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ЗАКОН 
З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Внатрешни работи во смисла на овој закон се работи 

кои се однесуваат на: 
- заштита на животот, личната сигурност и имотот 

на граѓаните; 
- спречување на вршење кривични дела, откривање 

и фаќање на сторители на кривични дела и нивно преда-
вање на надлежни органи; 

- заштита на слободите и правата на човекот и гра-
ѓанинот загарантирани со Уставот; 

- спречувана на насилно уривање на демократските 
институции утврдени со Уставот на Република Македо-
нија; 

- одржување на јавниот ред и мир; 
- спречување на разгорување на национална, расна 

или верска омраза или нетрпеливост; 
- обезбедување на определени личности и објекти; 
- регулирање и контрола на сообраќајот на патиш-

тата и други работи сврзани со безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата; 

- контрола на преминување на државната граница, 
движење и престој во граничниот појас; 

- престој и движење на странци; 
- утврдување и решавање на граничните инциденти 

и други повреди на државната граница; 
- поставување, контрола и одржување на ознаките 

со кои се обележува граничниот појас на копно и вода; 
- заштита од пожари и експлозии; 
- контрола на условите во врска со производство, 

промет, набавувана, поседување и носење на оружје, 
делови за оружје и муниција; 

- производство, промет, складирање, превоз и заш-
тита од експлозивни и други опасни материи и склади-
рање и заштита од запаливи течности и гасови; 

- контрола на пријавување и одјавување на живе-
алиштето и престојувалиштето на граѓаните; 

- укажување на помош при отстранување на после-
диците предизвикани од природни непогоди и епидемии 
кои можат да ги загрозат животот и здравјето на граѓа-
ните и имотот; 

- истражување и развој во областите од негова над-
лежност и 

- други работи утврдени со закон. 
Член 2 

Внатрешните работи од член 1 на овој закон ги врши 
Министерството за внатрешни работи (во натамош-
ниот текст: Министерството) и Дирекцијата за безбед-
ност и контраразузнавање како орган во состав на Ми-
нистерството. 

Член 3 
Граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и 

државните органи му овозможуваат уредно вршење на 
работите од негова надлежност. 

Министерството во рамките на својата надлежност 
им укажува стручна помош на граѓаните, претпријати-
јата и другите правни лица и на државните органи во 
остварувањето на пропишаните права и обврски, заш-
тита на животот и личната сигурност на граѓаните и 
имотот. 

Член 4 
Министерството укажува стручна помош на прет-

пријатијата и другите правни лица и на државните ор-
гани во работите на физичко-техничката заштита, 
врши надзор над примената на прописите за начинот на 
вршење на заштитата и ја, проверува оспособеноста на 
работниците за физичка заштита во ракувала со оруж-
је. 

Член 5 
Министерството ја известува јавноста за прашањата 

од негова надлежност. 
На граѓаните, претпријатијата и другите правни 

лица и на државните органи, Министерството им дава 
информации, податоци и известувања за прашања од 
својот делокруг за кои тие се непосредно заинтереси-
рани. 

Нема да се даваат информации, податоци и известу-
вања кои претставуваат државна, воена, деловна или 
службена тајна утврдена со закон или друг пропис. 

Информациите, податоците и известувањата од ста-
вовите 1 и 2 на овој член ги дава министерот за вна-
трешни работи (во натамошниот текст: министерот) 
или работникот кој тој ќе го овласти. 

Член 6 
Работниците на Министерството работите и зада-

чите ги извршуваат во согласност со правата, должно-
стите и овластувањата утврдени со закон и други про-
писи донесени врз основа на закон. 
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Работник во Министерството е должен да ги извр-
шува наредбите на министерот или од него овластен 
работник издадени во врска со извршување на функци-
јата на Министерството, освен ако извршувањето на 
наредбата претставува кривично дело. 

Член 7 
Работниците во Министерството се должни во врше-

њето на работите и задачите да го штитат и чуваат 
животот и имотот на граѓаните, да ги почитуваат сло-
бодите и правата на човекот и граѓанинот и да ги при-
менуваат на пропишан начин само мерките и сред-
ствата на присилба што со овој закон или друг пропис 
се утврдени. 

II. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
МИНИСТЕРСТВОТО 

1. Полиција 

Член 8 
Работите на непосредното одржување на јавниот ред 

и мир, регулирањето и контролата на сообраќајот на 
патиштата, контролата на преминување преку држав-
ната граница, безбедноста на езерата, како и други 
работи од член 1 на овој закон, чија природа или услови 
бараат да ги извршуваат униформирани работници на 
Министерството ги врши полицијата. 

Полицајците се униформиран дел на Министер-
ството кои на униформата носат ознаки на чинот и се 
вооружени и опремени. 

Член 9 
За непосредно извршување на полициските и дру-

гите внатрешни работи, во секоја општина се формира 
најмалку една полициска станица. 

Член 10 
Полицајците можат работите од член 8 на овој закон 

да ги вршат и во цивилна облека кога тоа ќе го нареди 
непосредниот раководител или од него овластен работ-
ник. 

Кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем, 
министерот може да нареди и други овластени служ-
бени лица од член 24 став 2 на овој закон, да вршат 
определени работи во униформа. 

Член И 
Заради заштита на безбедноста на Република Маке-

донија во воена, во вонредна состојба или кога јавниот 
ред и мир е нарушен во поголем обем, министерот 
може од полицајците и приправниците за полицајци, од 
учениците за полицајци постари од 18 години, студен-
тите, слушателите на курсеви за полицајци, од работни-
ците на институцијата за школување на кадри за потре-
бите на Министерството и од припадниците на резерв-
ниот состав кои имаат распоред во полицијата, да фор-
мира полициски единици за извршување на определени 
задачи. 

Лицата од став 1 на овој член, додека ги извршуваат 
задачите заради кои е формирана единицата, се сметаат 
за овластени службени лица во смисла на член 24 став 2 
од овој закон. 

2. Криминалистичка полиција 

Член 12 
Работите на спречување на вршење кривични дела, 

откривање и фаќање на сторители на кривични дела, 
криминалистичко-техничките работи, контролата на 
престојот и движењето на странците, инспекцискиот 
надзор во заштитата од пожари и експлозии, како и 
други работи од член 1 на овој закон, ги врши кримина-
листичката полиција на Министерството. 

3. Дирекција за безбедност н контраразузнавање 

Член 13 
За извршување на работите сврзани со безбедноста 

и контраразузнавање^ се основа Дирекција за безбед-
ност и контраразузнавање (во натамошниот текст: Ди-
рекцијата), како орган во состав на Министерството. 

Безбедност и контраразузнавање во смисла на став 1 
од овој член се работи кои се однесуваат на заштита од 
шпионажа, тероризам или други активности насочени 
кон загрозување или уривање на демократските инсти-
туции утврдени со Уставот на Република Македонија со 
насилни средства, како и заштита од потешки форми на 
организиран криминал. 

Со Дирекцијата раководи директор кој на предлог 
на министерот го именува и разрешува Владата на Ре-
публика Македонија за време од четири години. 

Член 14 
Директорот е самостоен во извршување на работите 

на Дирекцијата и за својата работа му одговара на ми-
нистерот и Владата на Република Македонка. 

Член 15 
На предлог на директорот на Дирекцијата, министе-

рот донесува акти за организација и работа и за систе-
матизација на работните места на Дирекцијата, на кој 
Владата на Република Македонија дава согласност. 

Во актот за систематизација на работните места на 
Дирекцијата се утврдуваат работните места со посебни 
должности и овластувања. 

Член 16 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

работниците на Дирекцијата имаат право да собираат 
податоци, известувања и информации од својот дело-
круг. 

Граѓаните, органите, претпријатијата и другите 
правни лица се должни да им овозможат уредно 
вршење на работите на работниците на Дирекцијата. 

3.1. Надзор над работата на Дирекцијата 

Член 17 
Собранието ца Република Македонија врши надзор 

над работата на Дирекцијата преку соодветна комисија 
(во натамошниот текст: Комисијата). 

Член 18 
Комисијата до Собранието на Република Македо-

нија доставува извештај за извршената работа најмалку 
еднаш годишно. 

Пред доставувањето на извештајот од став 1 на овој 
член Комисијата е должна да го достави извештајот до 
Владата на Република Македонија заради прибавување 
на мислење од аспект на заштитата на тајноста на од-
делни негови делови. 

Член 19 
Директорот на Дирекцијата е должен да овозможи 

увид и да ги дава сите известувања и податоци од дело-
кругот на работата на Комисијата. 

Известувањата и податоците изнесени на седницата 
на Комисијата се сметаат за државна тајна. 

Член 20 
Заклучоците во врска со извештајот на Комисијата, 

Собранието на Република Македонија ги доставува до 
Владата на Република Македонија. 
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III. ПОСЕБНИ ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО И ПРАВА И ДОЛЖ-
НОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 

ЛИЦА 

Член 21 
Работниците со посебни должности и овластувања 

на Министерството применуваат пропишани средства и 
методи во вршењето на работите. 

Работниците од став 1 на овој член се одговорни за 
законита примена на средствата и методите. 

Член 22 
Во услови на воена состојба, работниците на Мини-

стерството се мобилизираат и ангажираат за извршу-
вана на борбени задачи или за други работи во врска со 
одбраната и безбедноста на Република Македонија. 

Во услови на воена и вонредна состојба работниците 
на Министерството се должни да укажуваат помош при 
отстранување на последиците предизвикани од при-
родни непогоди и епидемии. 

Член 23 
На образложено барање на надлежниот субјект за 

спроведување на извршна одлука, донесена од државен 
орган, Министерството ќе укаже помош ако при спро-
ведувањето на извршувањето се наиде на физички от-
пор или таков отпор оправдано може да се очекува, 
како и во други случаи утврдени со закон. 

Барање за асистенција се поднесува до Министер-
ството, најдоцна пет дена пред спроведување на извр-
шувањето, освен за итни и неодложни случаи. 

За барањето од став 1 на овој член одлучува мини-
стерот или од него овластен работник и за истото на-
времено се известува подносителот на барањето. 

Трошоците за асистенција ги сноси подносителот на 
барањето. 

Член 24 
Работниците на Министерството кои имаат посебни 

должности и овластувања определени со закон се овла-
стени службени лица. 

За овластени службени лица во смисла на овој закон 
се сметаат: 

1) работниците на полицијата и оперативните работ-
ници; 

2) работниците кои извршуваат работи кои се во 
непосредна врска со полициските и оперативните ра-
боти и 

3) министерот, неговиот заменик, раководните ра-
ботници и работници кои раководат со одредени орга-
низациони единици. 

Во актот за систематизација на работните места на 
Министерството се утврдуваат работните места со по-
себни должности и овластувала во смисла на став 2 од 
овој член. 

Член 25 
Образецот и постапката за издавање на легитима-

ции на овластените службени лица ги пропишува мини-
стерот. 

Овластените службени лица во согласност со пропи-
сите за вршење на посебните должности и овластуваа , 
поседуваат и носат службено оружје, муниција и други 
пропишани средства и опрема. 

Член 26 
Овластените службени лица се должни работите од 

својата надлежност да ги вршат во секоја прилика, без 
оглед дали се наоѓаат на службена должност и дали тоа 
им е ставено во нивна должност. 

Овластените службени лица се должни работите од 
став 1 на овој член да ги вршат и кога нивното извршу-
вана е сврзано со опасност по нивниот живот. 

Член 27 
Овластените службени лица имаат право да ги леги-

тимираат граѓаните заради утврдувана на нивниот 
идентитет. 

Документите за идентитетот можат да бидат задр-
жани само за време потребно за проверка на идентите-
тот, после кое веднаш се враќаат на граѓанинот. 

Ако лицето одбива или не е во можност да го до-
каже идентитетот, може да биде задржано во време 
потребно за проверка на идентитетот, но не подолго од 
три часа. 

На лицето кое е задржано во смисла на став 3 од овој 
член му се овозможува идентитетот да го докаже на 
било кој начин. 

Член 28 
Овластеното службено лице во униформа при извр-

шувањето на службени работи должно е да се легити-
мира на барање на граѓанинот. 

Кога овластеното службено лице ги врши службе-
ните работи во цивилна облека, должно е претходно да 
се легитимира. 

Ако при извршувањето на службените работи има 
потреба и основа од влегување во туѓ дом или просто-
рија овластеното службено лице должно е претходно да 
се легитимира и да презентира судска одлука. 

Член 29 
Овластените службени лица на Министерството, 

имаат право да задржат лице најмногу 2\ часа ако 
истото го нарушува или загрозува јавниот ред и мир, а 
воспоставувањето на јавниот ред и мир или отстранува-
њето на загрозувањето не може да се постигне на друг 
начин и во случај кога лицето го испорачал странски 
орган на безбедноста заради спроведувана до надлежен 
орган. 

Овластените службени лица на Министерството се 
должни лицето приведено или лишено од слобода да го 
запознаат со причините за приведување или лишување 
од слобода и со неговите права утврдени со Уставот и 
закон. 

Овластените службени лица не треба приведените 
лица да ги изложуваат на јавна љубопитност. 

Задржаното лице има право на жалба до министерот 
во рок од 12 часа од моментот на задржувањето. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
Решението по жалбата се донесува и доставува на 

лицето кое е задржано во рок од 12 часа, од часот кога е 
изјавена жалбата. 

Овластеното службено^ лице, доколку има услови е 
должно во рок од три часа да го извести семејството на 
задржаното лице, а претпријатието или органот во кој е 
вработен доколку тој тоа го бара, како и да го запознае 
лицето со причините за задржувањето и со неговото 
право на бранител. 

Член 30 
Заради спречувана на извршувана на кривични 

дела, пронаоѓала и фаќана на сторители на кривични 
дела и пронаоѓаа и обезбедувана на предмети и траги 
на кривични дела, овластените службени лица можат да 
вршат затворана на пристапите на определен простор 
или објект и да го оневозможат напуштаното на тој 
простор или објект без одобрение. Овие мерки траат до 
извршувана на службените дејствија. 

Преземаното на мерките од став 1 на овој член 
може да го нареди министерот или од него овластен 
работник. 

'Член 31 
Овластените службени лица, кога вршат служба на 

средствата на јавниот сообраќај имаат право на беспла-
тен превоз со тие средства и на осигурувани што го 
имаат другите патници. 
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Во случаите на став 1 од овој член граѓанинот или 
претпријатието немаат, право на надоместок за изврше-
ниот превоз на овластените службени лица. 

Член 32 
Овластените службени лица, кога тоа го бараат при-

чините на безбедноста на Републиката, откривање и 
фаќање на сторител на кривично дело или прекршок, 
заштита на животот, личната сигурност и имотот на 
граѓаните одржувањето на јавниот ред и мир, безбедно-
ста на сообраќајот на патиштата или при контрола на 
преминувањето на државната граница, можат да вршат 
преглед на превозни средства, лица и багаж и да го 
насочат движењето на определен простор додека за тоа 
има потреба. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
воените превозни средства. 

