
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Четврток, 1 февруари 1996 
Скопје 

Број 6 Год. LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

99. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 52/91), Претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

Се поставува 
I 

Јован Теговски, вонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Кралството Белгија, 
за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Мисијата на Република Македонија при 
Европската Унија со седиште во Брисел. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 31 
23 јануари 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

У. бр. 32 
23 јануари 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

101. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 52/91), Претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 

Се поставува 
I 

^Д-р Ѓорѓи Спасов, вонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Македонија во Република Бугарија, 
за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Молдова. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
24 јануари 1996 година 

Скопје 

100. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 52/91), Претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА КОРЕА 
Се поставува 

I 
Д-р Владимир Петковски, вонреден и ополномош-

тен амбасадор на Република Македонија во Народна 
Република Кина, за вонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Демократска Народна 
Република Кореа со седиште во Шкинг. 

И 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Каро Глигоров, с. р. 

102. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 јануари 19% го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот 
стопански суд во Скопје 

Љубомир Крстевски, поради исполнувани услови за 
старосна 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 08-255/1 
24 јануари 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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103. 
Врз основа на член 41 сткв 1 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 36/ 
95), на предлог на општата седница на Врховниот суд на 
Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 јануари 1996 го-
дина, донесе \ / 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО 

ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 

Бројот на судиите, вклучувајќи ги и претседателите, 
во основните судови во Република Македонија, се опре-
делува и тоа: 

1. Основен суд Берово 6 
2. Основен суд Битола 32 
3. Основен суд Виница 5 
4. Основен суд Гевгелија 18 
5. Основен суд Гостивар 20 
6. Основен суд Дебар 7 
7. Основен суд Делчево 6 
8. Основен суд Кавадарци 18 
9. Основен суд Кичево 17 

10. Основен суд Кочани 18 
11. Основен суд Кратово 5 
12. Основен суд Крива Паланка 9 
13. Основен суд Куманово 32 
14. Основен суд Крушево 5 
15. Основен суд Неготино 7 
16. Основен суд Охрид 20 
17. Основен суд Прилеп 27 
18. Основен суд Радовиш 12 
19. Основен суд Ресен 5 
20. Основен суд Свети Николе 6 
21. Основен суд Скопје I Скопје 81 
22. Основен суд Скопје II Скопје 76 
23. Основен суд Струга 17 
24. Основен суд Струмица 27 
25. Основен суд Тетово 32 
26. Основен суд Титов Велес 20 
27. Основен суд Штип 24 

II 

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 08-253/1 ^ , Претседател 
24 јануари 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, Стојан Андов, с.р. 

платува премија во износ од 3,00 денари по еден литар 
млеко, сведено на квалитетот на кравјото млеко. 

2. Премијата од точка 1 се исплатува за кравјо и 
козјо млеко кое содржи најмалку 3,2% и овчо млеко 
кое содржи најмалку 6,0% млечна маст. Ако млекото 
содржи поголем процент на млечна маст (кравјото и 
козјото до 4,2% и овчото до 8,5%), износот на преми-
јата сразмерно се зголемува. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-154/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

105. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ ВО 

1996 ГОДИНА 

1. За откупените количини шеќерна репа од родот 
во 1996 година, произведени во Република Македонија 
се исплатува премија во висина од 20% од откупената 
цена на шеќерната репа. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

, Бр. 23-156/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

104. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКОТО ВО 

1996 ГОДИНА 

1. За произведено и предадено млеко во млекар-
ница, за произведено и преработено млеко од страна на 
претпријатијата и другите правни лица од подрачјето на 
Република Македонија во текот на 1996 година се ис-

106. -
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

ОДЈ1УКА 
ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕД И МАСЛОДАЈНА 

РЕПКА ОД РОДОТ ВО 1996 ГОДИНА 

1. За откупените количини на сончоглед и масло-
дајна репка од родот во 1996 година произведени во 
Република Македонија се исплатува премија во висина 
од 25% од откупената цена на сончогледот и 20% од 
откупената цена на маслодајната репка. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-155/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија 4 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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107. 
Врз основа на член 17-б од Законот за промет со 

земјишта и згр,ади („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 
41/75,10/79, 51/88, 38/91 и 4/93) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОМЕТ СО ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА КО-

РИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Се врши замена на правото на користење на деловна 

просторија која се наоѓа на граничниот премин „Блато“ 
на КП бр. 640/1 во местото викано „Пешкопејски пат“ 
заведена во ПЛ. бр. 122 за КО Баниште - Дебар со 
површина од 16 м2, на која носител на права е Репу-
блика Македонија, со деловна просторија во површина 
од 30 м2 која се наоѓа на ул. „Б. Единство“ бр. 144 1/1, 
изградена на КП бр. 2152 и КП бр. 2162 заведена во ПЛ. 
бр. 226 за КО Дебар, сопственост на Стопанска банка -
Филијала Дебар. 

