производство на разновидни предмети, неспомнати на друго место
Рециклажа
Рециклажа на метални отпадоци и остатоци
Рециклажа на метални отпадоци и остатоци
Рециклажа на неметални отпадоци и остатоци
Рециклажа на неметални отпадоци и остатоци

Снабдување со електрична енергија, гас и вода
40
40.1
40Л0
40.10/1
40.10/2

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
Производство и дистрибуција на електрична енергија
Производство и дистрибуција на електрична енергија
Производство на хидроелектрична енергија
Производство на термоелектрична енергија
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40.10/3
40.10/4
40.10/5
40.2
40.20
40.3
40.30
41
42.0
41.00
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Назив
Производство на друг вид енергија
Пренос на електрична енергија
Дистрибуција на електрична енергија
Производство на гас и дистрибуција на гасовити Горива преку Главните
цевки
Производство на гас и дистрибуција на гасовити горива преку главните цевки
Снабдување со пареа и топла вода
Снабдување со пареа и топла вода
Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
Собирање, пречистување и дистрибуција на вода Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода

Градежништво
45
45.1
45.11
45.12
45.2
45.21
45.21/1
45.21/2
45.22
45.23
45.24
45.25
45.3
45.31
45.32
45.33
45.34
45.4
45.41
45.42
45.43
45.44
45.45
45.5
45.50

Е

Градежништво
ПодГотовка на Градилиште
Уривање и демонтирање на објекти, земјани работи
Пробно дупчење и сондирање
ИзГрадба на цели објекти или нивни делови: нискоГрадба
Подигање згради ( високоградба) и изградба на објекти на нискоградба
Подигање на згради (високоградба)
Изградба на објекти на нискоградба
Подигање и монтажа на покривши конструкции
Изградба на автопатишта и други сообраќајници, аеродромски писти и спортски
терени
Изградба на хидро градежни објекти
Други градежни работи, вклучувајќи и специфични работи
Инсталатерски работи
Поставување електрични инсталации и прибор
Изолациони работи
Поставување на водоводни инсталации
Други инсталатерски работи
Завршни работи
Малтерисување
Вградување на столарија
Поставување на подни и ѕидни облоги
Бојадисување и застаклување
Останати завршни работи
Издавање на опрема и машини за изградба или уривање, со оператор
Издавање на опрема и машини за изградба или уривање , со оператор

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни
возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата
50
50.1
50.10
50.2
50.20
50.3
50.30
50.30/1
50.30/2
50.30/3
50.4
50.40
50.40/1

Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на
мало на моторни горива
Продажба на -ноторни возила
Продажба на моторни возила
Одржување и поправка на моторни возила
Одржување и поправка на моторни возила
Продажба на делови и прибор за моторни возила
Продажба на делови и прибор за моторни возила
Продажба на големо на делови и прибор за моторни возила
Продажба на мало на делови и прибор за моторни возила
Посредување во продажбата на делови и прибор за моторни возила
Продажба, одржување и поправка на мотоцикли и делови и прибор за
мотоцикли
Продажба, одржување и поправка на мотоцикли и делови и прибор за
мотоцикли
Продажба на големо на мотоцикли и нивни делови и прибор
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50.40/2
50.40/3
50.40/4
50.5
50.50
51
51.1
51.11
51.12
51.13
51.14
51.15
51.16
51.17
51.18
51.19 I
51.2
51.21
51.22
51.23
51.24
51.25
51.3
51.31
51.32
51.33
51.34
51.35
51.36
51.37
51.38
51.39
51.4
51 41
51.42
'

51.42/1
51.42/2
51.43
51.44
51.45
51.46
51.47

51.5
51.51
51.52
51.53
51.54
51.55
51.56
51.57

Бр. 20 - Стр. 1097

Назив
Продажба на мало на мотоцикли и нивни делови и прибор
Посредување при продажба на мотоцикли и нивни делови и прибор
Одржување и поправка на мотоцикли
Продажба на .пало на моторни Горива
Продажба на мало на моторни горива
Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и
мотоцикли
Трговија на Големо со надомест или на доГоворна основа
Посредници во продажбата на земјоделски суровини, живи животни, текстилни
суровини и полупроизводи
Посредници во продажбата на горива, руди, метали и индустриски хемикалии
Посредници во продажбата на дрвена граѓа и градежен материјал
Посредници во продажбата на машини, индустриска опрема, бродови и
воздухопловни средства
Посредници во продажбата на мебел, предмети за домаќинствата, метална и
железна стока
Посредници во продажбата на текстил, облека, обувки и предмети од кожа
Посредници во продажбата на храна, пијалаци и тутун
Посредници специјализирани за продажба на посебни производи или групи на
производи, неспомнати на друго место
Посредници во продажбата на разновидни производи
Трговија на Големо со земјоделски суровини и живи животни
, Трговија на големо со житарици , семе и добиточна храна
Трговија на големо со цвеќе и растенија
Трговија на големо со живи животни
Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа
Трговија на големо со суров тутун
ТрГовија на Големо со храна, пијалаци и тутун
• Трговија на големо со овошје и зеленчук
Трговија на големо со месо и производи од месо
Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење
Трговија на големо со алкохолни и други пијалаци
Трговија на големо со тутунски производи
Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер
Трговија на големо со кафе, наут, чај, какао и зачини
Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотелци
^специјализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
Трговија на Големо со предмети за домаќинствата
1
Трговија на големо со текстил
Трговија на големо со облека и обувки
Трговија на големо со облека
Трговија на големо со обувки
Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата и радио и телевизиски уреди
Трговија на големо со порцелан и стакларија, ѕидни тапети и средства за
чистење
Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати
Трговија на големо со фармацевтски производи
Трговија на големо со друга стока за домаќинствата
Трговија на Големо со репродукционен .материјал, отпадоци и остатоци,
освен земјоделски
Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
Трговија на големо со метали и метални руди
Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за централно
греење
Трговија на големо со хемиски производи
Трговија на големо со репродукционен материја!/! ^
Трговија на големо со отпадоци и остатоци
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Назив

52.73
52.74

Трговија на големо со машини, опрема и уреди
Трговија на големо со алатни машини
Трговија на големо со градежни машини
Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиење и
плетење
Трговија на големо со канцелариски машини и опрема
Трговија на големо со други машини за индустријата, трговијата и навигацијата
Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и направи, вклучувајќи и
трактори
Друж трговија на Големо
Друга трговија на големо
Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на
предмети за лична употреба и за домаќинствата
ТрГовија на мало во неспецијализирани продавници
Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Друга трговија на мало во продавници со мешовита стока
Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници
Трговија на мало со овошје и зеленчук
Трговија на мало со месо и производи од месо
Трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци
Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки
Трговија на мало со алкохолни и други пијалаци
Трговија на мало со производи од тутун
Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници
ТрГовија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни
препарати
4
Аптеки
Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала
Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати
Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
Трговија на мало со текстил
Трговија на мало со облека
Трговија на мало со обувки и предмети од кожа
Трговија на мало со опрема за домаќинствата
Трговија на мало со мебел
Трговија на мало со опрема за осветлување
Трговија со предмети од текстил за опремување на домаќинствата
Трговија на мало со останати производи за домаќинствата
Трговија на мало со апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди
Трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло
Трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување
Друга трговија Па мало во специјализирани продавници
Трговија на мало со половна стока во продавници
Трговија на мало ср половна стока во продавници
Трговија на мало вон продавници
Трговија на мало преку пошта
Трговија на мало со стоки на тезги и пазари
Друга трговија на мало со стоки вон продавници
Поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
Поправка на чизми, обувки и други предмети од кожа
Поправка на електрични апарати
Поправка на електрични апарати за домаќинството
Поправка на радио и тв апарати, телефонски апарати и уреди
Поправка на часовници и накит
Поправки, неспомнати на друго место

55.11

Хотели и ресторани
Хотели
Хотели и мотели со ресторан

51.61
51.62
51.63
51.64
51.65
51.66
51.7
51.70
52
52.1
52.11
52.12
52.2
52.21
52.22
52.23
52.24
52.25
52.26
52.27
52.3
52.31
52.32
52.33
52.4
52.41
52.42
52.43
52.44
52.44/1
52.44/2
52.44/3
52.44/4
52.45 ^
52.46
52.47
52.48
52.5
52.50
52.6
52.61
52.62
52.63
52.7
52.71
52.72
52.72/1
52.72/2

Ж

Хотели и ресторани
55
55.1

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Сектор
Оддел
Група Класа Поткласа
55.12
55.2
55.21
55.21/1
55.21/2
55.22
55.23
55.3
55.30
55.30/1
55.30/2
55.4
55.40
55.5
55.51
55.52

3
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Назив
Хотели и мотели без ресторан
Кампови и друг вид сместување за покус престој
Младински одморалишта и планинарски домови и куќи
Одморалишта
Планинарски домови
Кампови за шатори и приколки
Друг вид сместување, неспомнато на друго место
Угостителски објекти за исхрана
Угостителски објекти за исхрана
Ресторани и ГОСТИЛНИЦА ( без соби за сместување)
Услуги на други угостителски објекти
Барови
Барови
Кантини и кетеринг
Кантини
Кетеринг

Сообраќај, складирање и врски
60
60.1
60.10
60.2
60.21
60.22
60.23
60.24
60.3
60.30
61
61.1
61.10
61.2
61.20
62
62.1
62.10
62.2
62.20
63
63.1
63.11
63.12
63.2
63.21
63.22
63.23
63.3

63.30
63.4
63.40
64
64.1
64.11
64.12
64.2
64.20

Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
Железнички сообраќај
Железнички сообраќај
Друг копнен сообраќај
Превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски
Такси превоз
Превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен
Превоз на стоки во друмскиот сообраќај
Цевоводен транспорт
Цевоводен транспорт
Воден Сообраќај
Поморски сообраќај и сообраќај во крајбрежните морски води
Поморски сообраќај и сообраќај во крајбрежните морски води
Сообраќај на внатрешни водени патишта
Сообраќај на внатрешни водни патишта
Воздушен сообраќај
Воздушен сообраќај, линиски
Воздушен сообраќај, линиски
Воздушен сообраќај, вонреден (чартер)
Воздушен сообраќај, вонреден (чартер)
Придружни и ао мо шии активности во сообраќајот: активности на патничките
агенции
Претовар на товар и складирање
Претовар на товар
Магацини и стоваришта
Други придружни активности во сообраќајот
Други придружни активности во копнениот сообраќај
Други придружни активности во водниот сообраќај
Други придружни активности во воздушниот сообраќај
Дејност на патничките агенции и туроператорш дејности што се
однесуваат на укажување помош на туристи, некласифицирани на друго
место
Дејност на патничките агенции и туроператори: дејности што се однесуваат на
укажување помош на туристи, не класифицирани на друго место1
Активности на други посредници во сообраќајот
Активности на други посредници во сообраќајот
Поштенски активности и телекомуникации
Поштенски активности и курирски активности
Дејност на националните пошти
Курирски активности различни од активноста на националните пошти
Телекомуникации
Телекомуникации
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Група Kiaca Поткласа

Ѕ
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Назив

Финансиско посредување
65
65.1
65.11
65.12
65.12/1
65.12/2
65.12/3
65.12/4
65.2
65.21
65.23
66
66.0
66.01
66.01/1
66.01/2
66.01/3
66.01/4
66.02
66.03
67
67.1
67.11
67.12
67.13
67.2
67.20

И

Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови
Монетарно посредување
Централна банка
Друго монетарно посредување
Банки
Штедилници
Менувачници
Инвестициони фондови
Друго финансиско посредување
Финансиски лизинг
Друго финансиско посредување, неспомнато на друго место
Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна
социјална заштита
Осигурувале, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна
социјална заштита
Осигурување и реосигурување на животот, имотот и посредување во
осигурувањето
Осигурување на животот
Осигурување на имотот
Реосигурување
Посредување во осигурувањето
Пензиски фондови
Друго осигурување
Помошни активности во финансиското посредување
Помошни активности во финансиското посредување, освен осигурување и
пензиски фондови
Управување со финансискиот пазар
Работење со вредносни хартии и управување со фондовите
Други помошни активности во финансиското посредување, неспомнати на друго
место
Помошни активности во осигурувањето и пензиските фондови
Помошни активности во осигурувањето и пензиските фондови

Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни
активности
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.20
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.10
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Активности во врска со недвижен имот
Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
Проширување и продажба на недвижен имот
Купување и продажба на сопствен недвижен имот
Издавање на сопствен недвижен имот
Издавање на сопствен недвижен имот
Активности во врска со недвижен имот, со хонорар или врз база на договор
Агенции за недвижен имот
Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за
лична употреба и за домаќинствата
Изнајмување на автомобили
Изнајмување на автомобили
\Изнајмување на други сообраќајни средства
Изнајмување на други копнени сообраќајни средства
Изнајмување на водни сообраќајни средства
Изнајмување на воздушни сообраќајни средства
Изнајмување на други јпашини и опрема
Изнајмување на земјоделски машини и опрема
Изнајмување на машини и опрема за градежништвото
Изнајмување на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери
Изнајмување на други машини и опрема, н е с п о м н а т и на друго место
Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата,
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Оддел
Група Класа Поткласа
71.40
72
72.1
72.10
72.2
72.20
72.3
72.30
72.4
72.40
72.5
72.50
72.6
72:60
73
73.1
73.10
73.10/1
73.10/2
73.2
73.20
73.20/1
73.20/2
73.20/3
73.3
73.30
74
74.1

74.11
74.12
74.13
74.14
74.15
74.2
74.20
74.20/1
74\20/2
74.20/3
74.20/4
74.20/5
74.3
74.30
74.4
74.40
74.5
74.50
74.6
74.60

Бр. 20 - Стр. 1097

Назив
неспомнати на друго место
Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на
друго место
Компјутерски и сродни активности
Консултации во ерска со хардвер
Консултации во врска со хардвер
Консултации и понуда на софтвер
Консултации и понуда на софтвер
Обработка на податоци
Обработка на податоци
Бази на податоци
Бази на податоци
Одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки
системи
Одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки
системи
Пруги комјутерски активности
Други компјутерски активности
Истражување и развој
Истражување и експериментален развој во природните науки и технолошки
развој
Истражување и експериментален развој во природните науки и технолошки
развој
Истражување и експериментален развој во природните науки
Истражување и развој во техничките и технолошките науки
Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки
Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните
науки
Истражување и експериментален развој во општествените науки
Истражување и експериментален развој во хуманитарните науки
Истражување и експериментален развој во мултидисциплинарните науки
Истражување и експериментален развој во мултидисциплинарните науки
Истражување и експериментален развој во мултидисциплинарните науки
Други деловни активности
Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите ; консултантски активности во врска со данокот ;
испитување на пазарот и јавното мислење ; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг
Правни работи
Сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и
билансите ; консултации во врска со данокот
Истражување на пазарот и јавното мнение
Деловни и менаџмент консултантски активности
Управувачки активности на холдинг компаниите
Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги
Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички совети
Просторно и урбанистичко планирање
Проектирање
Инженеринг
Премер на земјиште
Други технички активности
Техничко испитување и анализа
Техничко испитување и анализа
Реклама и пропаганда
Реклама и пропаганда
Дејност на бироата за вработување
Дејност на бироата за вработување
Активности на истрага и обезбедување
Активности на истрага и обезбедување
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Назив
Чистење на објекти
Чистење на објекти
Разновидни деловни активности, неспомнати на друго место
Фотографски услуги
Услуги на пакување
Секретарски и преведувачки активности
Други деловни активности, неспомнати на друго место

74.70
74.8
74.81
74.82
74.83
74.84

Ј

Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита
75
75.1
75.11
75.11/1
75.11/2
75.12

75.13
75.14
75.2
75.21
75.22
75.23
75.24
75.25
75.3
75.30

К

Јавна управа и одбрана ; задолжителна социјална заштита
Државна управа и економска и социјална политика
Општи државни,0 регионални и локални (услужни) активности
Општи државни (услужни) активности
Општи регионални и локални (услужни) активности
Уредување на активностите на институциите кои обезбедуваат здравствени,
образовни, културни и други услужни активности, исклучувајќи ја
задолжителната социјална заштита
Уредување и давање помош за поуспешно работење
Помошни услужни активности за владата во целина
Обезбедување на услуги за земјата во целина
Надворешни работи
Работи на одбраната
Судски и правосудни активности
Обезбедување на јавна безбедност, закон и ред и други активности
Дејност на пожарникарски^ единици
Обезбедување задолжителна социјална заштита
Обезбедување на задолжителна социјална заштита

Образование
80
80.1
80.10
80.10/1
80.10/2
80.2
80.21
80.22
80.3
80.30
80.4
80.41
80.42

JI

Образование
Претшколско и основно образование
Предшколско и основно образование
Претшколско образование
Основно образование
Средно образование
Општо средно образование
Техничко и стручно средно образование
Високошколска образование
Високошколско образование
Образование на возрасни и друго образование
Дејност на школите за возачи
Образование на возрасни и друго образование, неспомнато на друго место