Член 33 
Заради фаќање на извршител на кривично дело кога 

непосредно го гонат, заради превезувана на жртва на 
кривично дело, елементарна непогода или друг несре-
ќен случај до најблиската здравствена организација, 
како и за извршувана на други службени задачи од итна 
природа, овластените службени лица и работниците со 
посебни должности и овластувања на Дирекцијата само 
за извршување на службени задачи од итна природа, 
имаат право да се послужат со сообраќајни средства и 
со средства за врски до кои можат да дојдат, ако тоа не 
можат да го извршат на друг начин. За употребата на 
сообраќајното средство или средството за врска му се 
издава потврда на сопственикот, односно корисникот 
на средството. 

Сопственикот, односно корисникот на сообраќај-
ното средство или средството за врска има право на 
надоместок на стварната штета предизвикана со упо-
требата на средството. 

Надоместокот на штетата од став 2 на овој член паѓа 
на товар на Буџетот на Република Македонија., 

Член 34 
Овластеното службено лице може да употреби сред-

ства на присилба пропишани со акт на Владата на Репу-
блика Македонија заради воспоставувана на нарушен 
јавен ред и мир во поголем обем, совладување отпор на 
лице кое го нарушува јавниот ред и мир или лице кое 
треба да се приведе, задржи или лиши од слобода, за-
ради одбивање напад од себе, од друго лице или објект 
што се обезбедува, заради присилно отстранување на 
лица од определено место, како и лице кое не поста-
пува по наредба на овластеното службено лице. 

Член 35 
Овластеното службено лице ќе употреби огнено 

оружје, ако со други средства на присилба не може: 
1) да го заштити животот на граѓаните; 
2) да одбие од себе непосреден напад со кој се загро-

зува неговиот живот; 
3) да одбие напад на објект или личност што се 

обезбедува и 
4) да се спречи бегство на лице затечено во вршење 

на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во 
траење од најмалку пет години, како и бегство на лице 
лишено од слобода и лице за кое е издаден налог за 
лишување од слобода заради извршување на вакво кри-
вично дело. 

Член 36 
Овластените службени лица кои вршат служба не-

посредно под раководство на одговорен работник смеат 
да употребат средства на присилба или огнено оружје 
само на негова наредба. 

Член 37 
Пред употребата на средството на присилба или ог-

нено оружје во случаите од членовите 34 и 35 на овој 
закон, овластеното службено лице е должно да го пре-
дупреди, гласно лицето спрема кое треба да го упо-
треби тоа средство, односно оружјето. 

Член 38 
Основаноста, оправданоста и правилноста на упо-

требата на средствата за присилба или огнено оружје во 
секој конкретен случај ја оценува непосредно повисо-
киот одговорен работник. 

Член 39 
Ако средствата на присилба или огненото оружје се 

употребени во границите на овластувањата и во соглас-
ност со одредбите од членовите 34, 35 и 36 на овој 
закон, исклучена е одговорноста на овластеното служ-
бено лице кое ги употребило и на одговорниот работ-
ник кој ја наредил нивната употреба, како и на лице кое 
на повик на Министерството или на овластеното служ-
бено лице укажало помош во извршуваното на службе-
ните работи. 

Член 40 
Во вршењето на работите на безбедноста на езе-

рата, полицајците имаат право да запрат сомнителен 
пловен објект, да вршат проверка на знамето, да вршат 
преглед на бродските исправи, да го претресат плов-
ниот објект, како и да го гонат, запленат и спроведат до 
надлежниот орган пловниот објект кој не се придржува 
на прописите, доколку со меѓународен договор не е 
поинаку предвидено. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
воени пловни објекти. 

Член 41 
Граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и 

органите должни се да се придржуваат на предупреду-
вањата и наредбите што во извршувањето на работите 
на безбедноста, а особено во спасувано на луѓето 
загрозени од елементарни непогоди, епидемии или од 
други опасности, ги издава министерот или овластените 
службени лица. 

. Член 42 
Овластените службени лица се должни на барање на 

граѓаните да им укажуваат помош, да даваат потребни 
информации или да ги упатат граѓаните во контакт со 
други овластени органи и институции. 

Член 43 
Ако против работник со посебни должности и овла-

стувања се покрене и води кривична, прекршочна или 
процесна постапка заради употреба на средства на при-
силба или огнено оружје или заради други интервенции 
во вршењето на службената работа, како и учество во 
сообраќајна незгода со моторно возило при вршењето 
на работата, Министерството ќе му обезбеди бесплатна 
правна помош во врска со водење на постапката. 

Бесплатна правна помош Министерството ќе му 
обезбеди и на граѓанин кој му укажал помош на овла-
стено службено лице во вршење на службената долж-
ност, ако против него се покрене и води кривична, 
прекршочна или процесна постапка, за дејствие сто-
рено во врска со укажувањето на помошта. 

IV. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО 

Член 44 
Во вршењето на работите од својата надлежност, 

Министерството може да соработува и разменува ин-
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формации со странски полициски и државни органи, 
организации од други држави и меѓународни организа-
ции во областа на внатрешните работи. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ВО ОДБРАНА 

Член 45 
Работниците во Министерството за извршување на 

воени и други обврски од областа на одбраната, по 
правило, имаат воен распоред во Министерството. 

Во услови на воена или вонредна состојба, заради 
заштита на безбедноста на Република Македонија или 
одржувани на јавниот ред и мир кога е нарушен во 
поголем обем, Министерството ангажира лица со воен 
распоред и работни обврски во Министерството (во 
натамошниот текст: припадници на резервниот состав). 

Припадниците на резервниот состав распоредени во 
полицијата носат униформа и ознаки определени за чи-
новите во полицијата. 

Припадниците на резервниот состав кои се повикани 
заради извршување на работите и задачите од став 2 на 
овој член, остануваат на распоред во Министерството 
се додека траат причините поради кои се повикани. 

Член 46 
Повикување на припадниците на резервниот состав 

на обука, вежби или во случаите од член 45 на овој 
закон врши Министерството. 

За времето додека ги извршуваат работите и зада-
чите припадниците на резервниот состав во смисла на 
член 24 од овој закон имаат должности и овластувања 
на овластено службено лице. 

Член 47 
За извршување на работите и задачите на припадни-

ците на резервниот состав им припаѓа надоместок утвр-
ден според прописите за извршување на воена обврска 
за служел,е во резервниот состав. 

Средствата за надоместок од став 1 на овој член се 
обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

Министерот ќе донесе подзаконски пропис за начи-
нот на повикување и ангажирање на припадниците на 
резервниот состав. 

VI. РАБОТНИ ОДНОСИ 
1. Засновање на работен однос 

Член 48 
Работен однос во Министерството може да заснова 

лице кое покрај општите услови ги исполнува и след-
ниве посебни услови: 

1) да не е осудувано за кривично дело против устав-
ното уредувана и безбедноста на Република Македо-
нија, против стопанството, слободите и правата на чо-
векот и граѓанинот, вооружените сили на Република 
Македонија, службената должност, тешки дела против 
животот и телото, имотот или кривично дело извршено 
од користољубие и нечесни побуди; 

2) против него да не се води кривична постапка за 
кривично дело од став 1 точка 1 на овој член; 

3) со правосилна пресуда да не му е изречена мерка 
за безбедност забрана на вршење на професија, дејност 
или должност додека трае таквата мерка и 

4) да е здравствено и психо-физички способно. 
На работник кој е осуден за кривично дело од став 1 

точка 1 на овој член кое се гони по службена должност 
или на кого му е изречена мерка за безбедност забрана 
на вршење на професија, дејност или должност, му пре-
станува работниот однос во Министерството со денот 
на врачуваното на правосилната пресуда. 

Решението за престанок на работниот однос според 
став 2 на овој член го донесува министерот. 

Член 49 
Постапката по јавен оглас за прием на лице во Ми-

нистерството може да трае и подолго од времето утвр-
дено со закон, но не подолго од три месеци. 

Работен однос во Министерството без јавен кон-
курс, односно јавен оглас се заснова на работните места 
со посебни должности и овластувања од член 24 на овој 
закон, за стипендисти на Министерството и завршени 
ученици и студенти на Институцијата за школување на 
кадри за потребите на Министерството. 

Член 50 
За полицаец може да биде примено лице кое, покрај 

условите од член 48 став 1 на овој закон, ги исполнува и 
следниве услови: 

1) да нема наполнето 25 години живот ако за прв пат 
се прима на работа и 

2) да има завршено IV степен на стручна подго-
товка. 

За работни места во полицијата за кои со актот за 
систематизација на работните места во Министер-
ството е пропишана виша или висока стручна подго-
товка може да се прими на работа и лице постаро од 25 
години живот. 

Член 51 
За извршување на одредени работи на полицијата 

може да се заснова работен однос на одредено време со 
лице кое претходно е стручно оспособено за вршење на 
тие работи. 

Член 52 
Лице кое заснова работен однос или се распоредува 

на определени работни места со посебни должности и 
овластувања, а нема образование од областа на вна-
трешните работи, се упатува на стручно оспособување 
во соодветни организации од областа на образовани-
ето, односно други форми на стручно оспособување. 

Работните места од став 1 на овој член ги опреде-
лува министерот. 

Времето поминато на стручно оспособуван^ на при-
правниците во смисла на став 1 на овој член, се засме-
тува во приправничкиот стаж. 

Член 53 
На работник кој е упатен на дополнително стручно 

оспособување и усовршување му се обезбедува беспла-
тен стан и храна, односно му се надоместуваат трошо-
ците за превоз за доаѓање и враќање од курсот, сместу-
в а а и исхрана. 

Член 54 
Работник кој своеволно ќе го напушти или по негова 

вина ќе биде исклучен од стручното оспособување и 
заради тоа ќе му престане работниот однос, ги надоме-
стува трошоците направени за неговото стручно оспо-
собување, сместување и исхрана. 

Член 55 
Завршените ученици и студенти на Институцијата 

од член 49 на овој закон кои засноваат работен однос во 
Министерството, како и работниците кои стручно се 
оспособуваат во соодветни организации од областа на 
образованието на сметка на Министерството, должни 
се да останат во работен однос во Министерството нај-
малку двапати повеќе од времето поминато на школу-
вано, односно оспособување, односно најмалку две го-
дини ако школувањето, односно оспособувањето тра-
ело помалку од една година. 

Работник кој нема да ги исполни условите од став 1 
на овој член должен е да ги надомести трошоците на-
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правени за неговото школувано, односно оспособу-
ва! ѕо. 

2. Распоредување на работници 
Член 56 

Работник со решение може да биде распореден во 
организациона единица надвор од седиштето на Мини-
стерството на работно место кое одговара на неговата 
стручна подготовка заради: 

- немање на работници со соодветна стручна подго-
товка и работна способност за конкретните работи и 
задачи; 

- стручна помош во извршувањето на работите и 
задачите на подрачната организациона единица и 

- поефикасно извршување на функцијата на Мини-
стерството. 

Жалбата против решението од став 1 на овој член не 
го одлага извршувањето на решението. 

На работник од став 1 на овој член кој од неоправ-
дани причини во рок од седум дена од денот на врачува-
њето на решението не стапи на работа, му престанува 
работниот однос. 

Решението за распоредување во организациона еди-
ница надвор од седиштето на Министерството задолжи-
телно се преиспитува по секоја помината година на 
распоредување. 

Член 57 
Во случај од член 56 на овој закон работникот има 

право на плата во висина на платата остварена во по-
следниот месец пред распоредувањето ако тоа за него е 
поповолно, надомест во висина на едномесечна плата 
на работникот, надоместок за патни и селидбени тро-
шоци; надоместок за одвоен живот ако не му е обезбе-
дено сместување или стан; на секој трет месец седум 
дена платено отсуство и надоместок на трошоци за пре-
воз заради посета на потесното семејство од кое работ-
никот живее одвоено. 

Кога распоредувањето трае подолго од шест ме-
сеци, на работникот му се обезбедува сместува?ле или 
стан. 

Член 58 
Работник со посебни должности и овластувања за 

кој со одлука на здравствената комисија ќе се утврди 
дека е неспособен за вршење на работи и задачи со 
посебни должности и овластувања заради нарушена 
психофизичка или општа здравствена способност која 
настапила како последица од повреда при работа или 
професионална болест, се распоредува на работно ме-
сто кое одговара на степенот на неговата стручна под-
готовка и здравствена состојба. 

Работникот од став 1 на овој член ги задржува сите 
права од работен однос кои ги имаат работниците на 
работното место на кое дотогаш работел и должен е да 
ги исполнува обврските на новото работно место. 

Член 59 
Психофизичката и општата здравствена способност 

на лицата, односно работниците од член 48 став 1 точка 
4 и член 58 на овој закон, ја утврдува здравствена коми-
сија што ја образува министерот. 

Здравствената комисија од став 1 на овој член ја 
сочинуваат: претседател, најмалку двајца лекари - спе-
цијалисти, од кои еден за интерна медицина и двајца 
работници на Министерството. Кога здравствената ко-
мисија утврдува неспособност на работник - полицаец 
еден од двајцата работници е од полицијата. 

По потреба, здравствената комисија може да има и 
други лекари - специјалисти. 

Начинот на работењето на здравствената комисија 
од став 1 на овој член го пропишува министерот во 
согласност со министерот за здравство. 
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3. Работно време, одмор и други права и обврски на 
вработените 

Член 60 
Работното време на вработените во Министер-

ството може да трае и подолго од со закон пропиша-
ниот максимум во работна недела, во услови кога се 
извршуваат неодложни работи и задачи од член 1 на 
овој закон или во врска со тие работи и задачи. 

Член 61 
Кога неодложни потреби на Министерството тоа го 

бараат, министерот или од него овластен работник 
може на работникот да му го одложи, односно прекине 
користењето на годишниот одмор. 

Во случаите од став 1 на овој член работникот има 
право на надоместок на стварните трошоци настанати 
со одложувањето, односно прекинувањето на годиш-
ниот одмор. 

Член 62 
На овластено службено лице во случај на привре-

мена неспособност за работа настаната во вршено или 
по повод вршеното на работите и задачите му припаѓа 
надоместок во висина на тековната плата за времето на 
отсуство од работа. 

Член 63 

Работникот е должен да ја чува државната, службе-
ната, воената или деловната тајна за која дознал во 
вршеното или по повод вршењето на работите и зада-
чите. 

За службена тајна, во смисла на овој закон, се сме-
таат: 

1) мерки, дејствија, извештаи, документи, податоци 
и извори на податоци од делокруг на Министерството 
што се означени како службена тајна и се со соодветен 
степен на доверливост; 

2) мерки, дејствија, извештаи, документи, податоци 
и извори на податоци што се однесуваат на претприја-
тијата и други правни лица или органи кои согласно со 
закон или друг пропис се означени како службена тајна 
и 

3) податоци за внатрешната организација и работа и 
систематизација на работните места во Министерство-
то. 