Член 2 
Договорот за замена на правото на користење на 

недвижностите од членот 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за финансии. 

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

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-848/4 
22 јануари 19% година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

108. 
Врз основа на член % став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“, бр. 44/95) 
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 25 декем-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

1. За членови на“ Училишниот одбор на ОУ „Кочо 
Рацин“ - Скопје се именуваат: 

Владо Митревски, директор на ТП „Херц“ 
Стојанка Ристевска, инд. работоводен орган на РО 

за згрижување, воспитание и образование на деца од 
предучилишна возраст „Кочо Рацин“ - Скопје 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - Скопје се именуваат: 

д-р Зоран Стојановски, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје 

Вера Туџарова, педагог во ОУ „Димитар Милади-
нов“ - Скопје 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јохан 
Хајнрих Пссталоци" - Скопје се именуваат: 

Иванчо Бучевски, приватен стопанственик 
Климе Кајмаковски, доктор на стоматологнја, вра-

ботен во Здравствениот дом „Идадија" - Скопје 
4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Коле 

Нсдслковски" - Скопје се именуваат: 
Љупка Будимова, секретар на Детскиот културен 

центар „Карпош“ - Скопје 
Кирил Бабамов, економист во пензија 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дими-
тар Миладинов“ - Скопје се именуваат: 

Снежана Јанкуловска, психолог во ОУ „Кочо Ра-
цин“ - Скопје 

Мирјана Поповска, педагог во ОУ „Коле Неделков-
ски" - Скопје 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. 
Кирил и Методиј“ - Скопје се именуваат: 

Русанка Страшевска, педагог во УСО „Зеф Љуш 
Марку“ - Скопје 

Мирко Стефановски, секретар на Градската КПЗ -
Скопје 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Те-
фејуз" - Скопје се именуваат: 

Ерол Хајредини, новинар во Редакцијата на НИЛ 
„Нова Македонија“ - Скопје 

Илиаз Абдулаху, директор на ОУ „Даме Груев“ -
Скопје 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лирија“ 
- Скопје се именуваат: 

Мехди Рахмани, потпретседател на Собранието на 
општината Центар - Скопје 

Мухиедин Сеј фу лан, наставник во ОУ „26 јули“ -
Скопје 

9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Цветан 
Димов“ - Скопје се именуваат: 

Лефа Преитовска, директор на ОУ „Кочо Рацин“ 
Скопје 

Марица Величковска, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ 
Скопје 

10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме 
Груев“ - Скопје се именуваат: 

Весна Дамчевска-Илиевска, психолог во ОУ „Јане 
Сандански“ - Скопје 

Бујар Азизи, професор во УСО „Зеф Љуш Марку“ -
Скопје 

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „11 
Октомври“ - Скопје се именуваат: 

Рајна Ставревска, професор во ОУ „Димитар Мила-
динов“ - Скопје 

Гордана Каева, самостоен соработник во Одделени-
ето за кадровски и персонални работи во Владата на 
Република Македонија 

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јане 
Сандански“ - Скопје се именуваат: 

Митре Илиевски, вработен во Јавното претпријатие 
Македонски железници - Скопје 

Енвер Мифтари, наставник во ОУ „Никола Вапца-
ров“ Скопје 

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

Бр. 17-2500/33 Претседател на Владата на 
25 декември 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски ,с. р. 

109. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) 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 25 декем-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Христи-
јан Тодоровски-Карпош" - Скопје се именуваат: 

-Загорка Георгиевска, дипл. правник, вработена во 
Собранието на општина Карпош, - Скопје 
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- Олга Поповска, професор во УСО „Орце Нико-
лов“ - Скопје 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера 
Циривири-Трена" - Скопје се именуваат: 

- Марија Хроват, педагог во ОУ ,Јан Амос-Комен-
ски" Скопје 

- Руска Карановиќ, дипл. правник, вработена во Со-
бранието на општина Карпош-Скопје 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „ Л а з о 
Трпевски“ - Скопје се именуваат: 

- Томе Каранфиловски, дипл. правник, вработен во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство - ОЕ Карпош - Скопје 
“ - Љубе Бшиковски, вработен во ОУ „Ѓорче Пе-
тров“ - Скопје 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Петар 
Поп Арсов“ - Скопје се именуваат: 

- Јордан Дудевски, наставник во ОУ „И Октомври“ 
- Скопје 

- Анита Шојчева, дипл. правник, вработена во ПП 
„Ирена“ - Скопје 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Војдан 
Чернодрински" - Скопје се именуваат: 

-Томе Турчинов, дипл. правник, вработен во Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина 

- Мице Мидевски, професор во ГУЦ „Здравко 
Цветковски“ - Скопје 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Владо 
Тасевски“ - Скопје се именуваат: 

- Аритула Санева, индивидуален работоводен ор-
ган на РО за згрижување, воспитание ,и образование 
„Пролет“ - Скопје 

- Наташа Бундалевска, дипл. економист, вработена 
во Министерството за стопанство - ОЕ - Карпош -
Скопје 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ ,Дан 
Амос Коменски" - Скопје се именуваат: 

- Јадранка Кунгуловска, дипл. правник, вработена 
во Собранието на општината Карпош - Скопје 

- Мариета Петроска, педагог во ОУ „Вера Цириви-
ри-Трена" - Скопје 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брат-
ство“ - Скопје се именуваат: 

- Тонка Дилевска, просветен работник во пензија 
- Емин Рустеми, професор во УСО „Зеф Љуш Мар-

ку“ - Скопје 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ ,Л11140 

Хаџи Димов“ - Скопје се именуваат: 
- Славка Павловска, дипл. економист, вработена во 

Министерството за финансии - ОЕ - Центар - Скопје 
- Видое Цветковски, педагог во ОУ „X .Т. Карпош“ 

- Скопје 
10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Моша 

Пијаде“ - Скопје се именуваат: 
- д-р Новица Велјановски, вработен во Институтот 

за национална историја - Скопје 
-Трајан Николовски, наставник во ОУ „Братство“ -

Скопје 
11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мирче 

Ацев“ - Скопје се именуваат: 
- Мице Мидевски, професор во ГУЦ „Здравко 

Цветковски“ - Скопје 
- В ас илка Тотева, педагог во ОУ „Моша Пијаде“ -

Скопје 
12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓорче 

Петров“ - Скопје се именуваат: 
- Димитар Клифов, адвокат 
- Лидија Перчинкова, психолог во ОУ „Лазо Трнов-

ски - Скопје 
13. За членови на Училишниот одбор на ОУ 

„Страшо Пинџур" - Скопје се именуваат: 
- Ратко Боцевски, адвокат 

- Милан Момировски, психолог во ОУ ,Аврам Пи-
севски“ - с. Бардовци 

14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Тихо-
мир Милошевски“ - с. Ново Село, се именуваат: 

- Чедо Шопкиќ, дипл. економист, с. Вучидол 
- Стефан Стојановски, професор во УСО „Зеф 

Љуш Марку“ - Скопје 
15. За членови на училишниот одбор на̂  ОУ ,Јоаким 

Крчовски“ - с. Волково се именуваат: 
- Љубе Ристевски, наставник во ОУ „Страшо Пин-

џур" - Скопје 
- Благоја Блажевски, социолог во ОУ „Емин Дура-

ку“ с. Буковиќ 
16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик 

Коница" - с. Радуша се именуваат: 
- Хемзи Џафери, инженер од с. Радуша 
- Хасан Рамадани, професор во УСО „Зеф Љуш 

Марку“ - Скопје 
17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Бајрам 

Шабани“ - с. Кондово се именуваат: 
- Агим Фазлиу, професор во УСО „Зеф Љуш Мар-

ку“ - Скопје 
- Хазби Нуредини, ПДП „Врела Пром" 
18. За членови на Училишниот одбор на ОУ ,Дри-