Здравство и социјална работа
85
85.1
85.11
85.11/1
85.11/2
85.12
85.13
85.14
85.14/1
85.14/2
85.14/3
85.2
85.20,
85.3
85.31

Здравство и социјална работа
Здравствена заштита на луѓето
Активности на болниците
Стационарна здравствена заштита (без рехабилитација)
Установи за медицинска рехабилитација и други установи со сместување
Медицинска пракса
Стоматолошка пракса
Друга здравствена заштита на луѓето
Медицинска рехабилитација во установи
Превентивна и санитарна заштита
Трансфузија на крв и други видови здравствена заштита
Ветеринарни дејности
Ветеринарни дејности,
Социјална заштита
Социјална заштита во установи со сместувала

29 април 1998
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Сектор
Оддел
Група Kiaca Поткласа
85.31/1
85.31/2
85.31/3
85.32>
85.32/1
85.32/2
85.32/3

Бр. 20 - Стр. 1121

Назив
Домови за ученици и студенти, заштита на загрозени и хендикепирани деца во
установи со сместување
Заштита на здрави и хендикепирани возрасни лица во установи со сместување
Друга социјална заштита во установи со сместување
Социјална работа без сместување
Установи за дневен престој на деца
Социјална работа
Професионална рехабилитација во установи без сместување

Други комунални, културни, општи и лични услужни активности

ЈБ
90
90.0
90.00
91
91.1
91.11
91.2

91.12

91.3

91.20
91.31
91.32
91.33

92
92.1
92.11
92.12
92.2

92.13

92.3

92.20
92.31 92.31/1
92.31/2
92.32
92.33
92.34

92.4
92.40
92.5
92.51
92.52
92.52/1
92.52/2
92.52/3
92.53
92.6
92.61
92.62
92.7
92.71
92.72
93
93.0
93.01
93.02
93.03

Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности
Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности
Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности
Дејност на организации врз база на зачленување
Дејност на деловни, работнички и струковни организации
Активност на деловни и работнички здруженија
Активности на струковните здруженија
Активност на синдикатите
Активност на синдикатите
Активност на други организации врз база на зачленување
Активност на верските организации
Активност на политичките организации
Активности на други организации« врз база на зачленување, неспомнати на друго
место
Рекреативни, спортски, културни и забавни активности
Филмска дејност
Филмска продукција
Филмска дистрибуција
Прикажување на филмови
Радио и телевизиски активности
Радио и телевизиски активности
Културни и забавни активности
Уметничка дејност
Создавање и интерпретација на уметнички дела
Подготвување и објавување на уметнички дела
Дејности на посредување во културата и дејност на објектите за култура
Панаѓурски активности и активности на забавните паркови
Други забавни активности, неспомнати на друго место
Активност на новински агенции
Активност на новински агенции
Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности
Дејност на билиотеките и архивите
Дејност на музеи, кинотека и заштита и користење на архитектонско богатство
Музеи
Кинотеке
Заштита и користење на архитектонското богатство
Дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати
Спортски активности
Дејност на спортски арени и стадиони
Други спортски активности
Други рекреативни активности
Коцкање, обложување и игри на среќа
Други културни и рекреативни активности, неспомнати на друго место
Други услужни дејности
Други услужни дејности
Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени предмети
Фризерски и други третмана ^ разубаву&аН^1 ^
Погребни а Придружни активности

Стр.. 1120 - Бр. 20

Сектор
Оддел
Група Kiaca Поткласа

93.04
93.05
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Назив

Третмани за подобрување на психо-физичката состојба и расположението
Други услужни активности, неспомнати на друго место

Приватни домаќинства со вработени лица

м

95.00

Приватни домаќинства со вработени лица
Приватни домаќинства со вработени лица
Приватни домаќинства со вработени лица

99.00

Екстериторијални организации и тела
Екстериторијални организации и тела
Екстериторијални (вонтериторијални) организации и тела

95
95.0

Екстериторијалнн организации и тела

н
99
99.0

596.

ОДЛУКА

Брз основа на член 4 од Законот за игрите на среќа и З А ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ Н А ОБЈЕКТ
за забавните игри („Службен весник на РМ", бр. 10/97)
Член 1
и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
Недвижниот имот-објект (барака) со површина од
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 190 м 2 која се наоѓа на ул. „Босна и Херцеговина" б. б. Владата на Република Македонија, на седницата одр- Скопје (во кругот на бараките на Собранието на опшжана на 6.04.1998 година, донесе
тина Чаир) - сопственост на Република Македонија, се
доделува на користење на Црвениот Крст на МакедоОДЛУКА
З А РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД нија - Црвен Крст на град Скопје.
ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО
1998 ГОДИНА
Член 2
Член 1
Правото на користење на објектот опишан во член 1
Со оваа одлука се распоредуваат средствата во износ од Одлуката се пренесува без надоместок.
од 60.000.000 денари од игрите на среќа и од забавните
игри, кои се утврдени во Буџетот на Републиката за
Член 3
1998 година.
Член 2
За начинот и условите на користење на објектот
Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду- корисникот ќе склучи договор со Службата за општи и
заеднички работи во Владата на Република Македоваат на:
1. Заедницата на инвалидски организации на Репу- нија.
блика Македонија
Член 4
- за финансирање на програмите наменети за хендиОваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
кепирани лица
40.000.000 на објавувањето во „Службен весник на Република Ма2. Министерството за образование и физичка кул- кедонија".
тура
- масовен спорт
75.000.000
Бр. 23-1161/1
- врвен спорт
75.000.000
Претседател на Владата
30 март 1998 година
на Република Македонија,
3. Црвениот крст на Република Македонија
Скопје
Бранко Црвенковски, е. р.
- за финансирање на програмски цели
5.000.000.
Член 3
598.
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата
За извршување на оваа одлука се грижи Министерна Република Македонија („Службен весник на СРМ"
ството за финансии.
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од Законот за правата, обврските и одговорностите на
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма- републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен вескедонија".
ник на РМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република
Бр. 23-814/1
Претседател на Владата
Македонија, на седницата, одржана на 30.03.1998 го6 април 1998 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, е. p. дина, донесе

597.
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на СРМ"
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24
од Законот за правата, обврските и одговорностите на
републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА
З А ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН
ИМОТ
Член 1
Недвижниот имот - земјоделско земјиште, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за одбрана во површина од 307.607 м 2 , кое се
наоѓа во месноста Крклино - Битола се доделува на
времено користење на Затворот Битола - Битола.

Член 2
Недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката се
доделува на користење без надоместок.
Член 3
За начинот и условите на користење на недвижноста
корисникот да склучи договор со Министерството за
одбрана.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Број 23-159/1
30 март 1998 година
Скопје

Бр. 20 - Стр. 1097
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Претседател на Владата
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

на

599.
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на СРМ"
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24
од Законот за правата, обврските и одговорностите на
републичките органи во поглед на срествата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ" бр, 41/85и 51/88), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 9.03.1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН
ИМОТ

Свети Николе кое претставува овошна градина. К.
Број 1855, во површина од 577 м2 - 4 класа, во м.в„
„Село" сопственост на Република Македонија, со земјоделско-земјиште кое се наоѓа во КО Црнидиште Свети Николе а претставува дел од КП. број 1878, нива
3 класа во површина од 360 м2 во м.в. „Село", сопственост на Стојан Ристов, од село Долно Црнилиште Свети Николе.
Член 2
Договорот за замена цц правото на сопственост на
недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучиле
министерот за финансии.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 23-1032/1
13 април 1998 година
О^олје

Претседател на Владата
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

на

601.
Врз основа на член 27, став 1, точка 3 и член 28, (лав
1, точка 2 од Законот за - трговија („Службен весник
на РМ", бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46 став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и „Службен весник на
РМ", бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22.04.1998 година донесе

Член 1
Недвижниот имот - монтажен објект со површина
од 197 м2 на ул „Цар Самоил" бб - Битола, сопственост
на Република Македонија, се доделува на користење на
Педагошкиот завод на Македонија - Подрачна единица
- Битола.
Член 2
Недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката се
доделува на користење без надоместок.
Член 3
За условите и начинот на користење на објектот
корисникот да склучи договор со Службата за општи и
заеднички работи во Владата на Република Македонија
ТЈ >14
Член

ОДЛУКА
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
1. На претпријатијата и другите правни и физички
лица кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува да вршат промет на масло за горење екстра лесно
(ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од
15 април до 15 октомври 1998 година.
2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1136/1
Претседател на Владата
на
22 април 1998 година
Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Врз основа на член 12 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен весник на РМ", бр. 31/
93, 41/93, 78/93, 59/96,15/97 и 13/98) и член 46 став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и „Службен весник на
РМ", бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22.04.1998 година донесе

Бр. 23-1166/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

на

602.

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУВрз основа на член 17-6 од Законот за промет со КАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА
земјиште и згради („Службен весник на РМ", бр. 36/75,
ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ
41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/95) и член 46 став 3 од
1.
Во
Одлуката
за распоредување на стоките на
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и „Службен весник на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ" бр. 39/
РМ", бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 96, 64/%, 67/96, 45/97 и 66/97), во Списокот на стоките
со форми на извоз и увоз за производот од тарифната
седницата одржана на 9.03.1998 година донесе
ознака 1701 99 10 00 - бел шеќер, во колоната на увозот
кратенката „ЛБ" се заменува со кратенката „ЛБ-7".
ОДЛУКА
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
денот
на објавувањето во „Службен весник на РепуНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
блика Македонија".
Член 1
Бр. 23-1135/1
Претседател На Владата
2 i априд 1998 година
« а Република Македонија,
т С^врши замената п^ЉбтВ^касопсл^веност на земјсР
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
делсќо ^зе^Ј^нѓте * к8еГ!се н а о ѓ а в о К О Ц р ^ и л и ш т е -

600.

Стр..1120- Бр. 20
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605.

603.
Врз основа на член 12 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен весник на РМ", бр. 31/
93, 41/93, 78/93, 59/96, и 15/97) и член 46 став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и „Службен весник на
РМ", бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22.04.1998 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА
ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ
Член 1
Во Одлуката за распоредување на стоките на форми
на извоз и увоз („Службен весник на РМ" бр. 39/%, 64/
96, 67/96, 45/97 и 66/97), во Списокот на стоките со
форми на извоз и увоз, во колоната на извозот кратенката „ЛБ" се заменува со кратенката „ЛБ-7" за производите од тарифните ознаки:
4101 10 10 00 Сурови крупни и ситни кожи од говеда,
свежи или свежо солени
4101 10 90 00 Други
4101 21 00 00 Цели
4101 22 00 00 Крупни и полукрупни
4101 29 00 00 Други
4101 30 10 00 Суви или суво-солени
4101 30 90 00 Други
4101 40 00 00 Крупни и ситни кожи од копитари
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувавте во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-1134/1
22 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, е.p.

604.
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/%, 34/% и 35/97) и член 46 став 5
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на CPMU бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 13
април 1998 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО ОУ „БРАТСТВО - МИЊ И Н " - ТЕТОВО
1. Горки Качелов се разрешува од должноста член
на Училишниот одбор на ОУ „Братство - Миѓени" Тетово.
2. За член на Училишниот одбор во ОУ „Братство Миѓени" - Тетово се именуваа Перица Трпкоски, вработен во А.Д. „Жито - Полог 4 - Тетово.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број_17-57/3
13>прил 1998 година
Скопје

29 април 1998

„ Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Врз основа на член 96 став 3 од Законо1- за основното образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95; 24/%; 34/% и 35/97) и член 46 став 5
бд Законот за Владата на Република Македонка
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонка" бр. 63/94), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 13
април 1998 година донесе
РЕШЕНИЕ
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО ОУ „ДАМКАТА АНГЕЛОВ - ГАБЕРОТ" С. ВАТАША, КАВАДАРЦИ
1. Нада Пендева се разрешува од должноста член на
Училишниот одбор на ОУ „Димката Ангелов - Габерот" е. Ваташа, Кавадарци.
2. За член на Училишниот одбор во ОУ „Димката
Ангелов - Габерот" е. Ваташа, Кавадарци се именува
Јован Кузманов, финансов директор на А.Д. Печатница „Даскал Камче" - Кавадарци.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен бесник на Република Македонија".
Број 17-57/4
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
" а Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

606.
брз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 13
април 1998 година донесе
)
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО ОУ „11 ОКТОМВРИ" ОПШТИНА ЦЕНТАР, СКОПЈЕ
1. Гордана Каева се разрешува од должноста член
на Училишниот одбор на ОУ „11 Октомври" - општина
Центар, Скопје.
2. За член на Училишниот одбор во ОУ „11 Октомври" - општина Центар, Скопје се именува Томе Алековски, директор на ОУ „Јане Сандански" - општина
Центар, Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 17-57/5
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

607.
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156
од Законот за органите на управата („Службен весник
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 1998 година
донесе
Р Е ШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА РАЗВОЈ
1. Доне Влашки, потсекретар во Министерството за
развој повторно се назначува на истата должност.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 17-986/2
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

на

608.
Врз основа на член 141 од Законот за органите на
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) и член
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен
весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 13
април 1998 година донесе
ЗА

РЕШЕНИЕ
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

1. За директор на Републичката управа за ветеринарство во состав на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство се именува д-р Јосиф Тосевски, вонреден професор и продекан на Ветеринарниот факултет во Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 17-1067/2
13 април 1998 година
Скоте

Претседател на Владата
« а Република Македонија,
Бранко Црвенковски, е.p.

609.
Врз основа на член 153 став 4, од Законот за органите на управата („Службен весник на СЃМ" бр. 40/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94)
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 1998 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
1. Се разрешува Мирко Андовски од должноста потсекретар во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, поради истек на
мандатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1098/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

610.
Врз основа на член 153 став 4, од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94)
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на* 13 април 1998 година, донесе

Бр. 20 - Стр. 1097

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
1. За потсекретар во Министерството за урбанизам,
градежништво и заштита на животната средина се назначува Љупчо Димитревски, досегашен главен републички инспектор за фадежништво и урбанизам.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1099/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
" а Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

611.
Врз основа на член 141 од Законот за органите на
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/% и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) и член
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен
весник на Република Македонија", бр. 63/94), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 13
април 1998 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ
1. Се разрешува Љупчо Димитревски од должноста
главен републички инспектор за градежништво и урбанизам, поради заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 17-1099/2
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

612.
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и ;
„Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на
Република Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април
1998 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ З А УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
1. За помошник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина се назначува Круме Евроски, досегашен референт по комунално уредување во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица - Струга.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија"'.
«»

, Број 17-1100/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата,
' н а Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Стр..1120-Бр.20СЛУЖБЕНВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

613.
Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ" бр, 47/97), а во
врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на заменици на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на
бројот на замениците на јавниот правобранител
(„Службе^ весник на РМ" бр. 57/97 и30/98) и член 46
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/90 и „Службен весник
на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 13 април 1998 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР
1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Исмаили Изет, стручен соработник во Основното
јавно обвинителство во Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 17-1104/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

616.

1. јЗа заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува
Дијана Мијовиќ, судија на Основниот суд во Свети Николе.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и
„Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 13 април 1998, година донесе

Претседател на Владата
Број 17-1102/1
на Република Македонија,
13 април 1998 година
Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје
614,
Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ" бр. 47/97), а во
врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на заменици на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на
бројот на' замениците на јавниот правобранител
(„Службен весник на РМ" бр. 57/97 и 3/98) и член 46
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 1998 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА

Р Е ПЃ Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола се именува
Јован Каролијевски, преземен работник во Јавното
правобранителство на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 17-1103/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

615.
Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ" бр, 47/97), а во
врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на заменици на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на
бројот на замениците на јавниот правобранител
(„Службен весник на РМ" бр. 57/97 и30198) и член 46
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен .весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр! 63/94)у Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 1998 година,
донесе

1. За советник во Владата на Република Македонија
се назначува Иван Табаковски, досегашен директор на
Републичката управа за ветеринарство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 17-1107/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

617.
Врз основа на член 31 од Законот за заштита и
унапредување на животната средина и природата
(„Службен весник на РМ" бр. 69/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998
година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 1998 ГОДИНА
I. Средствата на Фондот за заштита и унапредување
на животната средина и природата во износ од
53.000.000,00 денари се распределуваат за:
1. Изработка на стратегии, програми и проекти од
областа на заштита на животната средина и природата
од интерес на Република Македонија утврдени со Националниот еколошки акционен план до 70% од средствата и тоа:
- Проекти и опрема за заштита на реките и езерата.
- Проекти за заштита и конзервација на објекти и
делови на природата.
- Проекти за изградба и реконструкција на објекти
за третирање на отпад.
- Проекти за санација и култивизирање на просторот деградиран од дејствија кои предизвикале поголем
степен на деградација.
заштита
дата до 10%.
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3. Санација на последиците на еколошките хаварии
во текот на годината до 7%.
4. Подржување на програмите на невладините организации во поглед на подигнувањето на јавната свест до
5%.
5. Едукација на кадри во областа на заштитата на
животната средина и природата до 5%.
6. Трошоци за користење на лабораториите за потребите на Фондот до 3%.
II. При распределбата на средствата ќе се поаѓа од следните критериуми:
- Национални приоритети утврдени во НЕАЛ;
- Регионални приоритети;
- Локални приориети;
- Висина на локално учество;
- Степен на подобрување на животната средина.
- Учество во проекти финансирани од меѓународни
донации и кредити.
III. Проектите кои се однесуваат на две или повеќе
општини, ќе имаат приоритет при одлучувањето.
IV. Распределбата на средствата ќе се врши согласно утврдениот сооднос во точка I, а на основа на
доставени проектни задачи од апликантите.
V. Измената на дадениот сооднос во користењето на
средствата за утврдените намени, може да се изврши по
претходно известување на Владата на Република Македонија од страна на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.
VI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија"
Бр. 23-1127/1
Претседател на Владата
13 април 1998 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, е. р.