Член 64 
Обврската за чувано на тајните од член 63 на овој 

закон трае и по престанок на работниот однос. Со-
гласност за ослободување од обврската за чување тајна 

дава министерот. 
Министер?от ќе донесе пропис за начинот на чување 

и заштита на документи, извештаи, податоци и други 
акти што со закон, друг пропис или одлука на надлежен 
орган се означени како државна, воена или службена 
тајна. 

Член 65 
Како кршено на работната дисциплина се смета и: 
1) постапување спротивно на правилата и прописите 

на Министерството; 
2) недавање на податоци или давање на неточни по-

датоци што според прописите им се даваат на овласте-
ните органи, организации или граѓани; 

3) непристојно однесување спрема странките; 
4) неукажување правна и друга помош во рамките на 

своите овластуваа на странката во остварувањето на 
нејзините законски права и правни интереси; 

5) одбегнување на лекарски преглед заради утврду-
вање на работната способност; 

6) избегнување на задолжително стручно оспособу-
вање и усовршувано; 
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7) противправно прибавување на, лична корист во 
врска со вршеното на работите и задачите; 

^ 8) послуга или овозможување на послуга на друго 
лице со пари или со други работи од вредност, кои на 
работникот му се доверени во вршењето на работите и 
задачите; 

9), вршење на дејност која е неспоива со должно-
стиве на 'работникот; 

10) раководење, изразувало и застапувало на парти-
ски ставови и убедување во вршењето на работите и 
задачите и 

11) извршувало на дејствие што претставува кри-
вично дело кое согласно Законот за внатрешни работи 

е пречка за засновање на работен однос во Министер-
ството или извршување на дејствие кое претставува 
потежок ,прекршок против јавниот ред и мир. 

Работникот може да биде привремено оддалечен од 
работа од Министерството кога ќе стори потешко 
кршење на работната дисциплина. 

Во случаите на престанок на работниот однос со 
отказ^ отказниот рок може да биде пократок од рокот 
утврден со закон. 

Правото на отказен рок не се остварува доколку 
отказот се дава поради потешко кршење на работната 
дисциплина. 
4 Потешките случаи на кршење на работната дисци-
плина заради кои работникот се оддалечува од работа, 
должината на отказниот рок, како и случаите кога тоа 
право не се остварува се пропишува со акт на министе-
рот. 

Член 66 
Работниците со посебни должности и овластувања 

не можат да вршат дејности кои се неспоиви со нивните 
должности. 

Член 67 
Министерот може да забрани патување во странство 

на работник на Министерството во случаите кога е 
потребно заради заштита на безбедноста и одбраната 
на Република Македонија. 

Член 68 
Министерството е должно да ги осигури, за случај на 

смрт, телесно оштетувало, или губење на работната 
способност, вработените кои работат на работни места 
со посебни должности и овластувања. 

: Член 69 
Вработен во Министерството кој во вршеното на 

работите и задачите ќе го загуби животот, ќе се по-
гребе на трошок на Министерството, а на семејството 
на работникот му припаѓа еднократен надоместок во 
висина на ,вкупниот износ од остварените плати во по-
следните 12 месеци. 

Граѓанин кој по барало од овластено службено лице 
укаже помош и по тој повод биде повреден или се раз-
боли и поради тоа потрајно остане надвор од работниот 
однос, односно ќе стане неспособен за работа, ги има 
истите права од пензиско-инвалидско и здравствено 
осигурување како и лицата кои претрпеле несреќа на 
работа. 

Ако во укажуваното на помошта граѓанинот го за-
губи животот семејството ги има правата од став 1 на 
овој член и правата од пензиско осигурувало како се-
мејство на вработен на Министерството кој го загубил 
животот во вршеното на работите и задачите. 

Член 70 
Вработените во Министерството правото на штрајк 

можат да го остваруваат под услови битно да не се 
нарушува редовното извршување на работите и зада-
чите утврдени во член 1 на овој закон. 

Заради спречување на евентуални штетни “после-
дици од неизвршување на внатрешните работи за време 
на штрајкот, министерот или од него овластен работ-
ник е должен да обезбеди потребно функционирање на 
организационите единици во процесот на работата. 

Врз основа на преземените мерки од став 2 на овој 
член, вработените се должни да постапуваат по соод-
ветните наредби. 

Доколку вработените не постапат согласно со став 3 
на овој член министерот, односно овластениот работ-
ник е должен да го обезбеди остваруваното на работ-
ниот процес со заменување на соодветни работници. 

Член 71 
На вработените во Министерството и на други лица 

може во согласност со општ акт да им се доделуваат 
награди, благодарни^ или признанија. 

Член 72 
Поради видот, природата и сложеноста на работите 

и задачите што се извршуваат од работниците со по-
себни должности и овластувања, како и поради тежи-
ната на работите и посебните услови под кои тие се 
извршуваат, износот на средствата наменети за плата 
за извршувано на тие работи и задачи се зголемува до 
30%. 

Член 73 
Владата на Република Македонија донесува подза-

конски прописи за ознаките на чиновите и условите за 
нивно стекнување за овластените службени лица, за 
униформата и за ознаките на униформата, за лично-
стите и објектите што се обезбедуваат, за употребата 
на средства за присилба и огнено ,оружје, како и за 
постапката и начинот на давање стручна помош на 
претпријатијата и другите правни лица и на државните 
органи во работите на физичко-техничката заштита, 
посебните услови за прием на работа на лицата за 
вршење на физичко-техничката заштита, вршењето 
надзор над примената на прописите за начинот на 
вршено на заштитата и проверката на оспособеноста 
на работниците за физичка заштита во ракувањето 
со оружје. 

Член 74 
Се овластува министерот да донесе подзаконски 

прописи за: 
1) вршеното на работите на Министерството; 
2) вршењето на работите на Дирекцијата, 
3) ознаките За обележувано на граничниот појас на 

копно; 
4) времето на траењето на облеката, и посебната 

лична опрема на полицијата; 
5) цените на обрасците што ги издава Министер-

ството; 
6) начинот на постапување со привремено одземени 

и пронајдени предмети; 
7) работите и задачите кои е неопходно да се извр-

шуваат за времето на штрајкот и 
8) други прописи утврдени со закон. 
Се овластува министерот во согласност со министе-

рот за здравство да донесе подзаконски прописи за 
здравствените и психофизичките способности што 
треба да ги исполнува лицето кое заснова работен од-
нос во Министерството. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Министерот во рок од еден месец од влегувањето во 

сила на овој закон ќе донесе општи акти за организа-
ција и работа и за систематизација на работните места 
во Министерството. 
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Член 76 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе 

се донесат во рок од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 
До донесувањето на прописите од став 1 на овој член 

ќе се применуваат постојните прописи доколку се во 
согласност со овој закон. 

Член 77 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за внатрешни работи („Службен весник 
на СРМ44 број 45/72, 8/73, 31/74, 24/80, 37/80, 24/88 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 36/91 
и 19/92). 

Член 78 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

424. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

Се прогласува Законот за Агенцијата за разузна-
вање, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 март 1995 година. 

Број 08-1293/1 Претседател 
29 март 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се основа Агенција за разузнавач (во 
натамошниот текст: Агенцијата), како посебен орган 
на државната управа. 

Член 2 
Агенцијата е надлежна да собира податоци и инфор-

мации од значење за безбедноста и одбраната на Репу-
блика Македонија и стопанските, политичките и други 
интереси на државата. 

Агенцијата врши анализи и истражувања на подато-
ците и информациите од став 1 на овој член и задолжи-
телно ги известува претседателот на Република Маке-
донија, Владата на Република Македонија и други 
државни органи за прашања од значено на нивниот 
делокруг. 

Акт за начинот на информирањето од став 2 на овој 
член донесува Владата на Република Македонија, со 
претходна согласност на претседателот на Република 
Македонија. 

Член 3 
Со Агенцијата раководи директор кој го именува и 

разрешува претседателот на Република Македонија. 
Директорот се именува за време од четири години. 

Член 4 
За својата работа и работата на Агенцијата директо-

рот му о“дговара на претседателот на Република Маке-
донија. 

Владата на Република Македонија може да побара 
одговорност на директорот за работата на Агенцијата. 

Член 5 
За извршување на работите на Агенцијата, можат 

да се образуваат организациони единици. 
Директорот на Агенцијата донесува акт за организа-

ција и работа и за систематизација на работните места 
на Агенцијата по претходно прибавена согласност на 
Владата на Република Македонија. 

Член 6 
Агенцијата соработува со државните органи за пра-

шана од заеднички интерес. 
Во остварувањето на меѓусебната соработка, Аген-

цијата и државните органи се должни заемно да си до-
ставуваат податоци, известувана и информации и да ги 
координираат акциите од надлежност на Агенцијата. 

Член 7 
Работниците на Агенцијата своите права, должно-

сти и одговорности ги остваруваат во согласност со 
прописите за работниците во органите на државната 
управа, доколку со овој закон не е определено поинаку. 

Член 8 
Во вршеното на работите и користено на подато-

ците и информациите, работниците на Агенцијата се 
должни да ги почитуваат правата и слободите на граѓа-
ните загарантирани со Уставот и да обезбедат заштита 
на тајноста на податоците и информациите со кои ра-
сполагаат. 

II. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА 
Член 9 

Собранието на Република Македонија врши надзор 
над работата на Агенцијата преку соодветна Комисија 
(во натамошниот текст: Комисија). 

Член 10 
- Комисијата доставува до Собранието на Република 

Македонија извештај за извршената работа најмалку 
еднаш годишно. 

Пред доставуваното на извештајот од став 1 на овој 
член, Комисијата е должна да го достави извештајот до 
директорот на Агенцијата заради прибавувач на не-
гово мислено, а особено од аспект на заштитата на 
тајноста на одделни негови делови. 

Член И 
Директорот е должен да овозможи увид и да ги дава 

сите известувана и податоци од делокруг на работата 
на Комисијата. 

Известуван,ата и податоците изнесени на седница на 
Комисијата се сметаат за државна тајна. 

Член 12 
Заклучоците во врска со извештајот на Комисијата, 

Собранието на Република Македонија ги доставува до 
претседателот на Република Македонија и Владата на 
Република Македонија. 

III. ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ 
НА АГЕНЦИЈАТА И ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 

Член 13 
Во вршењето на работине од својот делокруг Аген-

цијата применува средства и методи што ги пропишува 
Владата на Република Македонија. 
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Директорот на Агенцијата, односно работникот кој 
тој ќе го овласти, самостојно одлучува за преземање на 
средства и методи во извршувањето на работите на 
Агенцијата и се одговорни за законита примена на 
истите. 

Член 14 
Со актот за систематизација на работните места на 

Агенцијата се определени работните места со посебни 
должности и овластувања (во натамошниот текст: по-
себни работни места). 

Член 15 
Вработените на посебни работни места во Агенци-

јата имаат легитимација која ја издава директорот. 
Вработените од став 1 на овој член во согласност со 

прописите за вршење на службените задачи поседуваат 
и носат службено оружје, муниција и други пропишани 
средства и опрема. 

Член 16 
Во вршењето на посебните должности и овласту-

вања вработените имаат право да собираат податоци, 
известувања и информации од делокругот на работата 
на Агенцијата. 

Граѓаните, органите, претпријатијата и други 
правни лица овозможуваат уредно вршење на работите 
од делокругот на Агенцијата. 

Член 17 
Ако против вработен во Агенцијата се покрене или 

води кривична или друга постапка заради употреба на 
огнено оружје или друго средство на присилба во врше-
њето на работата, како и учество во сообраќајна нез-
года со службено моторно возило при вршењето на 
работата, Агенцијата ќе му обезбеди бесплатна правна 
помош во врска со водењето на постапката. 

IV. РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Засновање на работен однос и распоредување на 
вработените 

Член 18 
Работен однос во Агенцијата може да заснова лице 

кое, покрај општите услови, ги исполнува и следниве 
посебни услови: 

1) да не е осудувано за кривично дело против устав-
ното уредување и безбедноста на Република Македо-
нија, против слободите и правата на човекот и граѓани-
нот, стопанството, вооружените сили на Република Ма-
кедонија, службената должност, тешки дела против 
животот и телото, имотот или кривично дело извршено 
од користољубие и нечесни побуди; 

2) против него да не се води кривична постапка за 
кривичните дела од став 1 точка 1 на овој член; 

3) со правосилна пресуда да не му е изречена мерка 
за безбедност, забрана за вршење на професија, дејност 
или должност додека трае таква мерка и 

4) да е здравствено и психо-физички способно. 
На вработен кој е осуден за кривично дело од став 1 

точка 1 на овој член кое се гони по службена должност 
или на кого му е изречена мерка на безбедност забрана 
на вршење на професија, дејност или должност, му пре-
станува работниот однос во Агенцијата со денот на 
врачувањето на правосилна пресуда. 

Член 19 
Постапката по јавен оглас за прием на лица во Аген-

цијата може да трае и подолго од времето утврдено со 
закон, но не подолго од три месеци. 

Работен однос во Агенцијата без јавен оглас се зас-
нова на посебни работни места со завршени ученици од 
средно образование и студенти во сите степени и сти-
пендисти на Агенцијата. 

Член 20 
Лице кое заснова работен однос или се распоредува 

на определено посебно работно место за кое е по-
требно остручување во работата се упатува на стручно 
оспособување и усовршување во соодветни организа-
ции од областа на образованието, односно други форми 
на стручно оспособување. 

Времето поминато на стручно оспособување на при-
правник во смисла на став 1 од овој член се засметува во 
приправнички стаж. 

Член 21 
На вработен кој е упатен на стручно оспособување и 

усовршување му се обезбедува бесплатно сместување и 
храна, односно му се надоместуваат трошоците за пре-
воз, сместување и исхрана. 

Член 22 
Со решение на директорот, вработен во Агенцијата 

може да биде распореден во секоја органиозациона еди-
ница на работно место кое одговара на неговата 
стручна подготовка. 

Жалбата против решението од став 1 на овој член не 
го одлага извршувањето на решението. 

На вработениот од став 1 на овој член кој од нео-
правдани причини во рок од седум дена од денот на 
врачувањето на решението не стапи на работа, му пре-
станува работниот однос. 

Решението за распоредување во организациона еди-
ница надвор од седиштето на Агенцијата задолжително 
се преиспитува по секоја помината година на распоре-
дување. 

Член 23 
Во случајот од член 22 став 4 на овој закон вработе-

ниот има право на плата во висина на платата остварена 
во последниот месец пред распоредувањето ако тоа за 
него е поповолно, надоместок за патни и селидбени 
трошоци, надоместок за одвоен живот ако не му е обез-
бедено сместување или стан, на секој трет месец седум 
дена платено отсуство и надоместок на трошоци за пре-
воз заради посета на потесното семејство од кое врабо-
тениот живее одвоено. 