та“ - с. Рашче се именуваат: 
- Имер Јакупи, наставник во ОУ „Сами Фрашери" -

с. Глумово 
- Мустафа Бериша, вработен во ГП „Грант-" -

Скопје 
19. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Борис 

Кидрич" - с. Сарај се именуваат: 
- Баки Бакиу, пензионер 
- Ризван Сулејмани, републички инспектор за труд 

во Министерството за труд и социјална политика - ПЕ -
Карпош - Скопје 

20. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сами 
Фрашери" - с. Глумово се именуваат: 

- Џељал Јакупи, наставник во ОУ „Ибе Паликуќа“ -
с. Бојане 

- Удаи Ахмети, од с. Буковиќ 
21. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Емин 

Дураку“ - с. Буковиќ се именуваат: 
- Махир Зибери, вработен во МРТВ 
- Ариф Шабани, вработен во Л.П. „Еренику Ко-

мерц“ 
22. За членови на Училишниот одбор На ОУ „Ибе 

Паликуќа“ - с. Бојане се именуваат: 
- Беџет Беџети, републички инспектор за труд во 

Министерството за труд и социјална политика - ПЕ -
Кисела Вода - Скопје 

- Хамит Бакиу, наставник во ОУ „Сами Фрашери" -
с. Глумово 

23. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Аврам 
Писевски“ - с. Бардовци се именуваат: 

- Лујза Николовска, професор во ДУЦ „Ѓорѓи Ди-
митров“ - Скопје 

- Милка Ивановска, вработена во ОУ ,Димо Хаџи 
Димов“ - Скопје 

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

Бр. 17-2500/34 
25 декември 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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НО. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ44 бр, 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија (^Службен весник на СРМ“ бр.38/90 и 
„Службен весник, на РМ'4 бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата Одржана на 25 декем-
ври 1995 година, донесе г 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Григор 
Прличев“-Скопје се именуваат: 

-Александра Масин, советник во Педагошкиот за-
вод на Македонија 

-Марија Каргоска, индивидуален работоводен ор-
ган на РО за згрижување, воспитание и образование на 
деца од предучилишна возраст „Детска радост“ -
Скопје 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Стив 
Наумов“-Скопје се именуваат: 

-Мирослава Маринковиќ, наставник во ОУ „Григор 
Прличев“-Скопје 

-д-р Гоце Василевски, професор на Земјоделскиот 
факултет во Скопје 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера 
Јоциќ44 - Скопје се именуваат: 

-Катерина Василевска, стручен соработник во Се-
кретаријатот за образование на Град Скопје 

-Славчо Хаџи-Арсов, референт во Заводот за пла-
тен промет 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наум 
Наумовски-Борче" - Скопје се именуваат: 

-Мирослав Бошковиќ, професор во ЕТУЦ „Ми-
хајло Пупин" -Скопје 

-Никола Спасовски, вработен во ЈП за производ-
ство, пренесување ^ дистрибуција на електрична енер-
гија „Електростопансво на Македонија“ 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ње-
гош" - Колонија-Идризово се именуваат: 

-Слободан Џартовски, професор во ЕМУЦ „Ни-
кола Тесла“ - Скопје 

-Крсте Басоевски, советник во Педагошкиот завод 
на Македонија 

, 6. За членови на Училишниоот одбор на ОУ „Крум 
Тошев“ - с. Трубарево се именуваат: 

Јордан Илиевски, заменик директор на АСУЦ 
„Боро Петрушевски“ - Скопје 

-Драгица Мучевска, директор наОУ „Вера Јоциќ“ -
Скопје 

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „ Кочо 
Рацин“ - с. Петровец се именуваат: 

-Љубе Стојковски, советник во Педагошкиот завод 
на Македонија 

-Трајко Анѓелов, професор во Центарот за образо-
вание на кадри за областа на безбедноста 

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брат-
ство Единство“ - с.Коњари се именуваат: 

-Љубе Јовановски, директор на ОУ „Гоце Делчев“ -
нас. Издаден 

-Насер Амети, новинар во МРТВ 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 

Делчев“ - нас. Илинден се именуваат: 
-Драган Николовски, дипл. економист 
-Благоја Атанасовски, комерцијалист во „Интекс" -

Скопје 
10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ристо 

Крле“ - с. Кадино се именуваат: 

-Гочо Ѓориѓ, дипл. економист, на работа во „Техно-
метал Вардар“ - Скопје 

-Антонио Делиниколов, член на Извршниот одбор 
при Собранието на општина Гази Баба - Скопје 