618.
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97),
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 17.03.1998 година, донесе

Бр. 20 - Стр. 1097

619.
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97),
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 17.03.1998 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава одобрение за основање на брокерскопосредничко друштво „Брокер - СБ" А.Д., со седиште
во Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 7.
2. Брокерско-посредничкото друштво „Брокер СБ" А.Д. Скопје ќе ги врши следниве работи:
- примање налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на хартии од вредност,
како и извршување задачи на берзата или надвор од неа
за туѓа сметка, со плаќање провизија (посредување);
- тргување со долгорочни хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
- стопанисување со долгорочни хартии од вредност
по нарачка и за сметка на странки, со плаќање провизија (управување со финанискиот имот на странката);
- организирање и подготовка на откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност, односно откуп на
новоиздадени долгорочни хартии од вредност со цел за
нивно натамошно продавање (подготовка и откуп на
нови изданија);
- советување на странките при издавање и купување, односно продавање на долгорочни хартии од
вредност (инвестиционо советување);
- вршење услуги на чување на долгорочни хартии од
вредност.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 01-27/1
17 април 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Кандиран, с.р.

РЕШЕНИЕ

620.
1. Се издава одобрение за основање на брокерскопосредничко друштво „КБ - Брокер" А.Д., со седиште
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и
во Скопје, кеј »Димитар Влахов" бр. 4.
тргување со хартии од вредност („Службен весник на
2. Брокерско-посредничкото друштво „КБ-Брокер" Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донеА.Д. Скопје ќе ги врши следниве работи:
- примање налози од инвеститорите што се однесу- сена на седницата одржана на 14.04.1998 година, Комиваат на купување и продажба на хартии од вредност, сијата издава
како и извршување задачи на берзата или надвор од неа
за туѓа сметка, со плаќање провизија (посредување);
Р Е ШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ
- тргување со долгорочни хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
- стопанисувана со долгорочни хартии од вредност
по нарачка и за сметка на странки, со плаќање прови1. На „Извозна и кредитна банка" А.Д. - Скопје се
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од
зија (управуваа со финанискиот имот на странката);
- организирање и подготовка на откуп на новоизда- вредност - седма емисија на акции во износ од
дени долгорочни хартии од вредност, односно откуп на 50.000.000 денари.
новоиздадени долгорочни хартии од вредност со цел за
2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од
нивно натамошно продавање (подготовка и откуп на
точка
1 на ова Решение е должен да ги изврши сите
нови изданија);
- советуван^ на странките при и з д а в а а и купу- обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
вана, односно продавана на долгорочни хартии од предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.
вредност (инвестиционо советување);
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу- вршена услуги на чувана на долгорочни хартии од ваното.
вредност.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу- Република Македонија".
блика Македонија".
Број 01-57/1
Број 01-17/1
17 април 1998 година Претседател на Комисијата,
6 април 1998 година Претседател на Комисијата,
Скопје
Д-р Владимир Кандиран е. р.
Скопје
д-р Владимир Кандиран, с р.

Стр..1120- Бр. 20
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621.
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97),
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 17.03.1998 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се издава одобрение за основање на брокерско посредничко друштво „Макос - Инвест Брокер" А.Д.^
со седиште во Скопје, ул. Градски Ѕид блок IV локал
13.
2. Брокерско - посредничкото друштво „Макос-Инвесг Брокер" А.Д. Скопје ќе ги врши следниве работи:
- примање налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на хартии од вредност,
како и извршување задачи на берзата или надвор од неа
за туга сметка, со плаќање провизија (посредување);
- тргување со долгорочни хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
- стопанисување со долгорочни хартии од вредност
по нарачка и за сметка на странки, со плаќање провизија (управување со финансискиот имот на странката);
- организирање и подготовка на откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност, односно откуп на
новоиздадени долгорочни хартии од вредност со цел за
нивно натамошно продавање (подготовка и откуп на
нови изданија);
- советување на странките при издавање и купување, односно продавање на долгорочни хартии од
вредност (инвестиционо советување);
- вршење услуги' на чување на долгорочни хартии од
вредност.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
Број 01-22/1
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Д-Р Владимир Кандиран, с.р.