Кога распоредувањето трае подолго од шест месеци 
на вработениот му се обезбедува сместувало или стан. 

Член 24 
Вработен на посебно работно место за кој со одлука 

на здравствената комисија ќе се утврди дека е неспосо-
бен за вршење на работи и задачи со посебни должно-
сти и овластувања заради нарушена психофизичка или 
општа здравствена способност која настапила како по-
следица од повреда при работа или професионална бо-
лест, се распоредува на работно место кое одговара на 
степенот на неговата стручна подготовка и здравствена 
состојба. 

Вработениот од став 1 на овој член ги задржува сите 
права од работен однос кои ги имаат вработените на 
работното место на кое дотогаш работел и должен е да 
ги исполнува обврските на новото работно место. 

Психофизичката и општата здравствена способност 
на лицата, односно вработените од член 18 став 1 точка 
4 и став 1 на овој член ја утврдува посебна здравствена 
комисија. 

2. Работно време, одмор н други права и обврски на 
вработените 

Член 25 
Работното време на вработените во Агенцијата 

може да трае и подолго од со закон пропишаниот мак-
симум во работна недела, во услови кога се извршуваат 
неодложни работи и задачи од делокругот на Агенци-
јата. 
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Член 26 
Кога неодложни потреби на Агенцијата тоа го ба-

раат, директорот или од него овластен работник може 
на работникот да му го одложи, односно прекине кори-
стењето на годишниот одмор. 

Во случаите од став 1 на овој член работникот има 
право на надоместок на стварните трошоци настанати 
со одложувањето, односно прекинувањето на годиш-
ниот одмор. 

Член 27 
Вработените во Агенцијата се должни да ја чуваат 

државната, службената, воената или деловната тајна за 
која дознале во вршењето или по повод вршеното на 
работите на Агенцијата. 

За службена тајна, во смисла на овој закон, се сме-
таат: 

1) извештаи, документи, податоци и извори на пода-
тоци од делокруг на Агенцијата што се означени како 
службена тајна и се со соодветен степен на доверли-
вост; "V 

2) извештаи, документи, податоци и избори на пода-
тоци што се однесуваат на лица кои согласно со закон 
или друг пропис се означени како службен^'тајна и 

3) податоци за внатрешната организација и работа и 
систематизација на работните места на Агенцијата, 

Член 28 
Обврската за чување на тајните од член 27 на овој 

закон трае и по престанокот' на работниот однос. Со-
гласност за ослободување од обврската за чување на 
тајна дава директорот на Агенцијата. -

Директорот ќе донесе пропис за начинот на чувано 
на документите, извештаите, податоците ц други акти 
што со закон, друг пропис или со одлука на надлежен 
орган се означени како државна, воена или службена 
тајна. 

Член 29 
Податоците во документаци ите и евиденциите на 

Агенцијата се заштитуваат и чуваат на начин пропишан 
со закон. 

Член 30 ' . ( 
Како кршено на работната дисциплина се смета и: 
1) постапување спротивно на правилата и пропи-

сите на Агенцијата; 
2) недавање на податоци и информации или давано 

на неточни податоци и информации на овластени ор-
гани; 

3) одбегнување на лекарски преглед заради утврду-
вано на работната способност; 

4) избегнување на задолжително стручно оспособу-
вање и усовршување; 

5) противправно прибавување на лична корист во 
врска со вршењето на работите и задачите; 

6) послуга или овозможување на послуга на друго 
лице со пари или други работи од вредност кои на вра-
ботениот му се доверени во вршењето на работите и 
задачите; 

7) вршено на работи, професии или функции кои се 
неспоиви со должностите на вработените; 

8) раководење, изразување и застапување на парти-
ски ставови и убедувања во вршеното на работите и 
задачите и 

9) извршување на дејствие кое претставува кри-
вично дело и кое согласно со овој закон е пречка за 
засновано на работен однос, односно извршување на 
дејствие кое претставува потежок прекршок против 
јавниот ред и мир. 

Работникот може да биде привремено оддалечен од 
работа од Агенцијата кога ќе стори потешко кршење 
на работната дисциплина. 

Во случаите на престанок на работниот однос со 
отказ, отказниот рок може да биде пократок од рокот 
утврден со закон. 

Правото на отказен рок не се остварува доколку 
отказот се дава поради потешко кршење на работната 
дисциплина. 

Потешките случаи на кршено на работната дисци-
плина заради кои работникот се оддалечува од работа, 
должината на отказниот рок, како и случаите кога тоа 
право не се остварува, се'пропишува со акт на директо-
рот. г 

Член 31 
Вработените во Агенцијата не можат да вршат ра-

боти, професии или функции кои се неспоиви со нив-
ните должности. 

Член 32 
Вработен на посебно работно место може да патува 

во странство со согласност на непосредниот раководи-
тел. , -

Директорот може да забрани патувано во странство 
на работници во Агенцијата во случаите кога е по-
требно заради заштита на безбедноста и одбраната на 
Република Македонија. 

Член 33 
Вработените во Агенцијата правото на штрајк мо-

жат да го остваруваат под услови битно да не се нару-
шува редовното извршување на работите и задачите на 
Агенцијата. 

Заради спречување на евентуални штетни после-
дици од неизвршување на работите и задачите за време 
на штрајкот, директорот или од него овластен работ-
ник е должен да обезбеди потребно функционирање на 
организационите единици во процесот на работата. 

Врз основа на преземените мерки од став 2 на овој 
член, вработените се должни да постапуваат по соод-
ветните наредби. , ' 

Доколку вработените не постапатср;гласно со став 3 
на овој член директорот, односно овластениот работ-
ник е должен да го обезбеди остваруваното на работ-
ниот процес со заменување на соодветни работници. 

Член 34 
Поради видот, природата и сложеноста на работите 

и задачите што се извршуваат од вработените на по-
себни работни места, како и поради тежината ца рабо-
тите и посебните услови под кои тие се извршуваат, 
износот на средствата наменети за плата за извршувано 
на тие работи и задачи се зголемува до 30%. 

Член 35 
На вработен на посебно работно место во случај на 

привремена неспособност за работа настаната во 
вршење или по повод вршено на работите и задачите 
му припаѓа надоместок во висина на тековната плата за 
времето на отсуство од работа. 

Член 36 
На вработените во Агенцијата и на други лица може 

во согласност со општ акт да им се доделуваат соод-
ветни награди или признанија. 

Член 37 
Агенцијата е должна да ги осигури, за случај на 

смрт, телесно оштетувано или губење на работната 
способност, вработените кои работат на посебни ра-
ботни места. 

Член 38 
Вработен во Агенцијата кој во вршеното на рабо-

тите и задачите ќе го загуби животот, ќе се погребе ца 
трошок на Агенцијата, а на семејството на вработениот 
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му припаѓа еднократен надоместок во висина на вкуп-
ниот износ од остварените плати во последните 12 ме-
сеци. 

Член 39 
Правата од пензиско и инвалидско осигурување 

утврдени со Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурувани („Службен весник на Република Македонија“ 
број 80/93) за определени категории осигуреници под 
посебни услови (осигуреници од внатрешни работи) со-
одветно се применуваат и на вработените во Агенци-
јата. 

Член 40 
Директорот на Агенцијата ќе донесе подзаконски 

прописи за: 
1) правилата за работа на Агенцијата; 
2) образецот на легитимацијата и начинот на изда-

ваното; 
3) работите и задачите кои е неопходно да се извр-

шуваат во времето на штрајкот и 
4) други прописи утврдени со закон. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 41 

Дел од вработените на Министерството за вна-
трешни работи кои се распоредени во досегашната 
Служба за државна безбедност, а по потреба и од дру-
гите служби ќе бидат преземени како вработени на 
Агенцијата во согласност со општите акти за организа-
ција и работа и за систематизација на работните места 
во Агенцијата. 

Вработените кои нема да бидат преземени во смисла 
на став 1 од овој член остануваат како вработени во 
Министерството за внатрешни работи. 

Член 42 
На овластените службени лица на Министерството 

за внатрешни работи кои ќе бидат преземени во Аген-
цијата, времето поминато во извршуваното на рабо-
тите и задачите со посебни должности и овластувања во 
Министерството за внатрешни работи им се смета како 
извршување на посебни должности и овластувања во 
Агенцијата. 

Член 43 
Дел од опремата, инвентарот, средствата од архи-

вата, документацијата и други средства за работа на 
досегашната Служба за државна безбедност на Мини-
стерството за внатрешни работи ги презема како сред-
ства Агенцијата. 

За преземано на дел од имотот и другите средства 
на Министерството за внатрешни работи што заед-
нички се користат за потребите на сите служби, спогод-
бено ќе се договорат Министерството за внатрешни 
работи и Агенцијата. 

Обврските од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се 
извршат во рок од шест месеци од влегуваното во сила 
на овој закон. 

Член 44 
Директорот на Агенцијата во рок од три месеци од 

именувањето ќе донесе општи акти за организација и 
работа и систематизација на работните места. 

Прописите и други општи акти на Агенцијата ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 45 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за контрола на Службата за државна 
безбедност („Службен весник на СРМ“ број 26/89), За-
конот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ 
број 45/72 , 8/73, 31/74, 24/80 и 24/88 и „Службен весник 

на Република Македонија“ број 36/91 и 19/92)'во делот 
што се однесува на Службата за државна безбедност и 
Законот за основите на системот за државна безбед-
ност („Службен лист на СФРЈ" број 15/84 и 42/90). 

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

425. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија,претседателотна Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИ-

ТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за санитарната и здравстве-
ната инспекција, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 март 1995 година. 

Број 08-1284/1 „ 
29 март 1995 година „ Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Гл иго ров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА 

ИНСПЕКЦИЈА 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат надлежноста, овластува-
њата и организацијата на Републичкиот санитарен и 
здравствен инспекторат (во натамошниот текст: Ин-
спекторат), како орган што врши надзор над извршува-
њето на законите и прописите донесени врз основа на 
законите во областа на санитарно-хигиенската, епиде-
миолошката и здравствената заштита на населението. 

II. НАДЛЕЖНОСТ 
Член 2 

Инспекторатот при вршеното на надзорот над извр-
шуваното на законите и прописите донесени врз основа 
на законите во областа на санитарно-хигиенската и епи-
демиолошката заштита, врши надзор особено над: 

1) спроведувањето на мерките за спречувано и суз-
бивање на заразните болести; 

2) здравствената исправност на прехранбените про-
дукти и предметите за општа употреба во производ-
ството и прометот; 

3) здравствената исправност на водата за пиено; 
4) здравствената исправност на лековите и помош-

ните лековити средства во производството и прометот; 
5) производството и прометот на опојните дроги и 

отрови; 
6) спроведувањето на мерките за заштита од извори 

на јонизирачки зрачења; 
7) спроведувањето на мерките за заштита од штетни 

материи и влијанија врз здравјето на луѓето; 
8) санитарно-хигиенските услови за локација и ре-

конструкција (пренамена и адаптација) на јавни об-
јекти; 
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9) санитарно-хигиенските услови во објекти, како и 
во средствата за јавен превоз и 

10) лицата вработени на работни места каде што со 
својата здравствена состојба можат да го загрозат 
здравјето на луѓето. 

Член 3 
Инспекторатот при вршењето на надзорот над извр-

шуваното на законите и прописите донесени врз основа 
на законите во областа на здравствената заштита, врши 
надзор особено над: 

1) остварувањето на правата од здравствената заш-
тита; 

2) вршеното на здравствена дејност; 
3) евиденциите во областа на здравствената заштита 

и 
4) општите акти на здравствените организации. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА 
Член 4 

Работите од надлежноста на Инспекторатот ги 
вршат републички санитарни и здравствени инспектори 
(во натамошниот текст: инспектори). 

На секои 15.000 жители се поставува најмалку еден 
републички санитарен и здравствен инспектор. 

Член 5 
Работите од надлежноста на Инспекторатот, што се 

однесуваат на увоз на стока и превоз на патници во 
меѓународниот сообраќај, ги вршат републички сани-
тарни иснпектори за увоз на стока и превоз на патници 
во меѓународниот сообраќај. 

Член 6 
Со работите на Инспекторатот раководи главен ре-

публички санитарен и здравствен инспектор. 
Член 7 

Називите на работите и задачите, делокругот на ра-
бота и условите што треба да ги исполнуваат инспекто-
рите за да можат да ги вршат утврдените работи и 
задачи се уредуваат со актот за систематизацијата на 
работите и задачите што го донесува министерот за 
здравство. 

Член 8 
Службеното својство на инспекторот се утврдува со 

легитимација. 
Образецот на легитимацијата и начинот на нејзи-

ното издавање ги пропишува министерот за здравство. 
Член 9 

Инспекторатот се грижи за унапредувано на инспек-
цискиот надзор и за стручно усовршувано на инспекто-
рите. 

IV. ОВЛАСТУВАЊА 
Член 10 

Инспекторите се овластени да: 
1) забранат користење на работни и јавни просто-

рии, до отстранувањето на санитарно-хигиенскитс не-
достатоци што штетно влијаат врз животот и здравјето 
на луѓето; 

2) забранат употреба на јавни објекти без претходна 
согласност или одобрение, односно спротивно на изда-
дена согласност или одобрение од инспекторот; 

3) даваат мислења на урбанистичките планови од 
санитарно-хигиенски аспект, пред нивното донесувано; 

4) издаваат санитарни согласности за условите на 
локацијата за изградба на јавни објекти што не се пред-
видени со урбанистичките планови; 

5) издаваат санитарна согласност на проекти за из-
градба на јавни објекти пред издаваното на одобрени-
ето за градба; 

6) учествуваат во вршењето на техничкиот преглед 
на јавни објекти за кои е издадена санитарна соглас-
ност; 

7) издаваат одобрение за пуштање во употреба на 
јавни објекти пред издавање на решението за употреба 
на објектот од надлежниот орган за работите на гра-
дежништвото; 

8) издаваат санитарни согласности за реконструк-
ција (адаптација и пренамена) на јавни објекти; 

9) утврдуваат дали се исполнети условите за врше?ле 
на дејност пропишани со посебните прописи; 

10) забранат работа на уреди и објекти што испуш-
таат штетни материи или на друг начин штетно влијаат 
врз животот и здравјето на луѓето; 

11) забранат за употреба здравствено неисправна 
вода; 

12) забранат собирање на граѓани во јавни објекти 
или на јавни места, ако постои опасност од ширење на 
заразни болести; 

13) забранат незаконито и неовластено вршено на 
здравствена дејност; 

14) наредат спроведување на санитарно-хигиенски 
мерки заради спречување и сузбивање на заразни боле-
сти; 

15) наредат отстранување од работа на лица кои со 
својата здравствена состојба можат да го загрозат жи-
вотот и здравјето на луѓето; 

16) наредат отстранување на недостатоци и непра-
вилности во примената на законите и прописите доне-
сени врз основа на законите и општите акти на здрав-
ствените организации и 

17) наредат извршување и на други мерки, односно 
дејствија за кои се овластени со закон. 

Член И 
Заради вршење на инспекцискиот надзор, инспекто-

рите се овластени да вршат увид во сите места и објекти 
кои подлежат на надзор, согласно со овој закон и по-
себни прописи. 

Органите, организациите, работниците кои вршат 
дејност со личен труд и физичките лица должни се да 
овозможат непречено вршење на инспекцискиот над-
зор, како и да даваат вистинити и точни податоци, ин-
формации, мостри и други материјали, на барање на 
инспекторот, без надоместок. 

V. ПОСТАПКА 
Член 12 

Во вршеното на инспекцискиот надзор, .инспекто-
рите решаваат според правилата на општата управна 
постапка, освен кога е тоа поинаку определено со овој 
закон. 

Член 13 
Во случаи кога ќе утврдат постоело на непосредна 

опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекто-
рите издаваат усна наредба за итно и неодложно от-
странувано на утврдените недостатоци, која запис-
нички се констатира. 

Во случаите од став 1 на овој член, инспекторите 
донесуваат писмено решение во рок од 48 часа од изда-
ваното на усната наредба. 

Член 14 
По жалба против првостепеното решение на инспек-

торот, решава министерот за здравство. 
Изјавената жалба против првостепеното решение, 

не го одлага неговото извршувано. 
Член 15 

Ако со повредата на законите и прописите донесени 
' врз основа на законите, кои се предмет на инспекци-

скиот надзор, е сторен прекршок, стопански престап 
или кривично дело, инспекторот е должен да поведе 
соодветна постапка пред надлежниот орган. 
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Член 16 
Трошоците на инспекцискиот надзор во постапките 

поведени по барање на странка согласно со закон, па-
ѓаат на товар на странката. 

Начинот на пресметувањето и висината на трошо-
ците во постапките од став 1 на овој член ги пропишува 
министерот за здравство. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 17 

Со парична казна од четири до десет плати ќе се 
казни за прекршок правното лице ако: 

1) не овозможи, односно го спречи вршењето на 
инспекцискиот надзор или не ги даде потребните ин-
формации, податоци, мостри и материјали (член 11 
став 2), и 

2) не постапи по извршеното решение на инспекто-
рот (членови 13 и 14). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од една петтина до една ипол плата и 
одговорното лице во правното лице. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од една петтина до две плати и поедине-
цот во вршење на самостојна дејност или професија. 

За прекршокот од став 1 на овој член, освен парич-
ната казна од став 2, односно став 3, на одговорното 
лице во правното лице, му се изрече и заштитна мерка -
забрана на вршење на работите и работните задачи кои 
ги врши, од три до шест месеци, а на поединецот во 
вршење на самостојна дејност или професија ќе му се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејно-
ста, од три до шест месеци. 

За прекршокот од став 1 точки 1 и 2 на овој член ќе 
се казни со парична казна од една десетина до една 
петтина од плата и физичкото лице. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 18 

Министерот за здравство ќе ги донесе прописите од 
членовите 7, 8 и 16 на овој закон, во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за санитарната инспекција 
(„Службен весник на СРМ“ број 40/72, 10/83,19/90 и 17/ 
91) и Законот за здравствената инспекција („Службен 
весник на СРМ“ број 6/85). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
426. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 март 1995 година до-
н е с е О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ МЕМОРИЈАЛЕН ПРОСТОР ВО 
ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа меморијален простор во 
зградата на Собранието на Република Македонија за 
одбележување на настани и личности од историско зна-
чење за државноста на Република Македонија. 

Член 2 
Собранието на Република Македонија со посебна 

програма ќе го определи уредувањето на меморијал-

ниот простор, документите и другите архивски матери-
јали што ќе бидат изложени, начинот на нивното пре-
зентирање, нивната заштита и чување и други пра-
шања. 

За изготвување и спроведување на предлогот на 
програмата од став 1 на овој член, Собранието на Репу-
блика Македонија ќе формира одбор за меморијалниот 
простор, по предлог на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата. 

Одборот се состои од претседател и четиринаесет 
членови. Претседателот и членовите на одборот се из-
бираат од редот на пратениците и истакнати научни и 
стручни работници од областа на историјата, правото, 
архитектурата, ликовната и музејската дејност. 

Член 3 
Средствата за спроведување на Програмата од член 

2 на оваа одлука се обезбедуваат од Буџетот на Репу-
бликата. Член 4 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1287/1 
29 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република, 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

427. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 март'1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС - СКОПЈЕ 
КОН МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - ООЗТ КЛИ-

НИКИ - СКОПЈЕ 

Член 1 
Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас -

Скопје, се припојува кон Медицинскиот факултет-
ООЗТ - Клиники - Скопје. 

Член 2 
Медицинскиот факултет - ООЗТ Клиники - Скопје 

ги презема средствата, правата и обврските и работни-
ците на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас 
- Скопје. 

Член 3 
Медицинскиот факултет - ООЗТ Клиники - Скопје 

во посебна работна единица ќе обезбеди и ќе органи-
зира вршење на дејноста медицинска рехабилитација на 
слух, говор и глас во еден од постојните објекти на 
Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас. 

Член 4 
Врз основа на оваа одлука ќе се извршат соодветни 

измени во судскиот регистар. 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1285/1 
29 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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428. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29 март 1995 година 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Се разрешува од функцијата судија на Врховниот 
суд на Република Македонија 

Томе Пулејков, поради исполнување услови за ста-
росна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1326/1 
29 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

429. 
Врз основа на член 15 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1995 година 
(„Службен весник на РМ“, бр. 69/94) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ВО 

199Ѕ ГОДИНА 

Член 1 
1. Средствата планирани во Буџетот за 1995 година 

за финансирање на општествени организации и здруже-
нија на граѓани во износ од 24.000.ООО денари, се распо-
редуваат и тоа за: 
1. Младински совет на Македонија 500.000 
2. Сојуз на борците од Народноо-

слободителната и антифашистич-
ката војна на Македонија 10.000.000 

3. Организација на воените старе-
шини - резерви на Република Ма-
кедонија 1.000.000 

4. Републички одбор на месните за-
едници 300.000 

5. Републички совет на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата 1.200.000 

6. Движење на екологистите на Ма-
кедонија 1.000.000 

7. Сојуз на организацијата „Прија-
тели на шумите“ 500.000 

8. Здружение на македонците од 
Егејскиот дел на Македонија со 
седиште во Битола 250.000 2. 

9. Здружение на децата бегалци од 
Егејскиот дел на Македонија со 
седиште во Скопје 250.000 

10. Здружение за заштита на човеко-
вите права на Македонците дис-
криминирани од Република 
Грција „Достоинство“ 100.000 

11. Здружение за заштита на децата 
од Македонија 200.000 

12. Организација на жените од Маке-
донија 150.000 

13. Спелеолошко друштво „Пеони" 200.000 
14. Друштво за наука и уметност -

Битола 500.000 
15. Здружение на судиите на Репу-

блика Македонија 200.000 
16. Сојуз на студенти на Универзите-

тот „Св. Кирил и Методиј“ 2.900.000 
17. Сојуз на организации на жени на 

Република Македонија 100.000 
18. Хуманитарно здружение за спас 

на Дојранското Езеро 200.000 
19. Републичка заедница на кул-

турно-научните манифестации на 
македонците муслимани 450.000 

20. Противпожарен сојуз на Македо-
нија 2.000.000 

21. Нераспределени средства 2.000.000 

Член 2 
За извршување на оваа одлука се грижи Министер-

ството за финансии. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-828/1 
27 март 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

430. 
Врз основа на член 60, став 4 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри на автомати („Службен 
весник на РМ“ бр. 17/87, 26/87, 51/88, 36/89, 38/91, 7/92, 
4/93 и 9/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), 
Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД 
ИГРИТЕ МА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА 

АВТОМАТИ ВО 1995 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата од 

игрите на среќа и од забавните игри на автомати упла-
тени на посебната републичка сметка по одделни ко-
рисници и намени во 1995 година, во вкупен износ од 
100.000.000,00 денари. 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-
ваат на: 
1. 

3. 

4. 

Републичка конференција на со-
цијал н о-хум а мита р ните организа-
ции на Македонија 69.000.000,00 

- за финансирање на програмите наменети за хума-
нитарните организации 

Министерство за образование и 
физичка култура 13.500.000,00 
- за масовен спорт 5.000.000,00 
- за врвен спорт 8.500.000,00 
Црвен крст на Република Маке-
донија 8.000.000,00 
- за програмски цели 8.000.000,00 
Сојуз на организациите за тех-
ничка култура - народна техника 4.500.000,00 
- за финансирано на програм-
ските активности на техничката 
култура 
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5.000.000,00 433. 5. Младински совет на Македонија 
- за финансирање на Програмата 
на МСМ и на организациите -
членки на МСМ 

Член 3 
Оваа одлука ќе ја извршува Министерството за фи-

нансии, а според динамиката на приливот на средствата 
на посебната републичка сметка. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-827/1 
27 март 1995 година Претседател на Владата на 

С к о п ј е Република Македонија, 
Бранко Дрвенковски, ср. 

431. “ 
Врз основа на член 24-в од Законот за дополнување 

на Законот за претпријатија („Службен весник на РМ“ 
бр. 15/93), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕ-

ДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие за поштенски, телефонски и телеграфски 
сообраќај „Македонија“ - Скопје, се именува Ристо Ко-
стовски, помошник на генералниот директор на Јав-
ното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ва! вето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-817/1 
20 март 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

432. 
Врз основа на член 255 од Законот за насочено обра-

зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/ 
88,18/89, 29/89,12/90 и 11/91 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 40/91) 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 20 
март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛ-
НИОТ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „НИКО 

НЕСТОР“ - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Училиш-
тето за средно образование „Нико Нестор“ - Струга, со 
која за претседател на Колегијалниот работоводен ор-
ган на Училиштето повторно е именуван Владимир Но-
невски, професор по хемија. 

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

Бр. 17-58/2 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 
40/87,17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
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 Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 20 март 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТА-
НИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ „ИВО РИБАР - ЛОЛА“ -

КРИВА ПАЛАНКА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „Иво Рибар - Лола“ - Крива 
Паланка, со која за индивидуален работоводен орган на 
Организацијата повторно е именувана Ратка Грамати-
кова, професор по македонски јазик. 

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

Бр. 17-59/2 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

434. 
Врз основа на член 26, став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79, 51/ 
88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 
5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 20 март 1995 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ „КУМАНОВО“ -

КУМАНОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работниците на Народ-
ниот музеј „Куманово“ - Куманово, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Музејот е именуван Бо-
гдан Таневски, дипл. историчар на уметноста со архе-
ологија и в.д. директор на Музејот. 

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

Бр. 17-64/1 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

435. — 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 
63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1.М-р Драгољуб Арсовски, се разрешува од должно-

ста советник во Владата на Република Македонија, по-
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ради заминување на нова должност, заклучно со 
6.03.1995 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 17-92/4 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

436. 
Врз основа на член 59, став 3 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 24/73; 42/76 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/ 
93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 20 март 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-

ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. За директор на Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата се именува Јован Ристов, 
дипл. правник, досегашен директор на Заводот. 

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

Бр. 17-409/4 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

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

Бр. 17-642/2 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

439. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 
63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 
и 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1.М-р Атанас Аврамовски, се разрешува од должно-
ста советник на министерот за образование и физичка 
култура, поради заминување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-642/3 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

437. — 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 
63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 
и 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВА-

НИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Станка Славенска, се разрешува од должноста 
потсекретар во Министерството за образование и фи-
зичка култура. 

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

Бр. 17-641/2 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с, р. 

438. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 
63/94), и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 
38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
1. Фаница Христова, се разреи!ува од должноста со-

ветник на министерот за образование и физичка кул-
тура, поради заминувано на нова должност. 

440. — 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 
63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 
и 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 
1. За потсекретар во Министерството за образова-

ние и физичка култура се назначува Фаница Христова, 
досегашен советник на министерот за образование и 
физичка култура. 

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

Бр. 17-642/4 
20 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

441. — 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник .на РМ“ број 40/90 и 
63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 
и 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Министерството за образова-
ние и физичка култура се назначува м-р Атанас Авра-
мовски, досегашен советник на министерот за образо-
вание и физичка култура. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-642/5 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, ^ 
Бранко Црвенковски, с.р. 

442. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 35/86, 47/89 
и 19/92), и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр, 
38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ 
ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУ-

МИЦА 

1. За управител на Затворот Штип со Отворено од-
деление во Струмица се именува Миланчо Успрцов, 
досегашен управител на оваа установа. 

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

Бр о 17-719/2 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

443. 
Врз основа на член 142, став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 38/90 и 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 20 
март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на директорот на Педагошкиот завод 
на Македонија се именува Станка Славенска, досега-
шен потсекретар во Министерството за образование и 
физичка култура. 

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

Бр. 17-885/2 
20 март 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

444. _ “ " " 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на РМ“, бр. 38/91,46/ 
93), министерот за здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМА-

ЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДА-
ВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на здравствената ле-

гитимација и за начинот на нејзиното издавано, водење 
и користено („Сл. весник на РМ“, бр. 3/92, 79/92 и 6/95), 

во членот 2 став 1 бројот „48" се заменува со бројот 
„52", а броевите „15x21" се заменува со броевите: 
„10x14". 

Во ставот 24 по зборовите „четириесет и осмата“ се 
додаваат зборовите „и натамошните“. 

Член 2 
Постојните здравствени легитимации се важечки, а 

ќе се заменуваат со нови по образец пропишан со овој 
правилник при поднесување на барање за издавање 
нови здравствени легитимации или нивна замена. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот дем од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 09-1819 
17 март 1995 година Министер за здравото, 

Скопје проф. д-р Илија Филипче9 с.р. 
445. _ _ _ 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за работните 
односи („Сл. весник ма РМ“ бр. 80/93 и 14/95), министе-
рот за здравство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ЛЕКАР-
СКИОТ ПРЕГЛЕД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШ-
ТАТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТА СОДРЖИ-

НАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ЛЕКАРСКОТО УВЕРЕНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредува содржината 

и начинот на вршењето на лекарскиот преглед за утвр-
дување на општата здравствена способност како О П Н Ј Т 

услов за засновано на работниот однос (во натамош-
ниот текст: лекарски преглед), како м содржината и 
начинот на издавањето и важењето на лекарското уве-
рение о 

Член 2 
Лекарските прегледи заради утврдување на општата 

здравствена способност ги вршат здравствените орга-
низации од примарната здравствена заштита кои вршат 
дејност медицина на трудот, 

Член 3 
Лекарските прегледи од членот 2 на О В О Ј правилник 

ги врши доктор на медицина, специјалист по медиц-ина на 
трудот, по правило во ист ден. 