622.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа
на член lit) алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 56 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 8 април
1998 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ОДБИВА барањето на г
Османи од село
Чајле, Гостивар, за заштита на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија".
3. Руфи Османи од село Чајле, Гостивар, преку својот полномошник Махмут Јусуфи-адвокат од Тетово,
му поднесе на Уставниот суд на Република Македонија
барање за заштита на слободите и правата на човекот и
граѓанинот согласно со членот НО алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија, конкретно на слободата на
уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на
мислата. Како акт со кој му е повредена оваа слобода
во барањето ја наведува правосилната пресуда на Основниот суд во Гостивар К. бр. 213/97 од 17 септември
1997 годша^ де која е: огласен За виновен за сторени
кривични делц и му
ната правосилна пресуда под&^Ш&јЃо^ "бМ7 о^де*£ помеѓу другото, и поради тоа што организирал јавен про-
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тестен митинг и јавно ја изразил својата мисла, преку
формулации^ во делот од изреката на пресудата каде
се наведува: „по донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 52/97 од
21.05.1997 година со која е поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 140 од Статутот на Општина Гостивар и е уважено барањето за
изрекување на времена мерка и се запираат од извршување до донесување на конечна одлука на Судот, поединечните акти или дејствија преземени врз основа на
оспорениот член од Статутот, организирал и закажал
за 24.05.1997 година во 13,00 часот одржување на протестен митинг на плоштадот во Гостивар под мотото „Да
Ја браниме службената употреба на националното знаме \ на КОЈ не се истакнало знамето на Република Македонија, интонирана е химната на Република Албанка, а
во својот говор ги искажал зборовите: „животот го
даваме, знамето не го даваме"; „не ги признаваме одлуките на Уставниот суд"; „албанското знаме не водеше
во многу редови во партизанските, во балистичките и
во многу други албански движења, кои секогаш војуваа
за ослободување на албанските територии"; „нашите
територии во Македонија се наши територии, тоа нека
се знае еднаш за секогаш"; „на секоја наша територија
нашето знаме секогаш ќе се вее", „нивната црна рака
го искрвави тетовскиот универзитет вчера, оваа црна
рака денес сака да го искрвави и националното знаме,
но нека размислат добро, затоа што на нивните шлаканица ќе одговориме со шлаканица јас им испратив
јасна порака, додека сум јас во оппггината Гостивар
никој не смее да го допре албанското знаме"; „во изборната кампања јас ветив дека Гостивар ќе го направиме
албански град, и ќе го направиме"; „ќе го употребуваме
албанското знаме, службената употреба на јазикот и
многу други институции кои заедно со другите албански
општини ќе ги направиме многу бргу во рамките на
проектот на регионализација".
Подносителот наведува дека погоре наведените инкриминации биле извлечени од контекст на јавен настап и јавно изразена мисла и се доведени во врска со
обележјата на кривичните дела - предизвикување на
национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост од член 319 став 2 в.в. став 1 од Кривичниот законик на Република Македонија и организирање на отпор
од член 387 став 2 в.в. со став 1 од истиот Законик.
Како доказ приложува правосилна пресуда на Основниот суд во Гостивар К.бр. 213/97 од 17,09.1997 година,
и предлага да се изврши увид во видео лентата,од настапот на подносителот на организираниот протестен митинг на 24.05.1997 година во Гостивар. Подносителот
смета дека со тоа што е огласен за виновен и што трпи
санкции поради користењето на загарантираното
уставно право на јавен настап и јавно изразување на
мислата, на директен начин му се повредени загарантираните права утврдени со Уставот на Република Македонија, од причина што слободата на мислата со Уставот била определена како апсолутно право на човекот
без ограничување и секое ограничување или дополнително регулирање значело нејзина сопствена негација,
поради што смета дека неговото барање е основано и
му предлага на Уставниот суд да утврди дека со поединечниот акт - правосилната пресуда на Основниот суд
во Гостивар К.бр.213/97 од 17.09.1997 година, му се
повредени слободите и правата од член 110 алинеја 3 од
Уставот, и во тој дел да го поништи поединечниот акт,
односно да ја поништи наведената пресуда.
Со оглед на тоа што се работело за правосилна пресуда и што осуденото лице можело да биде упатено на
издржувана на затворска казна, се предлага Уставниот
суд да донесе решение за запирање на извршувањето на
правосилната пресуд а н а Основниот суд во Гостивар
К.бр.ШЗ/97 од 17.09.199f Једина, Д ^ т ѕ р у в т & М Ш к
конечната одлука.
^ ^ - с ^ о >, ^nruir/O ш токвшЗ
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4. Уставниот суд на седницата утврди дека со пресуда на Основниот суд во Гостивар К.бр. 213/97 од 17
септември 1997 година, подносителот е огласен за виновен затоа што: „Во периодот од 27.01. - 9.07.1997 година, злоупотребувајќи ја положбата на градоначалник
на Општина Гостивар со едно континуирано дејствување предизвикал и разгорил национална омраза, раздор и нетрпеливост помеѓу граѓаните на Општина Гостивар и пошироко помеѓу граѓаните на соседните општини, организирал отпор и непослушност спрема законити одлуки и мерки на државен орган на начин што:
- најпрвин при донесувањето на статутарната одлука
бр. 08-5/1 на Советот на Општина Гостивар за употреба
на знамињата на Општина Гостивар, на Советот не
укажал за неуставност и незаконитоста од донесување
на една таква одлука, а по нејзиното прогласување и
објавување не ја известил Владата на Република Македонија за неуставносга и незаконитоста на одлуката,
обврски кои за градоначалникот се утврдени со Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95);
- а потоа, иако знаел дека статутарната одлука е
неуставна и незаконита, веднаш по донесувањето презел дејствија за реализација на истата и тоа:
- пред зградата на Советот на Општина Гостивар на
јарболите со негова дозвола се истакнати знамињата на
Република Македонија, Република Албанија и Република Турција;
- пред Првомајските празници до сите јавни институции доставил писмено известување со кое ги известува дека се должни за време на првомајските празници да ги истакнат знамињата во согласност со статутарната одлука;
- по донесувањето на Одлуката на Уставниот суд на
Република Македонија У.бр. 52/97 од 21.05.1997 година,
со која е поведена постапка за оценување уставноста и
законитоста на член 140 од Статутот на Општина Гостивар и е уважено барањето за изрекување на времена
мерка и се запираат од извршување до донесување на
конечна одлука на Судот, поединечните акти или дејствија преземени врз основа на оспорениот член од
Статутот, организирал и закажал за 24.05.1997 година
во 13 часот, одржување на протестен митинг на плоштадот во Гостивар под мотото „Да ја браниме службената употреба на националното знаме", на кој не се
истакнало знамето на Република Македонија, интонирана е химната на Република Албанија, а во својот
говор ги искажал ^ббровите: „животот го даваме знамето не го даваме", „не ги признаваме одлуките на
Уставниот суд", „албанското знаме не водеше во многу
редови во партизанските, во балиетичките и во многу
други албански движења, кои секогаш војуваа за ослободување на албанските територии", „нашите територии во Македонка, се наши територии, тоа нека се знае
еднаш за секогаш", „на секоја наша територија нашето
знаме секогаш ќе се вее", „нивната црна рака, го искрвави тетовскиот универзитет вчера, оваа црна рака денес сака да го искрвави и националното знаме, но нека
размислат добро затоа што на шлаканица ќе одговориме со шлаканица, јас им испратив јасна порака додека сум јас ћо Општина Гостивар никој не смее да го
допре албанското знаме", „во изборната кампања јас
ветив дека Гостивар ќе го направиме албански град и ќе
го направиме", „ќе го употребуваме албанското знаме
службената употреба на јазикот и многу други институции кои заедно со многу други албански општини ќе ги
направиме многу бргу во рамките на проектот на регионализација".
-организирал вооружени
Пред ; зградата ца
Советот на Општина Гостивар,
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- формирал централен кризен штаб при што сочинил писмен оперативен план со конституирање на централните организациони структури,
- конституирање на реонските организациони структури, конституирање на работни тела во рамките на
централниот кризен штаб и регионалните кризни штабови, создавање на работно тело за составување на
оперативни и стратешки план за дејствување во случај
на насилна интервенција на полицијата и суспендирање
на општинското раководство и советот на општината и
определување на примарните како времени задачи, после кое дошло до реализација на планот, пак, како
последица на ваквото дејствување на ден 26.05.1997 година настапило нарушување на јавниот ред и мир со
тепачка пред зградата на Советот на Општина Гостивар на поголема група на граѓани од македонска и албанска националност, а поради насилното симнување
на јарболот и знамето на Република Албанија од страна
на група граѓани од македонска националност, а на ден
9.07.1997 година кога во утринските часови припадниците на МВР на Република Македонка презеле акција
за извршување на Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 52/97 од 21.05.1997 година и
У.бр. 52/97 од 11.06.1997 година со која се симнати
знамињата на Република Албанија и Република Туршија
од јарболите, поради организираниот отпор и непослушност спрема законитата одлука1 дошло до значително отежнување во спроведувањето на извршувањето, а поради присуството на вооружената стража
сместена во просториите на Општинската зграда и постепеното собирање на поголема маса на граѓани, ЧИЈ
број постепено се зголемувал за да околу 15 часот дојде
до директен вооружен судир со припадниците на МВР и
насобраните граѓани, безредие и насилства на луѓе во
кои 3 лица го загубиле животот, а поголем број на
граѓани и припадници на МВР здаобиле телесни повреди.
Со горе опишаните дејствија обвинетиот сторил
кривично дело Предизвикување национална, расна и
верска омраза, раздор и нетрпеливост од член 319 схав
2 в.в. став 1 и кривично дело Организирање на отпор од
член 387 став 2 в.в. став 1 и двете од Кривичниот законик, па на основа член 4, 32, 35 и 39 од Кривичниот
законик му се: „утврдува, за кривичното дело од член
319 став 2 в.в. став 1 од Кривичниот законик, казна
затвор во траење од 8 (осум) години. За кривичното
дело од член 387 став 2 в.в. став 1 од Кривичниот законик, казна затвор во траење од 4 (четири) години".
Со истата пресуда подносителот е огласен за виновен и за сторено кривично дело неизвршување на судска одлука од член 377 став 3 в.в. став 2 од Кривичниот
законик и му е изречена казна затвор во траење од 3
(три) години, за конечно да биде осуден на единствена
казна затвор во траење од 13 (тринаесет) години и 8
(осум) месеци.
Со пресуда на Апелациониот суд во Скопје Кж. бр.
1689/97 од 5 февруари 1997 година, пресудата на Основниот суд во Гостивар К.бр. 213/97 од 17 септември 1997
година, е преиначена во делот на изречената казна,
така што подносителот е осуден на единствена казна
затвор во траење од 7 (седум) години. Во останатиот
дел пресудата е потврдена.
5. Според член 16 став 1 од Уставот на Република
Македонија, се гарантира слободата на уверувањето,
совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Според член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот
и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи
утврдени со Уставот, и тоа само во време на воена или
вонредна состојба, според одредбите на Уставот, при
шта, б1рзгачувац>ето ца слободите и правата не може
да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја
на кожа, јазик, вера, национално или социјално поте-
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кло екло, имот или општествена положба. Ограничувањето на слободите и правата, според ставот 4 на овој
член, не може да се однесува на правото на живот,
забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата
и вероисповеста.
И покрај ваквото високо ниво на гарантирање на
слободата на мислата*и нејзиното јавно изразување во
Уставот на Република Македонија, таа не може да важи
неограничено. Заради обезбедување на заедничкиот
живот правниот поредок мора да ја ограничи слободата
на поединецот за да ја заштити слободата на другите,
односно содржински да го ограничи нивното важење
Во правната теорија се познати повеќе начини на
ограничување на основните слободи и права. Битно е
дека, со оглед на тоа што основните слободи и права се
утврдуваат со Устав, и основот за нивното ограничување мора да се наоѓа во Уставот. Еден од начините на
ограничување е упатувањето со закон да се уреди остварувањето на некоја слобода или право. При тоа, со
Уставот може да се предвиди обемот на ограничувањето на одредена слобода или право, кој е обврзувачки
за законодавецот или општо да се определи обемот до
кој законодавецот може да ги ограничи основните слободи и права. Доколку Уставот на тоа не упатува, основните слободи и права не можат да се уредат, ограничат со закон, туку нивната содржина и граници ќе се
определуваат преку севкупноста на уставните определби и вредности и нормите на правниот поредок како
претпоставка за реално остварување на слободите и
правата загарантирани со Уставот.
Носител на законодавната власт во Република Македонија, според членот 61 став 1 од Уставот, е Собранието на Република Македонија, како претставнички
орган на граѓаните, кој, согласно член 68 став 1 алинеја
2 од Уставот, е генерално овластен да донесува закони.
Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 1),
при што секој е должен да ги почитува Уставот и законите (став 2).
Од цитираните уставни одредби произлегува правото на законодавецот преку донесување на закони да
го вообличи правниот поредок и, истовремено, преку
принципот на уставност, генерално е поставена границата на даденото законодавно овластување. Конечно со
предвидувањето на општата должност за почитување
на Уставот и законите, се заокружува системот на
функционирањето на правниот поредок.
Уставот на Република Македонија поаѓа од гарантирање на самата слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, на начин кој е
општ, генерален за сите поединци, и токму од аспект на
оваа општост мора да се толкува одредбата од член 54
став 4 од Уставот со која се исклучува ограничувањето
на оваа слобода. Во корелација со членот 126 став 1 од
Уставот, одредбата од член 54 став 4 значи забрана за
Владата при постоење на воена или вонредна состојба
да донесе уредба со законска сила со која би се ограничила слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, и тоа на општ начин кој е
задолжителен за сите поединци, но оваа одредба истовремено значи и забрана за донесување на закон или
друг акт со кој општо и за сите поединци или за однапред определена група луѓе би се ограничила оваа слобода, на пример со ограничување на некој од видовите
на практично манифестирање на слободата на изразување на мислата.
Меѓутоа, ова не значи дека не постои никакво ограничување за поединецот во манифестирањето на гене-
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рално загарантираната слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Границите на манифестирањето на оваа слобода за поединецот се наоѓаат во со закон санкционираните дејствија,
без оглед дали се работи за кривична или граѓанскоправна санкција. Оттука, уставно управниот спор дали
постои повреда на со Уставот загарантираната слобода
на јавното изразување на мислата преку санкционирањето на нејзината манифестација, се сведува на
уставно-правна оцена дали со ваквата санкција е повредена самата содржина на уставно гарантираната слобода на поединецот без никакво ограничување јавно да
го искаже своето мислење, или, пак, е санкционирано
дејствие кое, иако како свој појавен облик го има јавното искажување на мислење, всушност ја изгубило
смислата на слобода на мислење и јавно искажување на
мислата кое што Уставот ја гарантира и заштитува,
преминувајќи во дејствие со кое се повредуваат други со
Уставот и со закон заштитени слободи, права и интереси.
6. Во барањето за заштита на слободите и правата
подносителот наведува дека со поединечен акт - правосилна пресуда со која е огласен за виновен и му е изречена казна затвор за сторени кривични дела Предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и
нетрпеливост од член 319 став 2 во врска со став 1 од
Кривичниот законик k Организирање на отпор од член
387 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законик, му
е повредена слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, поради тоа што
бил огласен за виновен и казнет заради користење на
уставно загарантираното право на јавен настап и јавно
изразеното мислење на јавниот собир кој бил одржан на
24 мај 1997 година во Гостивар. Повредата ја гледа во
тоа што слободата на јавно изразување на мислата била
апсолутна и неограничена, така што не можело да се
трпи санкции поради нејзиното остварување.
Од увидот во предметот К. бр. 213/97 и доказите
приложени кон него, од образложението на пресудата
на Основниот суд во Гостивар К. бр. 213/97 од 16 септември 1997 година и од нејзината изрека, Судот ги
утврди следните окблности кои што се од влијание за
оценувањето дали во конкретниот случај на подносителот му е повредена слободата на јавно изразување на
мислењето:
- Подносителот јавно настапил и го искажал своето
мислење на протестен митинг кој самиот го организирал и закажал, во својство на градоначалник на Општина Гостивар, под мотото „Да ја браниме службената
употреба на националното знаме", неколку дена по добивањето на Одлуката на Уставниот суд на Република
Македонија со која е поведена постапка за оценување
уставноста и законитоста на одредбата од Статутот на
Општина Гостивар врз основа на која знамето на Република Албанија било истакнато на јарболите пред зградата на Општината, и решението на Уставниот суд на
Република Македонија со кое е изречена времена
мерка и се запрени од извршува!i>e до донесувањето на
конечната одлука на Судот поединечните акти или дејствија преземени врз основа на оспорената одредба од
Статутот;
- Протестниот митинг на кој што подносителот
јавно настапил бил одржан на отворен простор, достапен за секого, на плоштадот во Гостивар, град чие пгго
население го сочинуваат припадниците на повеќе националности;
Пред почетокот на митингот била интонирана химната на Република Албанија;
- На протестниот митинг подносителот јавно настапил и го искажал своето мислење, не во својство на
обичен говорник, туку во својство на градоначалник на
Општината Гостивар;
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- Употребените формулации во говорот на подносителот претставуваат јасна порака до присутното население од албанска националност дека знамето на Република Албанија кое било истакнато пред зградата на
Општината треба да го бранат и по цена на животот,
дека во Република Македонија постојат албански територии. на кои треба да се вее албанско знаме, дека
припадниците на албанската националност во Република Македонија се загрозени од некого чија „црна
рака" го „искрвавила" тетовскиот универзитет, а
истата „црна рака" се заканува да го „искрвави" и нивното национално знаме, повикувајќи при тоа да се возврати со иста мера, да не се признаваат одлуките на
Уставниот суд на Република Македонка и ветувајќи
дека Гостивар наскоро ќе биде албански град, како и
многу други општини во рамките на проектот за регионализација;
Понатаму Судот утврди дека подносителот презел и
дејствија за практична реализација на својата заложба
да не се почитуваат одлуките на Уставниот суд на Република Македонија и да не се дозволи симнување на
знамето на Република Албанија од јабролите пред зградата на Општината, на начин што организирал вооружени стражи, формирал централен кризен штаб и регионални кризни штабови и составил оперативен и стратешки план по кој требало да се дејствува во случај на
насилно симнување на знамето со кој точно била определена структурата и имињата на лицата кои во таков
случај би биле задолжени со прашањата за известување
и пропаганда, обезбедувањето, транспортот и врските,
финансиите, здравствената помош и друго.
- На 26 мај 1997 година, два дена по одржаниот
протестен митинг на кој јавно настапил подносителот,
пред зградата на Општина Гостивар дошло до тепачка
помеѓу поголема група на граѓани од албанска и македонска националност при обидот на група граѓани од
македонска националност да го симнат знамето на Република Албанија од јарболот пред зградата на Општина Гостивар;
- На 9 јули, при интервенцијата за спроведување на
Одлуката на Уставниот суд Ја симнување на знамето на
Република Албанка и Република Турцнја од јарболите
пред зградата на Општина Гостивар, припадниците на
Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија наишле на организиран отпор преку вооружени стражи и постепено собирање на поголема маса
граѓани меѓу кои имало наоружени лица со оружје,
молотови коктели, камења, метални шипки и димни
бомби, со кои средства биле нападнати припадниците
на Министерството за внатрешни работи, поради што
дошло до директен вооружен судир помеѓу нив и насобраните граѓани, безредија и насилства, во кои три
лица го загубиле животот, а поголем број граѓани и
припадници на Министерството за внатрешни работи
задобиле телесни повреди.
Кривичното дело Предизвикување национална,
расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост е определено во главата Кривични дела против државата во
членот 319 од Кривичниот законик, според кој „Тој кој
што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, излагање на подбив на националните, етничките
или верските симболи, со оштетување туѓи предмети,
со сквернавење споменици, гробови, или на друг начин
ќе предизвика или ќе разгори национална, расна или
верска омраза, раздор или нетрпеливост, ќе се казни со
затвор од една до пет години". Во ставот 2 е определен
квалификуваниот облик на делото, според кој „Тој кој
што делово од став 1 го врши со злоупотреба на положбата или на овластувањето или ако поради тие дела
дошло до безредие и насилства спрема луѓе или до
, имотна, .штета од поголеми размери, ќе се казнц со
' затвор од една до десет години".
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Кривичното дело Организирање на отпор е определено во Главата Кривични дела против јавниот ред, во
членот 387 од Кривичниот законик, според кој „Тој што
ќе организира други на отпор или на непослушност
спрема законити одлуки или мерки на државен орган,
ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години. Според квалификуваниот облик од ставот 2
„Ако поради делото од став 1 дошло до неспроведување
или до значително отежнување на спроведувањето на
законита одлука или мерка на државен орган или делото го стори како водач на група, сторителот ќе се
казни со затвор од една до пет години".
Слободата на мислата и јавното изразување на мислата, која во Уставот ца. Република Македонија е гарантирана на исто место со слободата на уверувањето и
совеска, претставува субјективно право кое е нераскинливо поврзано со човековата личност. Гарантирањето
на оваа слобода значи дека секој може слободно, без
надворешна присилба и без интервенција на државата,
да формира мислење за било која сфера од животот и
истото јавно да го искаже. Слободата на мислата и
јавното изразување на мислата во Уставот на Република Македонија е гарантирана на такво рамниште
што овозможува нејзино директно остварување, без
поддршка на посебно законско уредување, и истовремено овозможува нејзина директна заштита врз основа
на Уставот, од страна на Уставниот суд, согласно членот НО став 1 алинеја 3 од Уставот. Исто така Уставот
на Република Македонија не содржи ниту специјална
ниту генерална законска резерва која би ги определила
границите на остварувањето на слободата на мислата и
јавното изразување на мислата, поради што нејзината
граница треба да се бара во севкупноста на Уставот и
неговите определби имајќи ги при тоа во предвид меѓународните документи што се ратификувани во согласност со Уставот.
Според членот 19 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права: 1) Никој не може да биде
вознемируван поради своето мислење; 2) Секој има
право на слобода на изразување; тоа право подразбира
слобода да се бараат, примаат и шират известувања и
идеи од секој вид, без оглед на границите, било усно,
писмено, по пат на печат или во уметничка форма, или
со кое било друго средство во свој избор; 3) Вршсњетр
на слободата предвидена во став 2 на овој член поеле
кува посебни обврски и одговорности. Тоа може да
биде подложено на одредени ограничувања кои сепак
мора да бидат изречно утврдени со закон и кои се
нужни: а) за почитување на правата и угледот на другите лица; б) за заштита на националната безбедност,
или јавниот поредок, или јавното здравје или морал.
Според членот 9 од Европската конвенција за човекови права, секој има право на слобода на мисла, совест
и вероисповест; Слободата на исповедување на нечија
вера или убедување може да биде подложена само на
оние ограничувања кои се пропишани со закон и кои се
неопходни во демократско општество во интерес на
јавната безбедност, за заштита на јавниот поредок,
здравјето или моралот, или за заштита на правата или
слободите на другите.
Според членот 10 од Конвенцијата, 1) секој има
право на слобода на изразување. Ова право вклучува и
слобода на мислење и слобода да се примаат и соопштуваат известувања и идеи без мешање на јавната власт и
без оглед на границите. Овој член не ги спречува државите да ги подложат радио и телевизиските станици и
филмските компании под режим на дозволи, 2) Бидејќи
вршењето на овие слободи повлекува зад себе должности и одговорност, тоа може да биде подложено на
извесни формалности, услови, ограндегу^адаили,санкции предвидени со закон, кри претставуваат во демократско општество неопходни мерки за национална
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безбедност, територијална севкупност или јавна сигурност, за одбрана на поредокот и спречување на злосторства, за заштита на здравјето или моралот, за заштита
на угледот или правата на другите, за спречување на
ширење на доверливи известувања или за зачувување
на угледот и непристрасноста на судството.
Компарирај^ го начинот на кој слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата е гарантирана во Уставот на Република Македонија и начинот на гарантирањето на оваа слобода во
наведените меѓународни документи, се доаѓа до заклу-.
чок дека се работи за два различни приоди.
Имено, Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права и Европската конвенција за човековите
права поаѓаат од правото на поединецот слободно да го
манифестира своето уверување и совест и слободно да
ја изрази својата мисла, без никакво ограничување и во
било која форма, и, истовремено, упатуваат на ограничувањата на оваа слобода, кои мора да бидат изречно
утврдени со закон и кои се нужни, односно неопходни
во едно демократско општество заради заштита на правата или слободите на другите лица, националната безбедност или Јавниот поредок, здравјето или моралот.
Без оглед на различноста на приодот на ограничувањето на слободата на Јавното изразување на мислата,
крајниот заклучок се сведува на принципот на законитоста, содржан во членот 14 став 1 од Уставот на Република Македонија („Никој не може да биде казнет за
дело кое пред да биде сторено не било утврдено со
закон или со друг пропие како казниво дело и за кое не
била предвидена казна"), и на санкционирањето на дејствијата со кои се повредуваат правата и слободите на
други лица и другите со Уставот загарантирани вредности, во мера која е неопходна во едно демократско
општество. Впрочем, токму ова е содржината на членот 2 од Кривичниот законик на Република Македонија
во кој се определени основата и границите на кривичноправната принуда, според кој „Заштитата на слободите
и правата на човекот и на другите основни вредности и
применувањето на кривично-правната принуда кога е
во мера во која тоа е нужно за спречување на општествено-штетни дејствија, претставуваат основа и граница за определување на кривичните дела и пропишув а а на кривичните санкции".
7. Имајќи го предвид сето напред изложено, Судот
оцени дека бараното на подносителот за заштита на
слободата на уверувавте, совеста, мислата и јавното
изразуваа на мислата, е неосновано.
Имено, начинот на кој што подносителот јавно настапил и го искажал своето мислење, употребените
формулации, местото на јавниот настап, својството на
подносителот, целта која сакал да ја постигне и последиците кои произлегле од неговиот јавен настап, како и
активностите кои ги преземал пред и после одржаниот
протестен митинг, анализирани во нивната севкупност,
претставува дејствие кое е директно насочено против
правниот поредок, како основ за остварување на сите
слободи и права, и кое се совпаѓа со битијата на кривичните дела за кои е огласен за виновен и казнет. Околноста што кривичните дела ги сторил со дејствие кое само
како свој појавен облик го има јавното изразување на
мислење не претставува основ за ослободување од вината за сторените кривични дела, бидејќи според околностите на случајот дејствието на подносителот сосема
ja изгубило содржината на јавно изразување на мислење во смислата во која оваа слобода Уставот ја гарантира и заштитува. Ова од причина што, според
околностите на случајот, јавно изразеното мислење на
подносителот не се состои во изложување на негов интелектуален или политички став, ниту пак, е начин на
интелектуално или политичко убедувана упатено кон
присутните лица на митингот, туку директно повику-
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вање и поттикнување на присутните лица од албанска
националност да не се почитува односно насилно да се
урива правниот поредок и предизвикување на национална нетрпеливост, раздор и омраза помеѓу населението на Гостивар во ситуација на и онака чувствителна
меѓунационална тензија, како и чувство на загрозеност
помеѓу населението, како од албанска, така и македонска националност, кое сето заедно имало свој трагичен
епилог во настаните од 9 јуни 1997 година.
8. Поради наведените причини Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески,
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлова«, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор
Џунов.
У. бр. 50/98
„
П етседате
8 април 1998 година н а „
Р
£
_
Скоте
на Уставниот суд на Република
1
Ј
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

623.