Прегледот започннува со: 
- земање на работна анамнеза: досегашно движење во 
работата и професионални болести; 
- лична анамнеза: прележани болести, повреди и на-
вики; 
- фамилијарна анамнеза: сегашна здравствена состојба, 
клинички преглед со преглед на сите органи и системи, 
физикален преглед на срце и бели дробови, неуро-
лошки преглед и психички статус; 
- крвен притисок, пулс, телесна тежина и висина; 
- лабораториски испитувања со одредувано на хемо-
глобин, број на леукоцити и ернтроцити, брзина на 
седиментација на ернтроцитите, концентрација на ше-
ќер во крвта, специфична тежина на урината, албумен 
и анализа на седиментот во урината; 
- радиографија на белите дробови (по индикации), 
испитувано на видот на далечина и близина м испиту-
вање на слухот и 
- електрокардиографија и мала спирометрија (по инди-
кации). 
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Член 4 
Ако при лекарскиот преглед докторот на медицина, 

специјалист по медицина на трудот утврди дека има 
потреба или се посомнева дека лицето боледува од не-
која болест која битно ја нарушува неговата општа 
здравствена способност, лицето го упатува на дополни-
телен лекарски преглед до соодветниот доктор специја-
лист. 

Член 5 
Резултатите од поодделно извршените лекарски 

докторот на медицина, специјалист по меди-
ц и н а / трудот ги, впишува во здравствениот картон, 
што се БОДИ кај избраниот лекар. 

Член 6 
На лицето му се издава лекарско уверение за неговата 

општа здравствена способност како општ услов за зас-
новање на работен однос (во натамошниот текст: ле-
карско уверение), на образец бр. 1 што е составен дел 
на овој правилник. 

Лекарското уверение од ставот 1 на овој член го 
потпишува докторот на медицина, специјалист по меди-
цина на трудот што го извршил прегледот, а го издава 
здравствената организација од членот 2 на овој правил-
ник. 

Член 7 
Доколку докторот на медицина, специјалист по меди-

цина на трудот, утврди дека на лицето привремено му е 
нарушена општата здравствена способност го утврдува 
времето за кое ќе трае таа здравствена неспособност. 

Член 8 
Оценката за општата здравствена способност, како 

општ услов за засновање ма- работен однос, може да 
биде: 
- способен за работа, 
- привремено неспособен за работа и 
- способен за работа со одредени ограничувања. 

Ако при лекарскиот преглед се оцени дека лицето е 
способно за работа со одредени ограничувања во лекар-
ското уверение се впишува за кои работи и задачи не е 
способно односно под кои услови не е способно да ги 
врши тие работи и задачи (работи на висина, со пра-
шина, во влага, на висока температура и ти.) 

(здравстве на организациј а) 
Бр-
Дата_____________________ 
Место 

Член 9 
Евиденцијата за извршените лекарски прегледи на 

лицата кои бараат вработување, се води во посебен 
дневник. 

Дневникот од ставот 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: реден број, дата на вршењето на лекар-
скиот преглед, име и презиме на лицето кое бара лекар-
ско уверение, пол, ден, месец, година и место на него-
вото раѓање, матичен број, број на лична карта и од 
кого е издадена, занимање, степен на образование, ме-
сто на живеење и адреса. 

Член 10 
Медицинската документација која е формирана во 

врска со издаваното на лекарските уверенија и копие 
од лекарското уверение се чуваат во посебно издвоена 
картотека под број на евиденцијата на издадените уве-
ренија. 

Член 11 
Постапката за издавано на лекарските уверенија се 

поведува по барано на лицето кое бара утврдување на 
неговата општа здравствена способност заради врабо-
тување. 

Член 12 
Лекарското уверение за општата здравствена спо-

собност во времето на користење не треба да биде по-
старо од една година. 

Член 13 
Трошоците за лекарскиот преглед заради добивање 

на лекарско уверение ги поднесува лицето кое бара 
такво .уверение, согласно член 31 точка 4 од Законот за 
здравствената заштита. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

Бр. 09-1820 
16 март 1995 година Министер за здравство, 

Скопје проф, д-р Илија Филипче, с.р. 

Образец бр. 1 

Формат 21x30 см. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за работните односи ("Службен весник на РМ“, 
бр. 80/93) и член 6 од Правилникот за содржината и начинот на лекарскиот преглед за 
утврдување на општата здравствена способност, содржината и начинот на издавањето и 
важењето на лекарското уверение ("Службен весник на РМ“, бр. ), а врз основа 
на извршениот лекарски преглед, издава 

(име на здравстваената организација) 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ 
за општата здравствена способност за засновање на работен однос 

Име, татково име и презиме , роден-а 
, адреса и место на живеење, престојувалиште 

, единствен матичен број , стручна подготовка 
, занимање , брачна состојба . 
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Огласен дел -
С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд сс води спор за утврдувано право на 
трајно користено по основ на купопродажба по прав-
ната работа на тужителот Димитрисвски Васил од 
Скопје с. Долно Нерези ул. „Козле 6" бр. 24 против 
тужениот Адем Јакуб Мустафа со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот неопределена. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје под бр. 0911-
599 од 10.111.1995 година за привремен старател на ту-
жениот с поставена Огненоска Наташа, адвокат од 
Скопје која ќе го застапува тужениот до неговото јаву-
вање во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, XV.П.бр. 393/ 
95. (122) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за доделување на 

издршка по тужбата на тужителката Зелија Исени од 
Скопје против тужените Рамо Исени, Агим Исени од 
Скопје и Муарем Исени сега со непозната адреса на 
живеело. 

Се довикува тужениот Муарем Иссни да сс јави во 
овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеело. 

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во 
овој суд судот ќе му определи привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на 
постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, У.Л.бр. 940/ 
95. (123( 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Зарија 
Рамадани од с. Требош, против тужениот Муамст Ка-
дри од с. Страница. 

Се повикува тужениот Муамед Кадриу од с. Стрим-
ница сега на привремена работа во Швајцарија со не-
позната адреса, да се јави во судот, достави точна 
адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува 
во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот, 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи-Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 314/95 (124) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ Р Е Г И С Т А Р 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14058/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-55213-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
внатрешен и надворешен промет, услуги, транспорт и туризам „МАК-
ТУРИЗАМ'4 експорт-импорт д.о.о. Куманово, ул. „Јане Сандански“ 
бр. 67. 

Основач на претпријатието е Бајрами Амет од Куманово. 
Дејности. 070111, 070П2, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123 

070124, 070115, 070126, 070127, 070128, 070129 , 070132, 070140, 070150', 
амбулантава продажба, 070211, 070212. 070213. 070214, 070219, 070221 
070222 , 070223, 070224, 070225. 070226, 070227. 070229, 070230 070240' 
070250. 070260, 011314, 011319, 011832 , 012310 , 012321, 012322 ' 012323' 
012613, 012615 , 012622 . 012810, 012820, 012830, 013010 , 01302 Г 013022' 
013030. 013042 , 013121, 050301. 050302 , 060501, 060502 , 060503 , 06060Г 
060602 , 060609 , 090201, 090209, 080201, 080202, 080121, 080190 08011 Г 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110109, 110903, 110905, 110909,' 
во надвореишо-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување и по-
средување но прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 
комисиони работи, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајни 
агенциски услуг-и, ускладипггување на стока, застапување на странски 
фирми во Р. Македонија, туристички работи и изведување на инвести-
циони работи во странство, малограничен промет со. Грција, Бугарија, 
Албанија, Р. Србија и СРЈ. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатие одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајрами Амет, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окруж-ниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14058А)4. (16297) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 14371/ 
94, на регистарска влошка бр. 1 -55374-{М)-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење ра-
боти во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за произ-
водство, промет и услуги „ХЕЛИКОН" увоз-извоз д.о.о. Кавадарци, 
ул. ,Ламе Груев“ бр 15 

Претпријатието е основано со договор за основање од 11.11.1994 
годиш, а основач е БОЈКОВ Петко и Бојкова Жана од Кавадарци 
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ДЕЈНОСТИ 012201, 012202, 012322, 012323, 012130, 030003 050100, 
050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 070111, 070112 , 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 
070131, 070132 . 070140, 070150 , 070211, 070212 , 070213 , 070214 , 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227 , 070229 , 070230, 
070240, 070250, 070260, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и ?а своја сметка, За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бојкова Жана, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр 14371/94 (16298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13389/ 
94, на регистарска влошка ор 1-55124-0-0-0, го заип им во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и про-
мет „МИГО - 94" ц о. Куманово, ул. „Франц Розман“ бр 25 

Скратен назив на фирмата: ПЛУП „МИРО - 94" увоз-извоз ц.о 
Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 21.10 1994 
година, а основачи се: Николиќ Горан, Николиќ Чедомир и Николиќ 
Милица сите од Куманово. 

Дејности- 011390, 011941, 011949, 012321, 012421, 013030, 013042, 
013050, 013111, 013121, 013904 , 013909, 060501, 060502 , 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122 , 070123 , 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 , 0801 П , 080121, 
080129,080190,080201,080202,090201,090209, 110309, 110909, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки, меѓународна' шпедиција, угостителски и туристички 
услуги со странство, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки, од консигнационен склад, малограничен 
промет со. Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија и реекспорт. 

Претпријатието, во правниот промет со трети лица истапува во снос-
име и за своја сметка со неограничени овластувања За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Николиќ Горан, директор со нео-
граничени овл,астувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13389/94 (16299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 15326/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56901-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
производство, услуги, туристичко посредување и трговија на големо и 
мало „РОСАЛ-КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о о Тетово, ул. „Благоја То-
ска“ бр. 222 

Дејности 011390, 012310, 012321, 012322, 013500, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128 , 070129 , 07013 , 070131, 070132 , 070140 , 070150, 
трговија на мало со спортска опрема и реквизити, 07021, 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070215 , 070216, 070217 . 070218, 070219 , 07022 , 070221, 
070222, 070213, 070224, 070225 . 070226, 070227 , 070229 , 070230, 070240. 
070250 , 070260, трговија на големо со спортска опрема и реквизити, 
08011, 080111, 080119, 080190, 08020, 080201, 080202, 01030, 110301, 
110302, 110303, 110309, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, 
посредување, вршење комисиони работи во областа на прометот на 
стоки и сообраќајот, 010620, 110903, 110905, 110909, 030099, откуп на 
сточарски и земјоделски производи, шумски плодови, печурки и водо-
земци, 030003, 030004, 0703, 070310, 070320, консигнација, консигнаци-
они складови, продавници и слободни царински продавници, комисиона 
продажба, посредување, застанување на странски фирми и реекспорт, 
малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатие одговара со целокупниот свој имот 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ален Крстевски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15326/94. (16300) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12878/ 
94, на регистарска влошка бр 1-33254-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие „ДЕ-
МИ“ ц о Гитов Велес, ул „Мирка Гинева“ бр. 25. 

Дејноста се проширува со: 120350 - радио и телевизија. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12878/94. (16301) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 16375/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56711-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието Ја произ-
водство, промет и услоуги „ДЕН-ЛИД" ц о. експорт-импорт Скопје, 
ул ,,Перо Паков“ бр 34 

Претпријатието е основано со акт за основање од 19 12 1994 го-
дина, а основач е Саздов Дејан од Скопје 

Дејности 01231, 012310, 012321, 012310, 012322, 050301, 050302, 
0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126 , 070127 , 070128, 070129 , 07013 , 070132 , 070140, 

070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 
070310, 070320, 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Саздов Дејан, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16375/94. (16302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12985/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-42286—0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето за застапување на Производно-тргов-
ското и услужно претпријатие „ПЕРСПЕКТИВА“ увоз-извоз д о.о с. 
Долно Седларце. Тетово. 

Се брише досегашниот застапник .Цветаноска Софија - директор, а 
се запишува новиот застапник Цветаноска Анкица - директор, без 
ограничување за застапување во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 12985/94. (16303) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 16473/ 
94. на регистарска влошка бр 1-56756-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие „АЛДО - АЛДО“ 
експорт-импорт д.о о Тетово, ул. „Ј Ончески" бр 29 

Претпријатието е основано со акт за основање од 13 12 1994 го-
дина, а основач е Томиќ Мери од Тетово. 

Дејности: 013121, 060501, 060502, 070121, 070122, 070125, 070132, 
070140, 070211, 070213, 070221, 070225 , 070230 , 070250, 080201, 080202, 
080190, 120420 а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, 
посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, консигнација, туристичка работа во странство, 
комисиона продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бу-
гарија и СР Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своЈа сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Томиќ Мери, ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 16473/94 (16304) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13875/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55089-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „РАКОВЕЦ КО-
МЕРЦ'" експорт-импорт д о.о с Раковец, Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-04 од 
05.11.1994 година, а основач е Јакупи Гајур од с Раковец, Тетово 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128 , 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 060502, 060302, 020110, 020201, 020202, 020140, 
110303, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатие одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јакупи Гајур, ди-
ректор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13875/94 (16305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 16125/ 
94, на регистарска влошка бр. Ј-56536-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското, услужно претприја-
тие „УНИ МЕТАЛ - 9 4 " експорт-импорт д.о.о. с. Г Седларце, Тетово. 

Основач на претпријатието е лицето, Рамани Иснирнза од с. Г 
Седларце, Гетово. 

Дејности: 011099, 011311, 011313, 011315, 011390, 011320, 011411, 
011413 , 011420, 011742, 012322, 012614, 012810, 013010 , 013042, 013050, 
013074, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050209, 050301 
050302, 060501, 060502, 060503 , 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070131 
070132 , 070140 , 070150, 070160, 070211, 070212, 070214 , 070221, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080129, 080190, 080201, 080202 , 090121, 090123 , 090131, 090132, 090139, 
090140, 090189, 090201, 110109, 110301. 110303, 110304, 110309, И0903, 
110909, во надворешно-трговскиот промет' 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Рамани Иснириза - директор со 
неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 16125/94 (16306) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14597/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56656-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право за вршење на 
работи во внатрешниот и надворешниот промет, како и обавување на 
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услужни дејности на Претпријатието за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз и услужни дејности „ВЕИГ-МАНИГ" Д .О,О. Титов Велес, 
ул. „Солунска“ бр. 4. 

Претпријатието е основано со акт за основање Сл. бр. 01-1/94 од 
14.11.1994 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080201, 080202. 080121, 080122, 110309, 120420, 080190. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14597/94. (16307) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13964/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-13418-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Производно-услужното претпријатие „ВАР-
ДАРСКИ МОТИВИ'4 д.о. Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бб. 

За истапување на Ризов Драголуб од основачите на производно-
услужното Претпријатие „ВАРДАРСКИ МОТИВИ“ Титов Велес, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13964/94. (16308) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15981/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56430-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговскн промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ЕУРО-ТРЕЈД - 64" експорт-импорт д,о.о. с. Г. Седларце, Те-
тово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 08.11.1994 го-
дина, а основач е Зенуни Садри од с. Г. Седларце, Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202 , 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лида истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието' одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски ,промет е Зенули Садри, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15981/94. (16309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14901/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55757-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како ДО.О. и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ЗИЛИ-ТРАНС" експорт-импорт д.о.о. с. Одри, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.11.1994 го-
дина, а основач е Зили Шаќир од с. Одри, Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зили Шаќир, ди-
ректор, без о фани чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14901/94. (16310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11804/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53674-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ШАМПИОН - К.Ј." експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „107" бр. 
38. 

Претпријатието с основано со акт за основање од 26.09.1994 го-
дина, а основач е Касами Јусуф од Гетово. 

Дејности- 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190. 080201, 080202 , 050301, 050302, 
060501. 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 090121, 
090122, 090139, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Касами Јусуф, 
директор, без огранм'чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 11804/94. (16311) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16298/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56651-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Производно-тргов-
ското претпријатие „ИС-ЕЛ“ експорт-импорт ц.о. с. Челопек, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 14.12.1994 го-
дина, а основач е Беким Ганија од с. Челопек, Тетово. 

Дејности: 012142, 070112, 070114, 070123, 070124, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070223, 070225 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320, 110909, посреду-
вање при промет на стоки и услуги со странство, продажба на консигна-
ционен склад, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и 
СРЈ. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Беким Ганија, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16298/94. (16312) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16408/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56734-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското, услужно претприја-
тие ,,АЛТ А М,ИРА“ увоз-извоз д о.о. Т. Велес, ул. „Благоја Ѓорев“ бр. 
125/38. 

Дејности. 110302, 110303; 110303,110304, 110309, шпедиција, 110909, 
110902, 120349, 120321, 013400, 100392, производство и откуп на пе-
чурки, 060501, 060502 , 060503 , 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 
070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070221, 
070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, застапување, посредништво и реек-
спорт, комисиона продажба, консигнациона продажба. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Ангелков Лазар, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16408/94. (16313) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15999/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-36378-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на Претпријатието за производство, трго-
вија, транспорт, туризам и услуги „БЕРАТ КОМПАНИ“ експорт-им-
порт д.о.о с. Врапчиште, Гостивар. 

Во внатрешен промет се проширува со: 011791, 011832, 011941 
011949, 013400, 015100, 050201, 050?09, 050301, 060401, 060201, 090181' 
110109, 110302, 110304, 110309, 110401; 110402, 110404^110909, а во 
надворешно-трговскиот промет со: меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, агенциски услуги во странство, комисиско 
работење, изведување на инвестициони работи во странство, застапу-
вање и посредување во надворешниот промет, застапување на странски 
правни и физички лица, финансиски инженеринг, у гостите л ско-тури-
етички услуги во странство, бесцарински продавници, фри-шопн. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15999/94. (16314) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15538/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56590-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство 
„ЕЛ-САФАРИ" експорт-импорт д.о.о. с. Камењане, Тетово. 

Основач на претпријатието е Фари Абдија од с. Камењане - Те-
тово 

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503 , 070111 
070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 07012б' 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212' 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190' 
080201, 080202 , 090171, 090179, 110109, 110304, 110309, 110909, 070310 
070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Фари Абдија -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15538/94. (16315) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15233/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56067-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за графички услуги „РОЈ АЛ-
ПРИНТ" увоз-извоз Д . О . О . Титов Велес, ул „Солунска“ бр. 6. 

Дејности: 013400, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212' 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226' 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080129 
080190, 080201, 080202, 090183, 090189, 110109, 110301, 110302, 110303^ 
110309, 110620,110903, 110909, откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, лековити билки, шумски плодови и печурки, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и 
на патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг работи, консигнациона 
продажба, угостителски и туристички услуги. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неофаничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Пандорка Кралева - директор со неограничени овластуваме. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15323/94. (16316) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16505/ 
94, на регистарска влошка бр. 1^11469-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпри-
јатието за промет и услуги „ЕНДИ-ТРЕЈД“ експорт-импорт д.о.о. Ти-
тов Велес, с. Горно Оризари. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 120350 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16505/94. (16317) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15230/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56013-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото за вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Претпријатието за трговија и транспорт „ЈОТ-
КОМЕРЦ" експорт-импорт п.о. Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 
12. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01/94 од 
30.11.1994 година, а основач е Јовев Трајче од Титов Велес. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110905, 
110309, 110909,060501, 060502, 060503, 070310, 070320, реекспорт, заста-
пување на странски фирми, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јовев Трајче, ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15230/94. (16318) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14987/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56491-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„УНО БАГИ“ ц.о. експорт-импорт Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 52/6. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01-01 од 
21.11.1994 година, а основач е Велче Србиноски од с. Д. Седларце -
Тетово. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113 , 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070260, 110309, 110909, 020110, 013099, 120363, 110109, 060501, 060502, 
060503 , 080201, 080202, 080190, во надворешно-трговскиот промет-
0703, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за СВОЈ а сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатито одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Велче Србиноски -
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14987/94. (16319) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15633/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56221-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговски промет на Производно-трганското и услужна претпри-
јатие „КАРО“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „133" бр. 16/3. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 15.12.1994 го-
дина, а основачи се: Оливера Сиљановска и Јошко Сиљановски од 
Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260 , 070111, 070112, 070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за с НОЈ а сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Оливера Смиланов-
ска, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15633/94. (16320) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15318/ 
94, на-регистарска влошка бр 1-56064-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговскн промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ФИФИ-КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. с. Д. Палчиште, 
Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.12 1994 го-
дина, а основач е Агим Незири од с. Д. Палчиште, Тетово. 

Дејности. 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260 , 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202 , 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Агим Незири, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 15318/94. (16321) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14972/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55784-0-0-0, го запиша ,,во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговски промет на Претпријатието за производство, трговија, 
услуги и туризам „БРЕЗОВИЦА ТРАВЕЛ-ТОУРС" експорт-импорт 
д.о о. с. Селце, Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 го-
дина, а основач е Рецепи Рами од с Селце, Тетово 

Дејности: 070211, 070212 , 070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226 , 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125. 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 012130, 
013099, 020110, 020140, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Рецепи Рами, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14971/94. (16322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14969/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55782-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о о. и надве-
решно-трговски промет на Производио-трговското и услужно претпри-
јатие „КОМПАНИ-С.С." експорт-импорт д.о.о. с. Порој, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 го-
дина, а основач е Сабедин Алили од с. Порој, Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сабедни Алили, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14969/94. (16323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14029/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55202-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „ГОРДИМИ“ ек-
спорт-импорт д.о.о. с. Горно Оризари, Титов Велес. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213' 
070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202 
110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110909, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови и 
печурки, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги на областа на транспортот, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг работи, консигнациона 
продажба, угостителски и туристички услуги. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Димче Јовев, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14029/94 (16324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15602/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56410-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Графичко-трговското 
претпријатие „ТЕГРАФ" увоз-извоз д.о.о. Тетово, ул. „116" бр. 9. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.12.1994 го-
дина, а основачи се: Љупчо Здравкоски, Ќирко Томовски, Анѓеле Ко-
тески и Тоде Томоски. 

Дејности: 012421, 012429, 013500, 013400, 120312, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 110309, 110909, 070310, 
070320, услуги во надворешно-трговскиот промет, посредување, заста-
пување, консигнација, комисиона продажба, меѓународна шпедиција, 
повторен извоз на привремено увезени стоки, реекспорт, купување на 
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стоки во странство и ниша продажба во странство, малограничен про-
мет со: СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ќирко Томовски -
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15602/94. (16325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16894/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54491-0-0-0, ја запиша во судскиот 
[регистар промената на фирма и проширувањето на дејност на Претпри-
јатието за трговија на големо н мало и услуга „РУФЕЈА КОМЕРЦ“ 
експорт-импорт Д.О.О. с. Милетино, Тетовско. 

Претпријатието во надворешен промет се проширува со: меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стока во друмскиот сообраќај, 
меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, царински про-
давници, консигнациона продажба, туристички работи со странство, 
малограничен промет со соседните држави, реекспорт, посредување и 
застапувањана странски фирми. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16894/94. (16326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13404/ 
93, ма регистарска влошка бр. 1-41770-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги ЈУ БЕ РА" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „164" бр. 11, 
населба М. Речица. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 680202, 110303, 110309, 110909, 060502, 
110109, 050302, 011313, 011315 , 011949, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ќазими Рамадан, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13404/94. (16327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15239/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56496-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето ма Претпријатието за транспорт, туризам и про-
мет на големо и мало ,,СЛАТИНА-ТОУРИСТ" експорт-импорт д.о.о. 
с. Слатина, Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 
28.11.1994 година, а основач е Рамадани Ислам од с. Слатина, Тетово. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, Ш0127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, Ш0211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 060502, 060501, 110303, 110309, 
110509, 110109, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
шае и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети л ш р претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
ЕО внатрешниот ш надворешниот трговски промет е Рамадани Идам, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15239/94. (16328) 

Окружниот стопански с)/д во Скопје, со решението Срег. бр. 15567/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56188-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Пронзводно-трговското услужно претпријатие 
„РМО-Д" експорт-импорт д.о.о. с. Слатино, Тетово. 

Основач на претпријатието е лицето Исмаили Сулејман од село 
Слатино - Тетово. 

Дејности: 011315, 011390, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 
012322, 012429, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 
013074 , 013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050209, 
050303 , 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126 , 070127, 070128, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214 , 070221, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123 , 090131, 090132, 090139, 
090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Исмаили Сулејман - директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15567/94. (16329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15388/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56086-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
надворешно-трговски промет на Претпријатието за автотранспорт и 
шпедиција „ПАЧУК-ТРАНС4 експорт-импорт Д.О.О. Титов Велес, ул. 
„Гемиџиска" бр. 12. 

Скратениот назив на фирмата на претпријатието гласи: „ПАЧУК-
ТРАНС" д.о.о. Титов Велес. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 02.12.1994 
година, а основач е Пачуков Страшо од Титов Блее, со стан на ул. 
„Максим Горки“ бр. 180 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110303, 110309, 110909, откуп и 
продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шум-
ски плодови, водоземци, печурки, индустриски отпадоци, недвижности, 
моторни возила и друго, а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, посредување на застапување во прометот на стоки и услуги, 
застапување на странски правни и физички лица, реекспорт, консигна-
циона продажба, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стока и патници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Памуков Страшо, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15388/94. (16330) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14968/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55781-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ Ѓ У Р О - И М П Е К С експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „116" бр„ 
10. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 го-
дина, а основач е Ѓоко Стефановски од Тетово. 

Дејноста: 070211, 070212, 070213, Ш0214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012422, 011949, 012322,090121, 
070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ѓоко Стефановски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14968/94. (16331) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 141691 
94, на регистарска влошка бр. 1-55223-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ФЕНИКС - 2001" експорт-импорт Д.О.О. Тетово, ул. „М. Тито“ 
бр. 17. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 9.11.1994 година, 
а основач е Бачовски Стојанчо од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, (У70129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 0 8 0 Ш , 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во' внатрешниот и надворешниот трговски промет е Начовски Сто-
јанчо, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14109/94. (16332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14970/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55783-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ВУЛЕ-ТЕРМ" експорт-импорт Д.О.О. с. Непроштено, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 го-
дина, а основач е Јованоски Војислав од с. Непроштено, Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јованоски Воји-
слав, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14970/94. (16333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15635/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56222-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д о.о. и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговѓкото и услужно претпри-
јатие „ЦУЛИ - 68" експорт-импорт 'Гетото, ул. „М Тито“ бб. 
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Претпријатието е основано со акт за основање од 05.12.1994 го-
дина, а основач е Менсур Нуриши од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221 
070222, 070223, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
07011, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 
110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 080111, 080119, 080129, 
050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 
012322, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во (зое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Менсур Нуриши, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15635/94. (16334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 167917 
94, на регистарска влошка бр. 1-12311-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Производно-трговското прет-
пријатие „ДАРДА НИ А-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз с. Непроштено, Те-
тово. 

Проширувањето на дејност во надворешно-трговскиот промет: -
услуги во внатрешна и меѓународна шпедиција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16791/94. (16335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15430/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56341-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„ДИМА ТРГО'4 увоз-извоз Д . О . О . Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 
56 

Скратена ознака: ТП „ДИМА ТРГО“ увоз-извоз Д . О . О . Тотов Ве-
лес. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, а 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Митевски Димитар, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15430/94. (16336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15677/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56240-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското претпријатие на го-
лемо и мало „ТРГО ВАРДАР“ увоз-извоз Д . О . О . Титов Велес, ул. „Бла-
гој Ѓорев“ бр. 71. 

Скратена ознака: ПТП „ТРГО ВАРДАР“ увоз-извоз Д . О . О . Титов 
Велес. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614 , 013021, 013030, 013041, 
013042, 013050, 013099, 013И1, 013115, 013121, 013122, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110309, а во надворешно-трговскиот 
промет: 070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15677/94. (16337) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд во СКОНЈС, објавува дека со решението 
Ст. бр 1525/94 од 21.III.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Консалтинг за меѓун. прав. промет „ИФА" Скопје ул. 
„Велко Влаховиќ" бр 7/10/8. 

За стечаен судија е одредена Катица Тотева , судија ири овој суд 
За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од С К О П Ј С ул. 

„Костурска“ бр 1/3/2, телефон 277-379. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Служени весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази 

Се идол дуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 9 V 1995 година во 11,00 часот, собра броЈ 
6 0 п р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (596) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст бр 1432/91 од 23 III 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППУП ,ЈуриЈа" од село с брвеница,Тетово 

Ја стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, при ОВОЈ суд 
За стечаен управник е одреден Илија Заковски од С копје ул „Руз-

вслтова ' бр 5 I, телефон 741-545 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријава I 

своите побарувања во рок од 30) дена по објавувањето на огласот во 
,.Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират,долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 16. V. 1995 година во 10,55 часот, собра броЈ 
6 0 п р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (599) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр 1340/94 од 6 III 1995 година е отворена стечена постапка над 
должникот ППП ,ДЕКС ПУЛ ОД Скопје ул. „Орце Николов“ бр. 58 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр 1-11/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 19. IV. 1995 година во 11,30 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 14915/94 од 23.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Копинг Промет“ од Тетово ул. „Видое Смилевски 
Бато“ бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Саздова, судира при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје ул. „Руз-

велтова" бр. 54, телефон 741-545. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 

Пријава вб два примероци со докази: 
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-

ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 16.V.1995 година во 10,50 часот, соба број 
6 0 и р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (600) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1365/94 од 20.III.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД „АГРО МАРКЕТ“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб. 