~~

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 16.04.1998 година
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА
СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките
основи за статистичкото истражување „Годишна пресметка на инвестициите во основни средства на субјектите кои немаат статус на правно лице" што Заводот за
статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 19982002 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна периодика
од 1998 година.
2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Завод
за статистика - база на податоци и други податоци од
овластените носители;
- задолжително ќе се прибираат податоци за лична
потрошувачка, јавна потрошувачка, инвестиции во основни средства, пораст на залихите, извоз на стоки и
услуги и увоз на стоки и услуги;
- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и ел.: Стандарди и
дефиниции на Системот на национални сметки, Единствена класификација на дејности/Национална класификација на дејности и др.;
- давањето на податоци за ова истражување е задолжително;
- извештај ните единици податоците ќе ги даваат на
ниво на гранки и области, а ќе се објавуваат за Република Македонија по дејност и по облик на сопственост.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 02-373/72
16 април 1998 година
Скопје

_
В
„
* Д- Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.
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финансии и други податоци од овластените носители;
- задолжително ќе се прибираат податоци за Бруто
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Маке- инвестиции во основни средства, потрошувачка на фикдонија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати- сен капитал, промени во залихите, набавки намалени за
располагање со вредности, набавки намалени за распостика на Република Македонија на 16.04.1998 година лагање
со не-произведени нефинансиски средства, нето
донесе
штедење, нето капитални трансфери, нето позајмување
или нетозадсшжување (+ или - ) , промени во нето вредРЕШЕНИЕ
ности како резултат и капитални трансфери;
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
- при спроведувањето на истражувањето ќе се кориЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА
СТАТОСШЧКО
стат
следните стандарди, дефиниши и ел.: Стандарди и
ИСТРАЖУВАЊЕ
дефиниции на Системот на национални сметки, Един1. Со ова' решение се утврдуваат методолошките ствена класификација на дејности/Национална класиоснови за статистичкото истражување „Годишна пре- фикација на дејности и др.;
- давањето на податоци за ова истражување е задолсметка на инвестициите во основни средства на приватжително;
ните трговци поединци и трговски друштва што не се
- извештај пите единици податоците ќе ги даваат на
опфатени со ИНВ - 01" што Заводот за статистика на
Република Македонија согласно Програмата за стати- ниво на Република Македонија по дејност и по облик на
стички истражувања за периодот 1998-2002 година сопственост, а ќе се објавуваат за Република Македо(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/ нија, по дејност и по облик на сопственост.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува97), ќе го спроведува со годишна периодика од 1998
ното во „Службен весник на Република Македонија".
година.
2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова
в
Бр. 02-373/74
Д- Директор,
w
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Завод
16
април
1998
година
Дончо
Герасимовски, с.р.
за платен промет;
Скопје
- задолжително ќе се прибираат податоци за инвестиции според видот и дејноста;
626
- при спроведувањето на истражувањето ќе се кориВрз основа на член 15 став 1 од Законот за државстат следните стандарди, дефиниции и ел.: Стандарди и
дефиниции на Системот на национални сметки, Един- ната статистика („Службен весник на Република Макествена класификација на дејности/Национална класи- донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 16.04.1998 година
фикација на дејности и др.;
донесе
- давањето на податоци за ова истражување е задолжително;
РЕШЕНИЕ
- податоците ќе се даваат на ниво на извепггајна
ЗА
УТВРДУВАЊЕ
НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
единциа, а ќе се објавуваат за Република Македонка,
ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА
СТАТИСТИЧКО
по дејност и облик на сопственост.
ИСТРАЖУВАЊЕ
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките
В
основи за статистичкото истражување „Годишна преБр. 02-373/73
- Д- Директор,
сметка на агрегатите на употребата на Бруто домашен
16 април 1998 година
Дончо Герасимовски, с.р.
производ по постојани цени на Република Македонија"
Скопје
што Заводот за статистика на Република Македонија
—
согласно Програмата за статистички истражувања за
625.
—
периодот 1998-2002 година („Службен весник на РепуВрз основа на член 15 став 1 од Законот за држав- блика Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со гоната статистика („Службен весник на Република Маке- дишна периодика од 1998 година.
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова
стика на Република Македонија на 16.04.1998 година решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Заводонесе
дот за статистика - база на податоци и други податоци
од овластените носители;
РЕШЕНИЕ
- задолжително ќе се прибираат податоци за лична
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ потрошувачка, јавна потрошувачка, инвестиции во осЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА
СТАТИСТИЧКО новни средства, пораст на залихите, извоз на стоки и
ИСТРАЖУВАЊЕ
услуги и увоз на стоки и услуги;
- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори1. Со ова решение се утврдуваат методолошките стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Стандарди и
основи за статистичкото истражување „Капитална дефиниции на Системот на национални сметки, Единсметка за секторите: нефинансиски сектор, финанси- ствена класификација на дејности/Национална класиски сектор, сектор на производители на државни фикација на дејности и др.;
услуги, сектор на домаќинства и непрофитни институ- давањето на податоците за ова истражување е зации кои им служат на домаќинствата" што Заводот за должително;
статистика на Република Македонија согласно Програ- извештај ките единици податоците ќе ги даваат на
мата за статистички истражувања за периодот 1998- ниво на Република Македонија и ќе се објавуваат за
2002 година („Службен весник на Република Македони- Република Македонија
ја" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна периодика
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавуваод 1998 година.
њето во „Службен весник на Република Македонија".
2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова
Бр. 02-373/71
В.д. директор,
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Завод
16 април 1998 година
Дончо Герасимовски, с.р.
за статистика, Заводот за платен промет, Царинска
Скопје
урпава, Управата за јавни приходи, Министерството за
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Стр..1120- Бр. 20

ИСПРАВКИ
По извршеното срамнување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на услови за градба за објектот „Дробилична постројка, сепарација, бетоњара и контејнери како придружни објекти", што ќе служат за површинска експлоатација на варовник од лежиштето „Градиште" што
треба да се гради во општината Велешта, објавена во
„Службен весник на Република Македонија" бр. 13/98,
направена е грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА З А
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА
УСЛОВИ З А ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „ДРОБИЛИЧНА ПОСТРОЈКА, СЕПАРАЦИЈА, БЕТОЊАРА И
КОНТЕЈНЕРИ КАКО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ",
ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО
„ГРАДИШТЕ" ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО
ОПШТИНАТА ВЕЛЕШТА
Во насловот на Одлуката и во точка 1 ред 4 наместо
зборовите „општината Велешта", треба да стојат зборовите „општината Лабуништа".
Бр.23-559/1
24 април 1998 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонка

Огласен дел
СУДСКИ

ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ
Пред ОВОЈ суд се води постапка за 1 сопственост по
тужбата на тужителот Синадиновски Славе од Скопје,
против тужените Серафимовски Јордан и Цветко,
Колевски Миле, Георгиевски Насте, Ристевски Петко
и Јанкуловска Санда, сите со непознато место на
живеење.
Се повикуваат тужените Серафимовски Јордан и
Цветко, Колевски Миле, Георгиевски Насте, Ристески
Петко, и Јанкуловска Санда, сите со непозната адреса
на живеење, да се јават во судот во рок од 15 дена од
обЈавувањето на огласот или со писмен поднесок да го
известат судот за нивното живеалиште и адреса. Во
спротивно, судот ќе им постави привремен старател од
редот на адвокатите, адвокат Борис Вандев како
привремен старател, кој ќе ги застапува нивните
права и интереси до правосилното завршување на
постапката.
Од основниот суд Скопје П - СкопЈе, ХШ П.бр.
1073/98.
(7584)

29 април 1998

РМ". Во спротивно, ќе му биде поставен старател кој
ќе ги застапува неговите интереси.
Од Основниот суд во Охрид, ВПП.бр. 162/97. (7934)
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА
Пред Основниот суд во Струмица се води
постапка за развод на брак и доделување на дете, по
тужбата на тужителката Гонца Аризанова, родена
Узунова од Струмица, на привремена работа во
Швајцарија, преку пономошникот Митко Узунов од
Струмица, а против тужениот Ванчо Аризанов од е.
Старо Коњаре, на привремена работа во Швајцарка
со непозната адреса.
Се повикува тужениот Ванчо Аризанов да ре јави
во рок од 15 дена од денот на обвјавувањето на
огласот. Во спротивно, ќе му биде назначен привремен застапник и тоа Славица Босиљанова, судски приправник при овој суд. Привремениот застапник ќе го
застапува тужениот се додека ТОЈ или неговиот
полномошник не се појават пред судот.
Од Основниот суд во Струмица,П.бр.522/97. (7639)
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка
за развод на брак по тужбата на тужителот Пајазит
Бакии од е. Сараќино, против тужената Бакии Кадифе
родена Духанџиу од е. Сараќино, а сега со непозната
адреса во Р.Албанија.
Се повикува тужената да се јави во судот, да
достави адреса или да овал сти полномошник кој ќе ја
застапува во постапката до нејзиното окончување.
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални
работи во Тетово ќе постави привремен застапник:
Од Основниот суд во Тетово.
(7932)

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД
Пред Основниот суд во Охрид, поведена е постапка за докажување на смрртта на'лицето Бехлули
Шабан од село Драмњак - Република Србија,* а по
предлог на лредлагачот Бехлули Фатиме од е.
Драмњак. Со предлогот се тврди дека лицето
Бехлули Шабан својот живот го загубило во авионската несреќа близу до Охрид на 20.XI.1993 година.
Се повикува лицето Бехлули Шабан од е. Драм-

Пред овој суд се води постапка за сопственост по
тужбата на тужителот Рушити Феим од е. Г.Речица,
против тужениот Рушити Шаип и други од е. Г.
Речица. Зредност на спорот 2.000,00 денари.
Се повикува тужениот , сега со непозната адреса
на привремена работа во Германија, во рок од 30 дена
од денот на објавувањето на огласот да се јави во овој
суд или пак постави свој полномошник, кој ќе ги
штити неговите права и интереси во постапката.
Доколку истиот во определениот рок не се јави во
судот или не постави свој полномошник, судот на
истиот преку ЦСР-Тетово, ќе му одреди привремен
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси
до окончување на постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.246/97 година.
(7933)
ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП
Пред Основниот суд во Штип, е поведена постапка
за надомест на штета, .односно изгубена добивка по
тужбата на тужителот Милан Ѓошев од е. Драгоево,
против тужената Верица Миланова од Штип, ул.ЧБел
Камен" бр.11, која се наоѓа во странство - Италија, со
непозната адреса на престојување. Се повикува тужената во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот да
се јави во овој суд, да достави точна адреса на престојување, или да определи свој застапник, кој ќе ја
застапува до завршувањето на постапката.
Од Основниот суд во Штип, П.бр. 20/98.
(7576)

од објавувањето на оГЈГашГ вВ "Службен' весник rfS*

Пред Основниот, суд, ро Штшугове денаf е постапка
за делба на заеднички имот стекнат во ф ж по тју^к-
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бата на тужителката Петрунка Стојанова, ул. "Сремски Фронт" бр.23/13, Штип, против тужениот Станимир Стојанов со непозната адреса на престојување.
Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да достави
точна адреса на престојување, или да определи свој
застапник, или полномошник.
Во спротивно, ќе му биде поставен привремен
застапник по службена должност кој ќе ги застапува
интересите на тужениот до завршувањето на спорот.
Од Основниот суд во Штип, П.бр. 87/98.
(7935)
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 619/98, на регистарска влошка бр. 1-31334-0-00, го запиша во судскиот регистар проширувањето на
дејности на Производно трговското и услужно претпријатие „АНГРО-ПРОМЕТ" д.о.о. експорт импорт, ул.
„Киро Ќучук" бр. 45, Велес.
Дејности: 080121, 080122, 080129, 080190, 080201,
080202, 090209, 110109, 060602, 060501, 060502, 060503.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 619/
98.
(3625)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 6566/97, на регистарска влошка бр. 1-858-0-00, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Акционерското друштво Агрокомбинат „ТИКВЕШ" ц.о. експорт импорт, ул. „29-ти Ноември" бр. 5,
Кавадарци.
Се брише досегашниот - вршител на должноста Генерален директор Кузманов Методи, а се запишува новиот Генерален директор Кузманов Ванчо Методи од
Кавадарци, без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6566/
97.
(3633)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 366/98, на регистарска влошка бр. 1-25521-0-00, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, правниот облик, проширувањето на дејности и
промената на директор на Претпријатието за трговија,
превоз и градежништво „ЕВРОКОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Илинденска" бр. 119/6/4, Кавадарци.
Новиот назив на фирмата е Претпријатие за трговија, превоз и градежништво „ЕВРОКрМЕРЦ" д.о.о.
експорт импорт, ул. „Илинденска" бр. 119/6/4, Кава1
4
дарци.
Се брише Тодоров Раде, а се запишув4'Тодорова
1
Виолета, како нов директор. р
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бб, 366/
98.
(3634)
,

;

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп,отовори стечајни постапки но^не ги спроведе и ги заклучи и тоа: со решение
Ст.бр .266/97 од 3 .IV. 1998 година над П П "Вел-ким вел"
- Прилеп, ул."М.Ацев" бр. 54,со решение Ст.бр. 219/97
од 3.IV. 1998 година над П П "Адмир Комерц" - е.
Дебреште, со'решение Ст.бр. 213/97 од 03.IV. 1998
година над ПП "Прчето" - Прилеп, ул. "Мице Козар"
бб, со решение Ст.бр. 154/97 од 3.IV.1998 година над
ПП "Лек 94" - Прилеп, ул. "Егејска" бр. 65 и со
решение Ст.бр. 279/97 од 3.IV.1998 година над ПП
"Голески компани" - Кривогаштани.
Од Основниот суд во Прилеп.
(7556)