За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Марковски Иле од Скопје бул. „Јане 
,Сандански“ бр. 118/11-17, телефон 411-475. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 17. V. 1995 година во 8.30 часот, собра број 
1 5 4 п р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (601) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 452/94, 
1013/94, према должниците 3 3 „ Топлица“ од с Слоешница, ПП „Бени 
комерц“ с Велешта, ПП „Алден" с Поетско отворените стечајни 
постапки се заклучени, према должниците ПП „РЛЈ1И КОМЕРЦ“ од 
Охрид. ПП „Компани Милдоф" од с. Велешта, ПП „Ордеска“ с. Криво-
гаштани, ПП „Сантравел" Битола, НИ „Меркат комерц“ Охрид, ПП 
„Екс комерц“ Прилеп, П П „Телеграм“ Струга, НИ „За'трговија Ваду-
фо" Битола, МИ „Маријан“ с. Ивањсвци, НИ „Домит Импекс“ Битола, 

ПП „Зокманс", ПП „Карго промет“. ПП Анести комерц“, ПП „Тонзо" 
ПП „Данма комерц“ сите од Битола, НИ „('рација“, ПП „Бирката", 

ПП „Деле транс“, сите од Демир Хисар, ОП „Разно промет“, ПП „Иг-
ди комерц“ и ПП „Мекарт унион" сите од Битола, се отворени стечајни 
постапки кои што не се спроведуваат и се заклучуваат, а со решение 
Ст. бр. 881/94, 1016/94, 1094/94, 971/94, 74/95, 62/95, 977/94, 1112/94, 83/ 
95. 143/95,26/95,2/95, 179/95, 1103/94,35/94, 119/95, 122/95, 116/95, 134/ 
95. 188/95, 191/95 према должниците 1111 „Сирена“ Д О О „Валентина“, 
НИ „СкаЈ". ПП „Леполи", ПП „Минавел". ПП „Елта", ПП „Еф-би 
компани“, ПП „Виб лукс“ и ГЗ ПП „Пиагет" сите од Битола и према СЗ 
„Етаж" од Прилеп, со решенија Л 7/95, 10ЛЈ5, Л 129/94, Л. 132/94 Л 
28/95, Л 19/95, Л 16/95, Л 25/95. Л 40/95. Л. 13/95 се отворени ликвида-
циони постапки кои не се спроведени и се 'заклучени. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (602) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр 212/95 
од 16 III 1995 година отвори стечајна постапка над АД „Илинден“ 
Охрид. За стечаен судија е одреден Коста Споа, а за стечаен управител 
Жанко Димитриевски дипломиран економист од Охрид и со објавен 
оглас од судот на 16.III 1995 година ги повика доверителите да ги 
пријават своите побарувања до стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со дока зи. Во спротивно, ќе бидат отфрлени и вирманската 
уплата со такса од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна 
постапка во „Службен весник на РМ“ кои ќе се испитаат на 8. V. 1995 г. 
во 10,00 часот во овој суд. а должниците неодложно да ги измираат 
своите долгови 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (603) 
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Со решението Ст. бр. 403/94 од 28.III.1995 година е отворена сте-
чајна постапка над 3 3 „Бања Банско“ с. Банско-Струмица, но е одлу-
чено постапката да не се спроведува туку да се заклучи. 

По правосилноста на решението 3 3 „Бања Банско“ с. Банско-
Струмица се брише од регистарот на стопанските организации. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението по желба преку ОВОЈ 
суд до Стопанскиот суд на МакедониЈа-СкопЈе, во рок од 15 дена но 
објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (612) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 72/95 од 27.III.1995 година е отворена ликвидација над должникот 
П,.О. „ЗАНА КОМЕРЦ“ од Скопје, ул „Темко Попов“ бр. 4/2. 

За ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
овој суд. 

За ликвндационен управник е одредена Мартиновска Зорица ул. 
„П уписи нова“ бр. 6-3/31, телефон 209-782. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 'должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот 
совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 9.V. 1995 година, соба број 83 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (597) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 306/94 од 14.11.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Ц.З. „Нова Градба“ од Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 69 

За ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
ОВОЈ с у д . 

За ликвидаѕџшнен управник е одредена Мартиновска Зорица ул. 
„Пушкинова“ бр. 6-3/31, телефон 209-782 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот 
своет со пријава во два примероци со докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 10. V. 1995 година, во 9 часот, соба броЈ 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (608) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
III Л. бр. 41/94 од 28.III.1995 година е отворена постапка за ликвидација 
над ТП на големо и мало експорт-импорт „Тео-Карт 92" - Штип но е 
одлучено да не се спроведува туку да се заклучи. 

По правосилноста на решението ТП „Тео-Карт 923 ќе се брише од 
регистарот на стопанските ограганизации. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку ОВОЈ 
суд до Стопанскиот суд на Македонија-Скопје во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (609) 

Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека со решението Ш Ј1. бр. 16/95 од 17.III1995 година е отворена 
постапка за ликвидација над Претпријатие во приватна сопственост за 
производство, трговија, услуги „Невон Комерц“ увоз-извоз П.О. Про-
биштип, но е одлучено истата да не се спроведува туку да се заклучи. 

По правосилноста на решението ППС „Невон Комерц“ - Пробиш-
тип ќе се брише од регистарот на стопанските организации. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој 
суд до стопанскиот суд на Македонија-Скопје во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (610) 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 

Пасош бр. 251643 на име Бектиши Фадил, с. Ко-
рито, Гостивар. (1325) 

Пасош бр. 165602 на име Муареми Фуат, с. Корито, 
Гостивар. (1326) 

Пасош бр. 0330318 издаден од УВР Кавадарци на 
име Лазиќ Живко ул. „16 јули“ бр. 32, Кавадарци. (1321) 

Пасош бр. 0065749 издаден од УВР Кочани на име 
Крстев Стефан ул. „Цар Самоил“ бр. 32, Кочани. (1322) 

Пасош на име Јашари Гулнесер, с. Беловиште Го-
стивар. (1320) 

Пасош бр. 325188 издаден од УВР Скопје на име 
Боривоје Димишковски, ул. „Народен фронт“ бр. 21/4-
5, Скопје. (1323) 

Пасош бр. 101608/93 издаден од УВР Скопје на име 
Александар Гуцевски бул. „АСНОМ“ бр. 12/17. (1248) 

Пасош бр. 29553 издаден од УВР Крушево на име 
Ристески Вањушка ул. „Манчу Матак“ бр. 41, Кру-
шево. (1324) 

Пасош бр. 019349/93 издаден од УВР Охрид на име 
Науме Костовски с. Требевишта, Охрид. (1309) 

Пасош бр. 0459533/94 издаден од УВР Гостивар на 
име Мурат Мурати с. Г. Бањица, Гостивар. (1310) 

Пасош бр. 085867/93 издаден од УВР Тетово на име 
. Ил,бер Ил,јази ул. „111" бр. 40, Тетово. (1311) 

Пасош бр. 176258/94 издаден од УВР Струга на име 
Бесим Ел мази с. Богојци, Струга.. (1312) 

Пасош бр. 419771/94 издаден од УВР Куманово на 
име Виолета Коцевска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 31, Кума-
ново. (1313) 

Пасош бр. 112970/94 издаден од УВР Куманово на 
име Горан Коневски ул. „Гоце Делчев“ бр. 31, Кума-
ново. (1314) 

Пасош бр. 464365/94 издаден од УВР Тетово на име 
Емин Беќири с. Чифлик, Тетово. (1315) 

Пасош бр. 0151248/94 издаден од УВР Т. Велес на 
име Севдил Зеќиров, с. Горно Јаболчиштс, Т. Велее. 

Гаранција бр. 23/94 од 7.IX. 1994 година на износ од 
30.000 германски марки издадена од Кредитна банка 
Битола каде должник е „Македо Промет“ Прилеп, а 
доверител „НИМЕКС" Скопје. (1327) 

Пасош бр. 177406 издаден од УВР Куманово на име 
Далипи Неџат с. Матејче, Куманово. (1331) 
Пасош бр. 227666 издаден од УВР Гостивар на име 
Изаири Исмаилаки, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (1330) 

Пасош бр. 0001733 издаден од ОВР Кичево на име 
Садику Рецеп с. Зајас, Кичево. (1330) 

Пасош бр. 0036789 од 25V.1993 година издаден од 
УВР Струмица на име Мавров Дончо, с. Вељуса бр. 
293, Струмица. 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните печати: 

Правоаголен печат под назив: „Угостителски дуќан 
Бифе со пицерија „АЛЕКСАНДАР“ Смилевски Гоце и 
Димовски Дарче бул. „Октомвриска револуција“ бб, 
Скопје. (1317) 
Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет“, 
производство и услуги „РАМО-КОМ" ц.о. експорт-им-
порт Скопје. (1318) 
Тркалезен печат под назив: Училишен медицински цен-
тар „Никола Штејн" ц.о. С.Р. Македонија“ (двојази-
чен) и штембил (правоаголен) под назив: „Училишен 
медицински центар „Никола Штејн" Тетово С.Р. Маке-
донија“. (1319) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

ОГЛАС 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-

НИЦИ 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, во рок од 60 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас да ги најават побарувањата од А.Д. „Со-
лидарност“ - Скопје. 

2. Побарувањата се пријавуваат истовремено до 
А.Д. „Солидарност“ - Скопје ул. „Лазар Поптрајков" 
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б.б. и до Агенцијата за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

3. Побарувањата се доставуваат на посебен образец 
објавен во „Сл. весник на РМ“ бр.3/94. 

А.Д. „Солидарност44 - Скопје 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ44 бр. 38/92) Општественото претпријатие 
ЗРО „ИНКОП44 - Скопје објавува 

ОГЛАС 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИ-

ЈАВИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Општественото претпријатие ЗРО „ИНКОП" -
Скопје ги повикува поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања кон претпријатието. 

2. Пријавите на побарувањата се поднесуваат на по-
себен образец-Барање за заштита на правата на пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници во 
постапка на трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

3. Пријавата на побарувањата се доставува до Аген-
цијата на РМ за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал и до ЗРО „ИНКОП" - Скопје, ул. 
„Маршал Тито44 бр. 26-Ѓ. Петров. 

4. Пријавата на побарувањата се доставува во рок оп 
60 дена по објавувањето на огласот. 

ЗРО ОП „Инкоп" - Скопје 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
„(Сл. весник на РМ, бр. 38/93") ДОО-ОО „ИЛИНДЕН“ 
Крушево објавува 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. ДОО-ОО „ИЛИНДЕН“ КРУШЕВО ги повикува 
поранешните сопственици и нивните правни наслед-
ници, државјани на Република Македонија доколку ги 
има да ги пријават своите имотни побарувана од прет-
пријатието. 

2. Пријавувањето да се изврши на образец пропишан 
од Агенцијата за приватизација на Република Македо-
нија. 

3. Побарувањата да се достават до ДОО-ОО „Илин-
ден“ со седиште на улица „Питу Гули“ бб Крушево и до 
Агенцијата за приватизација на РМ. 

Рокот на пријавување е 60 дена од денот на објаву-
вана во Службен весник. 

ДОО-ОО „ИЛИНДЕН“ Крушево 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП - МА-
ХИЗ - „Вардар“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со општс-

л' 

ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се н^цоѓа на ул. „Варшавска“ бр. 23 
- Скопје, во време од 8 до 14 часот. 

(613) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „СЈ1ОВИН 
ЈУГОКОКТА" АД - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управуваното. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деЈговните простории на 
Претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Шарпланинска ББ 
во време од 10 до 14 часот. (614) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „БИ-
СТРИЦА“ с. Теарце-Тетово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се̂  изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кирил Пеј ч и чо-
виќ“ бр. 2 во село Теарце, во време од 09 до 12 часот. 

(616) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПУТП ,,СЕ-
ВЕР“ - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
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наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
во време од 09 до 12 часот. (617) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Малеш-
Транс" - Берово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Владимирски пат“ 
- Берово^ во време од 07 до 15 часот. 

(618) 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Завод за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ МАРТ 1995 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија во периодот јануари-март 1995 го-
дина во однос на просечните цени на мало во 1994 го-
дина, изнесува 15,9%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

СОДРЖИНА 

423. Закон за внатрешни работи 381 

424. Закон за Агенцијата за разузнавање 388 

425. Закон за санитарната и здравствената ин-
спекција 391 

426. Одлука за основано меморијален простор 
во зградата на Собранието на Република 
Македонија 393 

427. Одлука за припојувано на Заводот за реха-
билитација на слух, говор и глас - Скопје 
кон Медицинскиот факултет-ООЗТ Кли-
ники - Скопје 393 

428. Одлука за разрешувано од функцијата су-
дија на Врховниот суд на Република Маке-
донија 394 

429. Одлука за учество на Републиката во фи-
нансирањето на општествените организа-

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

439. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

ции, друштва, здруженија и сојузи во 1995 
година . 394 
Одлука за распоредување на приходите од 
игрите на среќа и од забавните игри на 
автомати во 1995 година 394 

Решение за именување вршител на долж-
носта директор на ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје 395 
Решение за давање согласност на Одлуката 
за именувано претседател на Колегијал-
ниот работоводен орган на УСО „Нико 
Нестор“ - Струга 395 
Решение за давање согласност на Одлуката 
за именувано индивидуален работоводен 
орган на РО за згрижување, воспитание и 
образование на деца од предучилишна во-
зраст „Иво Рибар-Лола" - Крива Паланка . 395 
Решение за давање согласност на Одлуката 
за именувано индивидуален работоводен 
орган на Народниот музеј „Куманово“ -
Куманово 395 
Решение за разрешување од должноста со-
ветник во Владата на Република Македо-
нија 395 
Решение за именувано директор на Репу-
бличкиот завод за заштита на спомениците 
на културата 396 
Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за образо-
вание и физичка култура 396 
Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за образование и фи-
зичка култура 396 
Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за образование и фи-
зичка култура 396 
Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за образование и физичка 
култура 396 
Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за образование и физичка 
култура 396 \ 
Решение за именувано управител на За-
творот - Штип со Отворено одделение во 
Струмица 397 
Решение за именување заменик на дирек-
торот на Педагошкиот завод на Македо-
нија 397 
Правилник за изменувано на Правилникот 
за образецот на здравствената легитима-
ција и за начинот на нејзиното издавање, 
водено и користење 397 
Правилник за содржината и начинот на ле-
карскиот преглед за утврдувано на опш-
тата здравствена способност, содржината и 
начинот на издавањето и важеното на ле-
карското уверение 397 
Објава за порастот на цените на мало во 
Република Македонија за месец март 1995 
година 408. 
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