Бр. 20 - Стр. 1097

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.
119/98 од 15.IV.1998 година над ПП "95 Крискико" Битола, ул."Стив Наумов" бр. 99-6, отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7557)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 48/98
од 15.IV. 1998 година над ПП "Моргана" - Битола,
ул."Романија" бр. 29, отвори стечајна постапка но не
ja спроведе и ја заклучи. ,
Од Основниот суд во Битола.
(7558)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.
885/97 од 12.1.1998 година над ПП "Мид Комерц" од
Битола, ул."Прилепска" бр. 2-г, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7559)
Основниот суд во Битола со решението Сг.бр.
454/97 од 3.IV.1998 година над П П "Пуздер" - Битола,
ул."Кланица" бр. 3/5, отвори стечајна постапка но не
ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7560)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 28/98
од 13.IV.1998 година над П П "Венеса" - Битола, ул."4ти Јули" бр. 14, отвори стечајна постапка но не ја
спроведе и ја заклучи и со решение Ст.бр. 30/98 од
14.IV. 1998 година над П П "Бормак" од е. Кукуречани битола се отвори стечајна постапка, но не се спроведе
и се заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7561)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.147/97
од 13.IV.1998 година над П П "Роки",ул. "Климент Охридски" бр. 25/28, отвори стечајна постапка но не ја
спроведе и ја заклучи и со решение Сг.бр. 38/98 од
13.IV. 1998 година над П П "Индустрија Импорт" од
Битола, ул."Дебарска" бр. 47 отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7562)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 37/97
од 13.IV.1998 година над П П "Комерција Бакре" од
Битола, ул."Стиф Наумов" бр. 109, отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7563)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 56/98
од 15.IV.1998 година над П П "Чучу" - Битола, ул.
"Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 4, отвори стечајна постапка но не
ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7564)
Основниот суд во Прилеп, отовори стечајни постапки но не ги спроведе и ги заклучи и тоа: со реше-ние
Ст.бр.163/97 од 09.IV.1998 година према ППТ "М/К
Медаљон комерц" - Прилеп, ул ."Трајче Шем-коски"
бр. 17 отворена со решение од 9.П.1998 година; со
решение Ст.бр. 180/97 од 09.IV. 1998 година према ПП
"Цоли трејд" - Прилеп, ул."Борка Талески" бр. 99, а
отворена со решение од 16.IX.1997 година; со решение Ст.бр. 15/96-1 од 31.Ш.1998 година, према ПП
''Пиреј Восхрес", ул. "Херој Карпош" бр.43, со решение од 14.1.1998 година и со решение Ст.бр. 140/97 од
3.IV.1998 година према П П "Слива комерц" - Прилеп,
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ул."Блага Ружето" бр. 24, отворена со решение од
09.П.1998 година.
Од Основниот суд во Прилеп.
(7565)
Основниот суд во Прилеп, отовори стечајни постапки но не ги спроведе туку ги заклучи и тоа: со решение Ст.бр. 125/98 од 16.IV.1998 година над ПП "Ина
фрос" - Прилеп, ул."Цена Џинорозот" бр. 26; со
решение Ст.бр. 24/98 од 16.IV. 1998 година над Б З
"Благоја Спиркоски" - Прилеп и со решение Ст.бр.
15/98 од 16.IV.1998 година над ПП "Диме Чкатроски и
компанија" - Прилеп, ул."Орде Чопела" бр. 6.
Од Основниот суд во Прилеп.
(7566)
Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр.36/98
од 9.IV.1998 година, отвори стечајна постапка према
ППУДОО "Европа северно германска кооперација"
од е. Корошишта, Струга.
За стечаен судија се одредува Фатмир Даути, судија
на Основниот суд во Струга.
За стечаен управник е одреден Ѓоко Кутаноски од
Струга,ул."Струшки кепенци" бр. 12/23.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два
примероци, со докази и вирман за уплатена такса од
600,00 денари, во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во "Службен весник на РМ". Се повикуваат
должниците да ги намират своите долгови без
одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 2.VI.1998 година, во 10,00 часот, во
Основниот суд во Струга.
Огласот е истакнат на огласната табла во судот, на
ден 09.IV. 1998 година
Од Основниот суд во Струга.
(7567)
Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр.
100/98 од 14.IV. 1998 година, отвори стечајна постапка
према ОГП "Дримкол" од е. Вевчани, со жиро сметка
бр .41020-601-5897.
За стечаен судија се одредува Вељо Јованоски,
судија на Основниот суд во Струга.
За стечаен управник е одреден Мирач Хани од е.
Велешта.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два
примероци, со докази и вирман за уплатена такса од
600,00 денари, во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во "Службен весник на РМ". Се повкуваат
должниците да ги намират своите долговите без
одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 4.VI.1998 година, во 10,00 часот, во
Основниот суд во Струга.
Огласот е истакнат на огласната табла во судот, на
ден 14.IV. 1998 година
Од Основниот суд во Струга.
(7568)
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок*од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 9.VI.1998 година, во 9,30 часот, во соба
број 7/1 во овој суд.
Од Основниот суд во Тетово.
(7569)
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.343/97 од 22.XII.1997 година е отворена
стечајна постапка над должникот ПУП "Илинден
Трејд" од Тетово, ул."Т.Ц.Мерџан" бр. 14.
За стечаен судија е одреден Никола Ристоски,
судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од
Тетово, ул "Благоја Тоска" бр. 222.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 2.VI.1998 година, во 9,30 часот, во соба
број 7/1 во овој суд.
Од Основниот суд во Тетово.
(7570)
Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија подолу наведени заклучена е стечајната постапка
над следните стечајни должници: со решението Ст.бр.
393/97 од 06.IV. 1998 година над Ш И Ш "Нерон" сд
Тетово; со решението Ст.бр. 277/96 од 9.IV.1998 година
над ППТП "Арбеша од Тетово; со решението Ст.бр.
291/96 од 9.IV.1998 година над ПП "Диониси" од е. Голема Речица и со решението Ст.бр.333/96 од 20.Ш.1998
година над 11111 "Алпос" од Тетово.
По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при
Основен суд Скопје I - Скопје.
. Од Основниот суд во Тетово.
(7571)
Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија подолу наведени заклучена е стечајната постапка
над следните стечајни должници: со решението Ст.бр.
375/97 од 10.IV. 1998 година над ПП "Горење-96" од
Тетово; со решението Ст.бр. 331/96 од 9.IV.1998 година
над ПТП "Дегор" од Тетово и со решението Ст.бр.
68/97 од 9.IV.1998 година над ПТП "Аксан" од е. Тетово.
По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при
Основен суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Тетово.
(7572)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр. 14/98 од 15.IV. 1998 година е отворена стеОсновниот суд во Велес, со решението Ст.бр.
чајна постапка над должникот ПТТ! "Дис - Ком" од е. 133/97 од 03.IV.1998 година отвори стечајна постапка
Фалише.
над должникот ПТП "Ива- Вал" од Велес, ул."Камка
За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, Тоцинова" бр. 4 во Велес.
судија при овој суд.
Стечајната постапка нема да се спооведе и се
; I За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од н?акЈ1учи.
гг
Тетово, ул."Димо ГавроскиКара бр; 76;
Од Основниот суд во Велес.
' 47573)
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Основниот суд во Велес, со решението ст.бр. 147/97
од ОЗ.IV. 1998 година отвори с т е ч а ј н а постапка над
должникот ТП "Ирена-96" од Велес, ул."Димо Најдов"
бр. 60 во Велес.
Стечајната постапка нема да се спроведува, и се
заклучува.
Од Основниот суд во Велес.
(7574)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението IV.Ст.бр. 1178/96 од 24.Ш.1998 година е
отворена стечајна постапка , над должникот ФК
"Металург" од Скопје, ул. "Индустриска" бб.
За стечаен судија е одредена Магдалена БајалскаЃорѓиевека, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Митко Андоновски
од Скопје,ул."Исаија Мажовски" бр.36-П/2, телефон
335-634.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 26.V.1998 година, во 9,20 часот, во
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7577)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението Ст.бр.134/98 од 25.111.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот МИТУ "Еквалибриум" од Скопје, ул. "Межичка" бр. 23.
За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Л у г о в с к и " бр.10/44, телефон 171-475.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 11.V.1998 година, во 11,00 часот, во
соба број 46 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7580)
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со
решението 1.Сг.бр. 397/96 од 27.XI.1997 година заклучена е стечајната постапка над стечајниот должник
Претпријатие во приварна сопственост за промет на
големо и мало и надворешна трговија "Салама" од
Скопје, ул."Александар Бунов" бр. 53 со жиро сметка
40100-601-40708.
По правосилноста на ова решение стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7581)
Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со
решението П.Ст.бр.293/97 од 10.П.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУЛТ "Тора
Комерц" од Скопје, ул. "Видое Смилевски-Бато" бр.
87/П-З, со жиро сметка 40110-601-43234.
За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија
при овој суд.
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За стечаен управник е одреден Ратко Капушевски
од Скопје,ул."Ленинова" бр.53/1, телефон 111-788.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на PMV
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 19.V.1998 година, во 9,55 часот, во
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7588)
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со
решението 1.Ст.бр.159/97 од 27.Ш.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Идеал 13"
експорт импорт, Скопје, ул."29 Ноември" бб, со жиро
сметка 40100-601-150063.
По правосилноста на решението должникот ќе се
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7593)
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со
решението I.Сг.бр. 1809/97 од 31.Ш.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот "Технопроект" Претпријатие за производство, трговија и
услуги експорт импорт ЦО, Скопје, ул."Московска"
бр. 5/2-25, со жиро сметка 40120-601-249813.
По правосилноста на решението должникот ќе се
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Ckonje.
(7594)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението ГСт.бр. 1684/96 од 30.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско
претпријатие на големо и мало услуги и транспорт
"МДА-Комерц" од Скопје, ул. "Никола Парапунов"
бб, со жиро сметка 40120-601-25526.
За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија судија при овој суд.
За стечаен управник е одредена Живка Петровска
од Скопје,ул."Мраморец" бр.ЗЗ-б, телефон 310-617.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 18.V.1998 година, во 11,30 часот, во
соба број 45 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7595)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека. со х
решението Ст.бр. 1331/97 од 19.П.1998 година
е
заклучена стечајната постапка над должникот ПТУ
"Тице" - Скопје, булевар "Партизански одреди" бр.
101, жиро сметка 40120-601-129428.
По правосилноста на решението должникот ќе се
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7596)
д, ОСНОЈВНИОД: <?уд ^ ВОД, Г5?ГЕЛ|<ЈА,н„ОБЈ^вуве дека со

решението Сг;бр;287/97 ^од ,8.W.1998 година е отвб-
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рена стечајна постапка над должникот ТП "Стикс" од
Гевгелија, ул. "Железничка" бб.
За стечаен судија е одреден Иван Стаменов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од
Гевгелија,ул."Мито Зафиров" бр. 28, телефон 211-605.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 11.VI. 1998 година, во 9 часот, во соба
број 10 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(7599)
Основниот суд Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.56/97 од 13.IV.1998 година е отворена
стечајна постапка над должникот "Типо-КП" Стоковни куќи ДОО 'од Крива Паланка, ул. "Маршал
Тито" бб.
За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска,
судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Гроздан Петковски
од Скопје,ул."Маршал Тито" бр.151/25, телефон 375667-дома и 375-112 - работа.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 10.VI.1998 година, вф 10,00 часот, во
соба број 7/Ш во овој суд.
Од Основниот суд во Куманово.
(7606)
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За стечаен управник е одреден Пилев Петар од
Кавадарци,ул ."Гоце Делчев" бр.69-3/1.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 29.V.1998 година, во 9 часот, во соба
број 27 во овој суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(7640)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
173/96, објавува дека со решението^Х5>кружниот стопански суд Сг.бр. 1746/95 од 10.1.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот "Кијо Комерц"
од Кавадарци, ул. "Пано Мударов" бр. 5.
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Благој Кичев, адвокат од Кавадарци,ул."Скопска" бр.7.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 29.V.1998 година, во 8 часот, во соба
број 27 ве овој суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(7641)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.86/97 од 15.IV. 1998 година е отворена
стечајна постапка над должникот Ш И "Нико-Ком"
од Росоман, ул. "Стерео Несторовски" бр. 8.
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Јанков од
Кавадарци,ул."Кчро Спанџов" бр.73, телефон 77-193.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 29.V.1998 година, во 10 часот, во соба
број 23 во овој суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(7643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението П.Ст.бр. 1076/96 од 19.П.1997 година е о б о рена стечајна постапка над должникот ТП на големо и
мало "Беса Пром" од Скопје, ул. "6" бр. 50.
За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија
при овој суд.
За стечаен -управник е одреден Илија Димитријевски од Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр.41/А, телефон 203-937.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет, со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
долговите према стечајниот должник без одлагање.
решението
Ст.бр. 154/97 од 15.IV.1998 година е отвоРочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 11.VI. 1998 година, во 11,10 часот, во рена стечајна посгапка над должникот ППТ "ЕлизоИмпекс" од Кавадарци, ул. "ЈНА" бр.1.
соба број 46 во овој суд.
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7638)
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Јанков од
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. Кавадарци,ул."Киро Спанџов" бр.73, телефон 77-193.
219/96, објавува дека со решението на Окружниот сто-,
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
лански суд Ст.бр. 101/96 од 20.V.1996 година е отво- да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
рена стечајна постапка над должникот ПГП "Мак објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
Сан" од е. ГлиШиќ, ул. "27 Март" бр. 48:
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судана докази: ^Се задолжуваат должините Д# ги намират
при овој суд.
долговите према стечајниот Должник без одлагале: "
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 29.V.1998 година, во 11 часот, во соба
број 23 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(7644)
Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр.
180/97 од 15.IV. 1998 година објавува дека е отворена
стечајна постапка и истовремено заклучена над
стечајниот должник ПГП "Пал-Трејд", Кавадарци,
ул."ЈНА" бр. 21.
Од Основниот суд во Кавадарци.
* (7645)
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со
решението Ст.бр.443/97 од 10.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "АНБ" од
Гостивар.
За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска,
судиЈа при овој суд.
За стечаен управник е одреден Василије Василески
од Гостивар,ул."Седек Костоски" бр.6.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 20.V.1998 година, во 12,15 часот, во
соба 6poj П во овој суд.
Од Основниот суд во Гостивар.
(7647)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.
347/96 од 10.П.1997 година над Претпријатието УТП
"Бадемонт" од Битола,отвори стечајна постапка но не
ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7655)
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решението Ст.бр.343/97 од 11.Ш.1998 година е отворена
стечајна постапка над должникот ПП "Шел-текс" од
Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 27, со жиро сметка 41000601-46012.
За стечаен судија е одреден Владо Дејаноски, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Спиро То дорески од
Охрид,ул ."Васил Главинов" бб, телефон 32-477.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот, во
сала I во овој суд.
Од Основниот суд во Охрид.
(7656)

Бр. 20 - Стр. 1097

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението Ст.бр.1456/97 од 13.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ "Добра
Надеж" од Скопје, ул. "Рафајло Батина" бр. 68.
За стечаен судија е одреден ДеЈан Костовски, судиЈа
при овој суд.
За стечаен управник е одредена Јагода Белковска
од Скопје,ул."М.Тито" бр.22-3/17, телефон 202-700.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со првава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот, во
соба број 46 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7749)
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со
решението Ст.бр. 1695/97 од 8.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "ЧадКомерц" Д.О.О. од Скопје, ул. "Партизански одреди"
бр. 8/38.
За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски
од Скопје,ул ."Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 29.V.1998 година, во 11,10 часот, во
соба број 46 во овој суд.
Од Основниот«суд Скопје I - Скопје.
(7914)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението I.Ст.бр.999/96 од 18.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие
за шпедиција, трговија на големо и мало "Беролина"
ДОО од Скопје, ул. "Девол" бр. 8-6, со жиро сметка
40120-601-73020.
За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска
Зекирија, судија при овој суд.
Зч стечаен управник е одреден Младен Божиновски
од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр. 116,телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 6.V.1998 година, во 11,00 часот, во соба
број 45 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7915)

Основниот суд во Кочани, објавува дека на ден
19.V.1998 година, во 10 часот, во Основниот суд во Кочани, во соба бр. 48, се закажува рочиште, на кое доверителите ќе се изјаснат и ќе гласаат за програмата
за финансиска и сопственичка трансформација на АД
"Фротирка" - Делчево.
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
Доверителите можат да се изјаснат и да гласаат за решението 1.Ст.бр.616/96 од 27.Х.1997 година е отвопрограмата и во писмена форма со поднесок потпи- рена стечајна постапка над должникот ТП — Екла
шан од овластено лице на доверителот, џ насловен др Траде" ДОО од Сќоф',
^503" бр/
" '
Основни р ј суд вр К о ч а н и , ^ предметот Ст,брЛ;;88/96ГЃ(.
За,сте^аен судијас одредена!Магдалема' Бajaiiска1
ОДОсновниот суд во кочани.
.
(7657) Горѓиевска, судија при овој суд.
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За стечаен управник е одреден Драган Величевски
од Скопје,ул."Крсте Мисирков" бр.9/10, телефон 234487.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 28.V.1998 година, во 9,50 часот, во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7920)
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението I.Ст.бр. 1288/97 од 15.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГДПНП
"Скрин" од Скопје, ул. "Доситеј Обрадовић бр. 4 со
жиро сметка 40100-601-98824.
За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Благоја Сгефчевски
од Скопје,ул."Владимир Комаров" бр.23/26, телефон
425-672.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 15.VI.1998 година, во 10,00 часот, во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7927)
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението IV.Ст.бр.2124/97 од 07.IV.1998 година е
отво-рена стечајна постапка над должникот Аптека
"АН ХАК" од Скопје, ул. "Бапчор" бб.
За стечаен судија е одредена Магдалена БајалскаЃорѓиевска, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од
Скопје,бул."Јане Сандански" бр.109-3/34, телефон 418628.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 21.V. 1998 година, во 9,50 часот, во
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7928)
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението IV.Cr.6p.2268/97 од 24.Ш.1998 година е
отво-рена стечајна постапка над должникот ПТ
"Магнус Експорт" од Скопје, бул. "Едвард Кардељ"
бр. 75.
За стечаен судија е одредена Магдалена БајалскаЃорѓиевска, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Симон Михајловски
од Скопје,уд."Белишка" бр. 18 а, телефон 118-443.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
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објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 19.V.1998 година, во 9,40 часот, во
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7930)
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст.бр.663/97 од 16.IV.1998 година е отворена
стечајна постапка над должникот Производно прометна преработувачи земјоделска задруга "Агропроизвод - Лука" од е. Луковица - Делчево со жиро сметка 40420-601-3941.
За стечаен судија е одреден Васил Трајковски,
судија при овој суд.
За стечаен управник е одредена Весна Телетанска,
дипломиран правник од Делчево, телефон 86-156.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 09.VI.1998 година, во 10 часот, во соба
број 48 во овој суд.
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на
16.IV.1998 година.
Од Основниот суд во Кочани.
(7936)
Стечајниот совет при Основниот суд во Охрид со
решението Ст.бр. 9/96 од 27.Ш.1998 година ја прифати
Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Југотутун"- Охрид,бр.03-403 од
17.Х.1997 година и измените и дополнувањата на Прогрмата за финансиска и сопственичка трансформација
на "Југотутун" АД - Охрид бр. 03-98/1 од 11.Ш.1998
година.
Од Основниот суд во Охрид.
(7937)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр.52/98 од 21.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "ЈанаќиКомерц" од Кавадарци, ул. "Скопска" бр. 7.
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Бојковски Зоран од
Кавадарци,ул."Егејска" бр.32.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 28.V.1998 година, во 10 часот, во соба
број 23 во овој суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(7938)
Во огласот за стечајна постапка бр. 7434, објавен
во "Службен весник на РМ" бр. 19 од 24 април 1998
година, на страна 1075, во третиот ред наместо
"Фатони - Дани" треба да стои: "Фатони - Дени".
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ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 11/98 од 02.IV.1998 година, отворена е
постапка за редовна ликвидација над ППТ "Гуришипес" од Куманово, с. Слупчане со жиро сметка
40900-601-34371.
За ликвидационен управник се определува Арсовски Жике од Куманово,ул. "Фетка Наскова" бр. 1/15,
телефон 26-218 и 414-354.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.VI.1998 година, во 10,00 часот во
соба 6poj 11/Ш.
Од Основниот суд во Куманово.
(7072)
Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица Л.бр. 21/98 од 02.IV.1998 година
е отворена ликвидациона постапка над ППС "Микпромет" ц.о. увоз-извоз - Струмица, но е одлучено
истата да не се спроведува поради немање имот на
должникот и од тие причини ликвидационата
постапка се заклучува.
Доверителите можат да го напаѓаат решението со
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип,
во рок од 15 дена по објавувањето на решението во
"Службен весник на РМ",
По правосилноста на решението горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри]атиЈата.
Од Основниот суд во Струмица.
(7073)
Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица Л.бр. 23/98 од 09.IV. 1998 година
е отворена ликвидациона постапка над ППС "УНО"
од Струмница, но е одлучено истата да не се
спроведува поради немање на имот на должникот и
истата да се заклучи.
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15
дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ".
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.
Од Основниот суд во Струмица.
(7074)
Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица Л.бр. 11/98 од 09.IV.1998 година
е отворена ликвидациона постапка над ПУТ "Детком"
од Струмница, но е одлучено истата да не се
спроведува поради немање на имот на должникот и
истата да се заклучи.
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15
дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ".
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По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.
Од Основниот суд во Струмица.
(7075)
Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр.
84/97 од 31.III. 1998 година над ПТУ "Ди Чваџо" Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја
спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7162)
Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр. 8/98
од ЗЛV. 1998 годинава отвори ликвидациона постапка
но не ја спроведе туку ја заклучи и тоа над ПП "ВеВлис-промет", ул."Маршал Тито" бр. 95/1-Прилеп, со
жиро сметка 41100-601-29139.
Од Основниот суд во Прилеп.
(7163)
Со решениена ликвидациониот совет Л.бр.24/98 од
13.IV.1998 година е отворена ликвидациона постапка
над ПКИЕ "Инком" од Струмица, но е одлучено
истата да не се спроведува поради немање на имот на
должникот и истата да се заклучи.
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15
дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ".
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.
Од Основниот суд во Струмица.
(7176)
Со решение на ликвидациониот совет Л.бр.25/98 од
13.IV. 1998 годинз е отворена ликвидациона постапка
над ПКИЕ "ИМ" од Струмица, но е одлучено истата
да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15
дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ".
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатието.
Од Основниот суд во Струмица.
(7177)
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението 1.Л.бр. 117/98 од 9.IV.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот
должник Транспортно претпријатие "Даворекс-ИНМ" ДОО експорт-импорт од Скопје, бул. "АВНОЈ"
бр. 14/1-5 со жиро сметка 40100-601-379614.
За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/П-15, телефон 526-250.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
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Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.VI.1998 година, во 11,50 часот во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7398)
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението I.JI.6p. 101/98 од 14.IV.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот
должник Претпријатие за промет, услуги и производство "Биби-Комерц" експорт-импорт Ц.О од Скопје,
бул. "Јане Сандански" бр. 20/4 со жиро сметка 40100601-150586.
За ликвидационен управник се определува Божиновски Георги од Скопје,ул."Ленинова" бр. 63/2-7,
телефон 132-289.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 8,10 часот во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7414)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението 1.Л.бр. 5/98 од 07.IV.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Транспортно претпријатие "Алпина Комерц" - Скопје, ул.
"Џон Кенеди" бр. 27/6-1 со жиро сметка 40100-601280350. '
I
По правосилноста на решението должникот ќе се
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7542)
Основниот суд во Прилеп, отоври ликвидациони
постапки, но истите не ги спроведе туку ги заклучи и
тоа: со решението Л.бр. 9/98 од 13.IV. 1998 година, над
ПП "Шпед интербос" - Прилеп, ул."Киро Ристески
Србинот" бр. 34 и со решението Л.бр. 14/98 од
13.IV.1998 година над ПП "Беља комерц" - Прилеп,
нас. Точила IЦ6-8.
Од основниот суд во Прилеп?
(7575)
Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението ГЅ/.Л.бр. 136/98 од 21.IV.1998 година, отворена е ликвидациона постапка над Занаетчиско изолатерска задруга "ИЗО-Скопје" од Скопје, ул. "Првомајска" бр. 10.
За ликвидационен управник се определува Андоновски Митко од Скопје, ул."Исаија Мацовски" бр.
36/П-2, телефон 335-634.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања в£> рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должниќ/бе:* одлагање.
Се закажува рочиште за испитувале на пријавените побарувања на доверителите5 на ликвидацио-
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ниот должник на 26.V.1998 година, во 9,20 часот во
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7578)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението 1.Л.бр. 96/98 од 13.IV. 1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие "Скоплас - шпед" ДОО од Скопје, ул. "Воин
Машковиќ" б.б. со жиро сметка 40100-601-205421.
За ликвидационен управник се определува Ристо
Ѓоргоноски од Скопје,бул."Црвена Армија" бр. 10/1-2,
телефон 339-610.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.V,1998 година, во 9 часот во
соба број 45 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7582)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението Л.бр, 4/98 од 30.Ш.1998 година, е отворена
ликвидациона постапка над должникот Трговско
друштво за трговија и услуги "СКО-МЕЛ" д.о.о. ел
експорт импојрт од Скопје, ул. "Кавадарска" бр. 16 со
жиро сметка 40110-601-385522.
За ликвидационен управник се определува Стевчо
Костов, адвокат о ^ Скопје, ул."Бојмија" бр.6, кула 3
телефон 413-009. *
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена по објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет со пријава во
два примероци со докази, најдоцна во рок од 3 месеци
од објавувањето.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидација, најдоцана во
рок од 3 месеци до објавувањето.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(7583)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението Ш.Л.бр. 54/98 од 18.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над И П У
"НОРА 2" ДОО од Скопје, ул. "Градиште" бр. 11 со
жиро сметка 40100-601-394383.
За ликвидационен управник се определува Јасмин
Тодоровски од Скопје, ул. "Рудо" бр. 61, телефон 267154.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.IV.1998 година, во 8,20 часот во
соба број 44 во овој су^. { v
h
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
' (7651) '
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Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Л.бр. 5/98 од 16.IV.1998 година, отворена е
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието
за трговија, транспорт, туризам, угостителство и
услуги "Рели" експорт-импорт ЦО од Гостивар.
За ликвидационен управник се определува Карамети Шенази, вработен во "Балкан-Петрол" од Гостивар.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.V.1998 година, во 8,00 часот во
сола број П во овој суд.
Од Основниот суд во Гостивар.
(7649)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека е заклучена ликвидационата постапка над ликвидациониот должник 11111 "Бели Бест Компани" од Кавадарци, ул."Солунска глава" бр. 17 со решение Л.бр.
2/98 година од 15.IV. 1998 година.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(765С)
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ниот должник на 26.V.1998 година, во 11 часот во
Основниот суд во Струга.
Огласот е истакнат на огласната табла при судот
на ден 16.IV. 1998 година
Од Основниот суд во Струга.
(7652)
Основниот суд во Битола со решение РЛ.бр.171/96
од 17.ХП.1996 година над ПП "Кичо" - Битола и
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7658)
Се заклучува ликвидационата постапка над ППУ
"Мак Стил" ДОО - Белее, ул ."Комплекс УЗУС" блок
А4/4 во Велес, со ЖИЈ-О сметка бр. 41600-601-40713.
По правосилноста ча решението ликвидациониот
должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Регистрацисниот суд Основен суд Скопје I Скопје.
Извод од решението да се објави во "Службен
весник на РМ" и на огласната табла во судот.
Паричните средства од приливот на жиро сметката
на должникот да се пренесат на основачите Зденка
Мишкова од Велес, Комплекс "УЗУС" блок А4/4 и
Бузалкова Убавка од е. Башино Село - Велес.
Од Основниот суд во Велес.
(7659)

Основниот суд од Струга, објавува дека со решението Л.бр. 4/98 од 14.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ГШ "Симфонија"
од Струга, со жиро сметка бр. 41020-601-18930.
За ликвидационен управник се определува Ангелоски Даме од Струга,ул."Димче Ковачески" бр. 3/25.
Се повикуваат доверителите ла ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 2.VI.1998 година, во 10,30 часот во
Основниот суд во Струга.
Огласот е истакнат на огласната табла при судот
на ден 14.IV.1998 година
Од Основниот суд во Струга.
(7651)

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
]решението Г.Л.бр. 133/98 од 2^.IV.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот
должник Претпријатие за производство, трговија и туризам "Евро-Дима" експорт-импорт Ц.О од Скопје,
/л. "Првомајска" бр. 3/1-2 со жиро сметка 40100-601145724.
За ликвидационен управник се определува Атанасова Марика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15-3/5,
телефон 254-093.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 10,30 часот во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7789)

Основниот суд од Струга, објавува дека со решението Л.бр. 9/98 од 16.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над О З З "Универзал"
од е. Лабуништа, со жиро сметка број 41020-601-5556.
За ликвидационен управник се определува Ангелоски Даме од Струга,ул ."Димче Ковачески" бр. 3/25.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања ла доверителите на лиќвидацио-

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението П.Л.бр. 78/98 од 13.Ш.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот
должник Претпријатие за промет на големо и мало
"Болид Комерц" извоз-увоз ЦО од Скопје, ул. "Љубо
Петровиќ" бр. 8 со жиро сметка 40100-601-91225.
За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/П-15.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
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G=, закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20 VI.1998 година, во 8,50 часот во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Оц Основниот суд Скопје П - Скопје.
(7913)

Основниот суд во Битола со решение РЛ.бр.7/98 од
16.IV. 1998 година над ПП "Каре Промет" - Битола,
ул ."Партизанска" бр. 67/45 и отвори ликвидациона
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7939)

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со
решението 1.Ј1.бр. 105/98 од 2.IV.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот
должник Претпријатие за производство, промет и
услуги во мешовита сопственост "Искра-АЕГ" ДОО
експорт-импорт од Скопје, ул. "Стоевска" бр. 43 со
жиро сметка 40100-601-280163.
За ликвидационен управник се определува Мирјана
Димитровска од Скопје,ул. "Јани Луговски" бр. 10/44,
телефон 126-004.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот сове/г на овој суд со
пријави во два примероци со докази Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувала на доверителите на ликвидациониот должник на 3.VI.1998 година, чо 12,00 часот во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје Л - Скопје.
(7922)

Основниот суд во Битола со решение РЛ.бр.46/97
од 23.IV.1998 година над ПП "Ген комерц" - Битола
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(7940)

Основниот пу Скопје "I Скопје, објавува дека со
решението 1.Л.бр. 109/9о од I4.IV.1998 година, отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот
ллжник Пбизводно трговско претпријатие "Аутом а т ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Востаничка" бр.
НО со жиро сметка 40100-601-286541.
За ликвидационен управник се определува Јасмина
Мишева од Скопје, ул. "Ѓорѓи Скрижевски" бр. 14,
тел е-фон 225-193.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со
пријави во. два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.VI.1998 година, во 8,20 часот во
барака бр. 4, соба 6poj 4 во овој о
Од Основниов суд Скопје П - Скопје.
(7926)
Со решение на ликвидациониот совет при Основниот суд во Струмица под Л.бр. 14/98 од 15.IV.1998
година е отворена ликвидациона постапка над ПУТ
"Елфима* - Струмица, но е одлучено истата да не се
спроведува поради немање имот на страната на
стечајниот должник, па од тие причини ликвидационата постапка се заклучува.
Доверителите можат да го напаѓаат решението со
жалба преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип,
во рок од 15 дена по објавувањето на решението во
"Службен весник на РМ".
По правосилноста на решението горенаведеното
претпријатие ќе се брише од, рег и етерот на претпријатија/ 1
Од Основниот судтм Струмица'
<7941)

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните печати:Печат под назив: "Колонијал "Арта-Хит -2" ТП Тетово".
(7959)
Тркалезен ^ечат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија шпедиција и транспорт "Дино - комерц" доо Скопје".
(7943)
Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство промет и услуги "Евико" доо-Скопје". (7945)
Се огласуваат за неважни следните документи:
Пасош бр.797221/96,издаден од УВР - Куманово на
име Зија Аљиљи,ул."М. Стојановиќ" бр.23»Куманово.
Пасош бр.812662/95, издаден од УВР - Скопје на име
Садат Ибиши, е. Глумово,Скопје.
(7646)
Пасош бр.1043785/97, издаден од УВР - Скопје на
име Јакуп ЈахиЈовиќ, е. Блаце бр.55,Скопје.
(7653)
Пасош бр. 153599/93издаден од УВР - Скопје^на име
Митрева Мирјана,ул. "Д.Миладиновски" бр.36,Скопје.
Пасош бр.228594/94,издаден од УВР - Тетово на име
Исак Шабани, ул."Блок 82" СБ/10,Тетово.
(7700)
Огласот објаве во "Службен весник на РМ" бр.6 од
13-02-1997 год. за пасош бр.946010/96 се сторнира,
на име Асим Шефкет,ул ."Црногорска" бр. 13-а,Скопје.
Пасош бр.701136/95, издаден од УВР - Скопје на име
Маргарита Пешковска, ул."Рокомија" бр53-а,СкопЈе.
Пасош бр.686439/95, издаден од УВР - Скопје на име
Џемаил Џемаил,ул. "Јајце" бр. 144,Скопје.
(7752)
Пасош бр.433736/94,издаден од УВР - Скопје на име
Скендер Џемал, ул."Јајце" бр, 144,Скопје.
(7753)
Пасош бр.0932310/96, издаден од УВР - Скопје на
име Беким Азизи, е. Никиштани,Скопје.
(7754)
Пасош бр.0644501/95, издаден од УВР - Скопје на
име Тахири Беба, ул."Нерешка" бр.35,Скопје. (7755)
Пасош бр.0456047,издаден од УВР - Гостивар на име
Стојаноска Марија,ул. "Н.Парапунов"бр.39,Гостивар.
Пасош бр.22267,издаден од УВР - Куманово на име
Стевковски Јован, ул ."Ајдучка Чешма"бр.204, Куманово.
(7809)
Пасош бр.212210/94,издаден од УВР - Скопје на име
Тополчанец Катерина, бул. "Ј.Сандански"бр. 109/1-35,
Скопје.
(7812)
Пасош бр.0564865/95, издаден од УВР - Скопје на,
име Садо Хаме,ул. "К. Новаковиќ" бр.4;6/3-5,Скопје.
Пасош бр.554598/95, издаден од УВР - Скопје на име
Синановиќ Вахидин, ул."6" бр.31,с. Батинци,Скопје.
Пасош бр. 0946938/96, издаден од УВР - Скопје на
име Костовска Рената, ул. "П. Савелиќ" бр. 17,Скопје.
Пасош бр.0565324/95, издаден од УВР - Скопје на
и^е Асан Хаџиу/с.Рашче,Скоп1е:
« <7912)^
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Пасош бр.518057, издаден од УВР - Тетово на име
Мехмета Оран, ул. "Б. Миладинови" бр.210,Тетово.
Пасош бр.0385671/94, издаден од УВР - Скопје на
име Младенов Никола.ул. "4 Јули" бр.43-2/9,Скопје.
Пасош бр.327687/94, издаден од УВР - Скопје на име
Рамаданов Елез, ул."Славеј Планина" бр.125,Скопје.
Пасош бр.821936/96,издаден од УВР - Скопје на име
Скендер Љоки, ул. "Серава" бр. 103-6,Скопје.
(7923)
Пасош бр.942647/96,издаден од УВР - Скопје на име
Гата Рахмани, ул. "Славеј Планина" бр.43,Скопје.
Пасош бр.204170/94, издаден од УВР - Куманово на
име Алексовски Свете, ул."39" бр.4 - Карпош, Куманово.
(7931)
Огласот -'објавен во "Службен весник на РМ" бр.
17/98 за пасош бр.897075/96, издаден од УВР - Скопје
на име Исламовски Исмет е. Цветово ,Скопје се сторнира.
(7942)
Пасош бр.0976099/97, издаден од УВР - Скопје на
име Снежана Стојановска, ул. "Ѓ. Ѓаковиќ" бр.54,
Скопје.
(7944)
Пасош бр. 377520/94 на име Мемишевиќ Сулејман,
ул."Б.Тоска" бр. 39/15,Тетово.
(7960)
Пасош бр.306541 на име Зеќири Јонус, е. Трново,
Гостивар.
(7961)
Пасош бр.0312656, издаден од УВР - Прилеп на име
Николоски Гоце, "Точила" Б 2/30,Прилеп.
(7964)
Пасош бр.0918629 на име Панов Петар,ул."Пано Мударов" бр. 17,Кавадарци.
(7965)
Пасош бр. 613722/95 на име Селими Астрит, е. Франгов©,Струга.
.
(7966)
Пасош бр.48643 на име Тодоровска Билјана, ул.
"Кланица" бр.9/12,Битола.
(7968)
Пасош бр.694107/78 на име Налевски Пеце ул. "Партизанска" бр. 55/7,Битола.
(7969)
Пасош бр.0777365 на име Јованов Јован, ул."8-ми
Септември" бр. 143,Радовиш.
(7970)
Пасош бр.0987135, издаден од УВР - Прилеп на име
Такимоски Раде, ул."Гога Димитриоска"бр.7,Прилеп.
Пасош на име Зуљкани Азизи, е. Требош,Тетово.
Пасош бр.0374388 на име Баканска Билјана, ул.
"Крушевска Република" бр.14,Берово.
,
(7974)
Пасош бр.796421/95, издаден од УВР - Куманово на
име Османи Љумније, е. Опае,Куманово.
(7975)
Пасош бр.118215 на име Цеков Роберт, ул. "Борис
Поп Димитров" бр. 16,Струмица.
(7978)
Пасош бр.254824 на име Санда Мирсинова ул. "Благој Нечев" бр. 49,Велес.
(7979)
Пасош бр.0490791/94, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Спасовски Велин, с. Жидилово,Крива,
Паланка.
(7980)
Пасош бр. 737317/95 на име Сулејмани Иџет, е.
Камењане, Тетово.
(7318)
Пасош бр. 767767/96, на име Блажевска Мена,
ул "4-ти Јули" бр. 184/4, Кичево.
(8010)
Чекови од бр.1613118 до 1613127, 1561718, 2875920 и
1613108, од тековна сметка бр.-75126-86, издадени од
Комерцијална банка АД Скопје на име Жанета Николовска Чолеска,Скопје.
(7756)
Чекови од бр.89322 до 89325, од тековна сметка бр.
7018393, издадени од Комерцијална банка АД Скопје
на име Ќоровиќ Рушо,Скопје.
(7763)
Чекови од бр.3329191 до 3329195, од тековни сметки
бр.33,80245 и 1162140,издадени од Комерцијална, банка
ДД Скопје на име Христовски Коста,Скопје. ;,(7?01)
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Чекови од бр.1723319 до 1723323,1723325, 1723326 и
1723327, од тековна сметка бр.20365-72, Издадени од
Комерцијална банка АД Скопје на име Индовски
Танас,Скопје.
(7868)
Чек бр.3804892, од тековна сметка бр.93950-01, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бибановска Мирјана,Скопје.
(7911)
Чекови од бр. 4247229 до 4247234, од тековна сметка
бр.68383/75, издадени од комер4цијална банка АД
Скопје на име Серафимов Зоран,Скопје.
(7929)
Чекови од бр. 16571481 до 16571490, од тековна сметка бр .47776-84, издадени од Стопанска банка АД
Скопје на име Димитар Каевски,Скопје.
(7955)
Чекови од бр.4219958 до 4255317 ,4219958 и 3586749,
од тековна сметка бр.124213-69, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јакимовски Воја
Скопје.
(7957)
Чекови од бр. 100001740338 до 100001740340, од тековна сметка бр.0201076575,издадени од Комерцијална
банка а.д. - Скопје на име Тодор Тасески,Скопје.
Работна книшка на име Вата Исак,Скопје.
(7751)
Работна книшка на име Костовска Силвана,Скопје.
Работна книшка на име Борка Недељковић Скопје.
Воена книшка, издаден од Скопје на име Тони Станоевиќ,Скопје.
(7918)
Чековна картичка,издадена од Стопанска банка а.д.
- Скопје-Филијала-Штип на име МиланчоТасев,Штип.
Чековна картичка бр.336/05 и чекови бр. 1475339 и
1475340,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје Филијала Кочани на име Богданова Павлина,ул. "Брегалничка" бр.30,Кочани.
(7967)
Чековна картичка бр.5097/71,издадена од Стопанска
банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име
Митев Трајче, ул."Кирил Пејчиновиќ"бр.10,Штип.
Свидетелства за I и П година, издадени од УПУ "Ла-'
зар Личеновски"-Скоп>е на име Шошиќ Влада,Скопје.
Свидетелствата од I, П, Ш и IV година, издадени од
УЦСО "Цар Самоил" - Ресен на име Зорица Нечовека, Ресен.
Диплома за завршено средно образование, издадена од УЦСО "Цар Самоил" - Ресен, на име Зорица
Нечовека, Ресен.
Престанува со вршење на дејност од 22.04.1998
година на име "Јоми" ТП - Автотакси - Јованче Раде
Милески- Скопје.
(7977)
Чек бр. 1878550 од тековна сметка бр. 2649/98, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна
филијала - Штип на име Влахов Иван, ул."Сутјеска"
бр. 48/4,Штип.
(7962)
Чекови од бр. 0000756936 до 0000756943 на име Крстески Милојко, ул."11-ти Септември"бр.121,Кичево.

ОБЈАВИ
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, АД Модна
Конфекција „СТОБИ" Велес
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на ден 10.04.1998
година донесе решение за измена! на Одлуката за трансформација на ДОО Модна Конфекција „СТОБИ"-Велес,чбр.02-163 од 30.12.1996 година.
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Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатие.
Со содржината на Решението за измена на Одлуката
сите заинтересирани домашни и странски правни лица
ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во
деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа
на ул. „Моша Пијаде" бр. 21 во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на пр етпријатиј ата со општествен капитал „КАРТОНТЕКСТ" Свети Николе.
О Б Ј А В Уч В А
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 10.04.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпрЈђатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: претварање на побарувањата на доверителите во
траен влог во претпријатието и продажба на идеален
дел од претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа ул.^Маршал Тито*бр. 71 во
време од 08 до 12 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, АДМС за
санитарна керамика „Македонија" - Струмица

29 април 1998

1.2. Предмет на набавката: Реконструкција на детски павиљони и изведба на дворна ограда.
1.3. Обем на понудата: даден во тендер-документација.
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички
лица чие седиште односно место на живеење е во Република Македонија кои ги исполнуваат критериумите
согласно чл. 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
весник на РМ", бр. 42/97).
2. Рокови
2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на
отворањето на понудата.
2.2. Рок на поднесување на понудата: 7 дена од објавувањето.
3. Тендерска документација може да се подигне во
министерството за труд и социјална политика бул.
„Кочо Рацин" бр. 14 блок бр. 9, соба бр. 7. Износот на
надоместок што треба да се плати при подигање на
тендер-документација е неповратен износ од 1.000,00
денари на жиро сметка 40100-788-2783 на Министерството за труд и социјална политика.
4. Понудата треба да содржи: документ за бонитет
заверен од надлежен орган, референц - листа, единечна
цена по позиции Према предмерот и вкупна цена на понудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на плаќање.
5. Понудата треба да биде доставена согласно член
26, 60, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
весник на РМ", бр. 42/97).
5.1. Понудите треба да бидат придружени со тендергаранција од 30% од вредноста на понудата.
6. Понудата се доставува препорачано по пошта или
со предавање во архивата на Министерството за труд и
социјална политика - Сектор за население, популациона политика и општествена заштита на децата на бул.
„Кочо Рацин" број 14 блок број 9.

ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформац^а на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 10.04.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: претворање на побарувањата на доверителите во
траен влог во претпријатието и продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бр.
400, Струмица, во време од 7,00 до 15,00 часот.
ЈАВНИ

ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни
набавки („Службен весник на РМ", бр. 42/97), Министерството за труд и социјална политика објавува
ЈАВЕН ПОВИК БР: 3/98
(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАВИЉОНИ И ИЗВЕДБАУНА
ДВОРНА ОГРАДА НА ОБЈЕКТ „СПЕЦИЈАЛЕН
ЗАВОД" - ДЕМИР КАПИЈА
1.1. Нарачател: Министерството за труд и социјална
политика, ул. „Даме Груев" бр. 14.

Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни
набавки („Службен весник на РМ", бр. 42/97), Министерството за труд и социјална политика објавува
ЈАВЕН ПОВИК БР: 4/98
(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВНАТРЕШНО АДАПТИРАЊЕ НА ПРОСТОРИИТЕ ОД
ДОГРАДБАТА НА ДЕТСКОТО ОДМОРАЛИШТЕ
„ПОПОВА ШАПКА" - ТЕТОВО
1.1. Нарачател: Министерството за труд и социјална
политика ул. „Даме Груев" бр. 14.
1.2. Предмет на набавката: внатрешно доадаптирање
на просториите од доградбата на детското одморалиште „Попова Шапка" - Тетово.
1.3. Обем на понудата: даден во тендер-документација.
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички
лица чие седиште односно место на живеење е во Република Македонија кои ги исполнуваат критериумите
согласно чл. 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
верник на РМ", бр. 42/97).
2. Рокови
X 1 . Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на
отворањето на понудата.
2.2. Рок на поднесување на понудата: 7 дена од објавувањето.
3. Тендерска документација може да се подигне во
Министерството за труд и социјална политика бул.
„Кочо Рацин" бр. 14 блок бр. 9, соба бр. 7. Износот на
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надоместок што треба да се плати при подигање на социјална политика - Сектор за население, популацитендер-документација е неповратен износ од 1.000,00 она политика и општествена заштита на децата на бул.
денари на жиро сметка 40100-788-2783 на Министер- „Кочо Рацин" број 14 блок број 9.
ството за труд и социјална политика.
4. Понудата треба да содржи: документ за бонитет
Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни
заверен од надлежен орган, референц-листа, единечна
цена по позиции према предмерот и вкупна цена на по- набавки („Сл. весник на РМ", бр. 42/97), Министернудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на пла- ството за труд и социјална политика објавува
кање.
ЈАВЕН ПОВИК БР: 6/98
5. Понудата треба да биде доставена согласно член
26, 60, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)
весник на РМ", бр. 42/97).
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНАЦИЈА
5.1. Понудите треба да бидат придружени со тендер НА КРОВ НА ОБЈЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНКА „ПРО- гаранција од 30% од вредноста на понудата.
ЛЕТ" ПРИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
6. Понудата се доставува препорачано по пошта или ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАсо предавање во архивата на Министерството за труд и НИЕ НА ДЕЦА „ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА" - БИсоцијална политика - Сектор за население, популациТОЛА
она политика и општествена заштита на децата на бул.
„Кочо Рацин" број 14 блок број 9.
1.1. Нарачател: Министерството за труд и социјална
политика ул. „Даме Груев" бр. 14.
1.2. Предмет на набавката: санација на кров на обВрз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни јект - детска градинка „Пролет" при P.O. „Естреја
набавки („Службен весник на РМ", бр. 42/97), Мини- Овадија Мара" - Битола.
стерството за труд и социјална политика објавува
1.3. Обем на понудата: даден во тендер-документација.
ЈАВЕН ПОВИК БР: 5/98
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички
лица чие седиште односно место на живеење е во Репу(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)
блика Македонија кои ги исполнуваат критериумите
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВНАТРЕШНА- согласно чл. 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТ - ДЕТСКА ЃРА- весник на РМ", бр. 42/97 ).
ДИНКА „СТАРА ГРАДИНКА" ЦРН РАБОТНАТА
2. Рокови
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТА2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА Д£ЦА„МЛАДОСТ" - отворањето на понудата.
2.2. Рок на поднесување на понудата: 7 дена од објаТЕТОВО
вувањето.
1 1 Нарачател: Министерството за труд и социјална
3. Тендерска документација може да се подигне во
политика ул. „Даме Груев" бр. 14.
Министерството за труд и социјална политика бул:
1.2 Предмет на набавката: внатрешна реконструк- „Кочо Рацин" бр. 14 блок бр. 9, соба бр. 7. Износот на
ција на објект „Стара градинка" при P.O. „Младост" - надоместок што треба да се плати при подигање на
Тетово
тендер-документација е неповратен износ од 1.000,00
1.3 Обем на понудата: даден во тендер-документа- денари на жиро сметка 40100-788-2783 на Министерција.
ството за труд и социјална политика.
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички
4. Понудата треба да содржи: документ за бонитет
лица чие седиште односно место на живеење е во Репу- заверен од надлежен орган, референц-листа, единечна
блика Македонија кои ги исполнуваат критериумите цена по позиции према предмерот и вкупна цена на посогласно чл. 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл. нудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на плавесник на РМ", бр. 42/97).
ќање.
5. Понудата треба да биде доставена согласно член
2. Рокови
26, 60, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
2.1 Рок на важност на понудата- 30 дена од денот на весник на РМ", бр. 42/978).
отворањето на понудата.
5.1. Понудите треба да 6HAaf придружени со тендер
2 2 Рок на поднесувана на понудата: 7 дена од обја- гаранција од 30% од вредноста на понудата.
вувањето
6. Понудата се доставува препорачано по пошта или
3. Тендерска документација може да се подигне во со предавање во архивата на Министерството за труд и
Министерството за труд и социјална политика бул. социјална политика - Сектор за население, популаци„Кочо Рацин" бр. 14 блок бр 9, соба бр. 7. Износот на она политика и општествена заштита на децата на бул.
надоместок што треба да се плати при подигање на „Кочо Рацин" број 14 блок број 9.
тендер-документација е неповратен износ од 1.000,00
денари на жиро сметка 40100-788-2783 на МинистерСОДРЖИНА
ствотоаа труд и социјална политика.
4. Понудата треба да содржи: документ за бонитет
Страна
заверен од надлежен орган, референц-листа, единечна
цена по позиции према предмерот и вкупна цена на по- 579. Закон за денационализација
1085
нудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на пла- 580. Закон за изменување и дополнување на Заќање
конот за експропријација
1091
5. Понудата треба да биде доставена согласно член 581. Закон за гаранција на Република Македо26, 60, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл.
нија по Договорот за заем по Проектот за
весник на РМ" бр. 42/97).
подобрување на енергетскиот систем од
5.1. Понудите треба да бидат придружени со гендерМеѓународната банка за обнова и развој . . 1092
гаранција од 30% од вредноста на понудата
582. Закон за изменување и дополнување на За6. Понудата се доставува препорачано по пошта или
конот ^а санација и реќонсгрукција на дел г
со предавање во архивата на Министерството за труд и
од банките во Република Македонија. . . . . 1093
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Одлука за основање и состав на комисија за
европски и евро-атлантски интеграции . . .
Одлука за избор ла членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација
Медицински центар „Куманово" - Куманово
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација
Здравствен дом-Пехчево
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација
Завод за здравствена заштита - Тетово . . .
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација
Здравствен дом - Берово
'. . .
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација
Геронтолошки завод „13 Ноември" Скопје
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација
Природно лекувалиште „Негорски бањи"
Гевгелија
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Чаир" - Скопје
Одлука за избор на членови на Управниот
одбор на Градската општа болница „Моша
Пијаде" - Скопје - Клиника за хируршки
болести
Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински
центар - Струга
Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на
Ансамблот за народни игри и песни „Танец" - Скопје
Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството
за внатрешни работи
Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите
Одлука за распоредување на приходите од
игрите на среќа и од забавните игри во 1998
година
Одлука за доделување на користење на објект
Одлука за доделување на користење недвижен имот
Одлука за доделување на користење недвижен имот
Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште
Одлука за забрана на продажба на одделни
нафтени деривати
Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за распоредување на стоките на
форми на извоз и увоз
Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за распоредување на стоките на
форми на извоз и увоз
Решение за разрешување и именување
член на. Училишниот одбор во ОУ „Братство - Миѓени" - Тетово
Решение за разрешување и именување
член на Училишниот одбор во ОУ „Димката Ангелов - Габерот" е. Ваташа, Кавадарци
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Решение за разрешување и именување
член на Училишниот одбор во ОУ „11 Октомври" - општина Центар, Скопје
Решение за повторно назначување потсекретар во Министерството за развој
Решение за именување директор на Републичката управа за ветеринарство
Решение за разрешување од должноста
потсекретар во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина
Решение за назначување потсекретар во
Минситерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина . .
Решение за разрешување од должноста
главен републички инспектор за градежништво и урбанизам
Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво и
заштита на животната средина
Решение за именување заменик на јавниот
правобранител на Република Македонија
за подрачјето на Скопје
Решение за именување заменик на јавниот
правобранител на Република Македонија
за подрачјето на Битола
Решение за именување заменик на јавниот
правобранител на Република Македонија
за подрачјето на Гостивар
Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија
Програма за распределба на средствата од
Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата за 1998 година
Решение за давање одобрение за основање
на брокерско-посредничко друштво „КБ
Брокер" А.Д., Скопје
Решение за давање одобрение за основање
на брокерско-посредничко друштво „Брок е р - ^ " А.Д. Скопје
Решение за давање одобрение за издавање
на долгорочни хартии од вредност - седма
емисија на акции на „Извозна и Кредитна
банка" А.Д., Скопје
Решение за давање одобрение за основање
на брокерско-посредничко друштво „Макос-Инвест Брокер" А.Д., Скопје
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 50/98 од 8 април 1998 година
Решение за утврдување на методолошки
основи за спроведување на статистичко
истражување .
Решение за утврдување на методолошки
основи за спроведување на статистичко
истражување
Решение за утврдување на методолошки
основи за спроведување на статистичко
истражување
Решение за утврдување на методолошки
основи за спроведување на статистичко
истражување
.
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1125
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1126
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1127
1128
1128
1132
1133
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Исправка на Одлуката за определување на
услови за градба за објектот „Дробилична
постројка, сепарација, бетоњара и контејнери како придружни објекти", што ќе служат за површинска експлоатација на варовник од лежиштето „Градиште" што
треба да се гради во општината Велешта . . 1134
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