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ - с. Миладиновци се именуваат: 

-Јовица Стефановски, советник во Педагошкиот за-
, вод на Македонија 

-Нешо Ста ној коваш, инж. технолог во ФАС „11-ти 
Октомври“ - Скопје 

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Крсте 
Мисирков“ - нас. Маџари И се именуваат: 

-Светлана Брашнарска, советник во Педагошкиот 
завод на Македонка 

-Слободанка Павлова, заменик на директорот на 
ОУ „25 Мај“ - нас. Синѓелиќ 

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
и Методиј“ - с. Стајковци се именуват: 

-Крсто Трпковски, вработен во Министерството за 
внатрешни работи 

-Добре Горгиев, новинар во МРТВ 
14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дане 

Крапчев“ Скопје се именуваат: 
-Лилјана Ѓорѓиоска, советник во Педагошкиот за-

вод на Македонија 
-Добре Макоски, вработен во „Застава промет“ 

Скопје 
15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наум 

Охридски“ - с. Булачани се именуваат: 
-Александар Домлевски, директор на ОУ „Григор 

Прличев" Скопје 
-Ангеле Стаменовски, секретар на Собранието на 

општината Гази Баба - Скопје 
16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „25 

Мај“ - нас. Сингелиќ се именуваат: 
-Миле Величковски, директор на ОУ „Крум То-

шев“ - с. Трубарево 
-Беќири Музаферм, советник во Педагошкиот за-

вод на Македонија 
17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мар-

шал Тито“ - с. Арачиново се именуваат: 
-Чедомир Поповски, директор на ОУ „Стив На-

умов“ - Скопје 
-д-р Аслан Селмани, професор на Природномате-

матичкиот факултет во Скопје 
18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Бајрам 

Шабани“ - с. Грушино се именуваат: 
-Наим Ајдари, наставник во ОУ „Маршал Тито“ - с. 

Арачиново 
-Иса Зекири, наставник во ОУ „Борис Кидрич" - с. 

Сарај 
19. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

Бр.17-2500/35 Претседател на Владата на 
25 декември 1995 година Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски с.р. 
111. 

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) 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 25 декем-
ври 1995 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОДДЕЛНИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР -

СКОПЈЕ 
1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Живко 

Брајковски" - Скопје се именуваат: 



Стр. 138 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 1996 

- Милош Макревски, наставник во ОУ „Климент 
Охридски“ Скопје 

- Незир Ејупи, наставник во ОУ „Лирија“ - Скопје 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лиман 

Каба“ с. Љуботен се именуваат: 
- Велко Ристовски, граѓанско лице на служба во 

АРМ 
- Тефик Љусјани, одборник во Собранието на опш-

тината Чаир - Скопје 
3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Михаљ 

Грамено" с. Брест се именуваат: 
- Исмет Салиху, наставник во ОУ „Маршал Тито“ -

с. Арачиново 
- Драги Ставревски, советник во Педагошкиот за-

вод на Македонија 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр.17-2500/36 
2 5 Д е К е М СкоЈГ ГОДИНа Претседател на Владата на 

Ј Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

112. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95) 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 25 декем-
ври 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ОУ ,ЈНЕЏАТИ ЗЕКИРИЈА" С. КОЏА-

ЏИК- ДЕБАР 

1.За членови на Училишниот одбор на ОУ „Неџати 
Зекирија" - с. Коџаџик - Дебар се именуваат: 

- Гоце Јакиовски, општински јавен правобранител -
Дебар 

- Изет Шемши, раководител на Службата за општи 
и правни работи при ХЕЦ „Шпилје" - Дебар 

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

Бр. 17-2500/37 „ _ 
25 декември 1995 година Претседател на Владата на 

СкОПје Република Македонија, Ј Бранко Црвенковски, с.р. 

113. 
Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и за обезбедување на средства и на-
чин за исплата на депонираните девизни влогови на 
граѓаните во 1993,1994, 1995 и 1996 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 70/94 и 65/ 
95), министерот за финансии донесува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИС-
ПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИ-
РАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Упатството за начинот и постапката за ис-
плата на денарски средства од депонираните девизни 

влогови на граѓаните („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 36/93, 54/93, 70/93, 2/95 и 26/95), во 
точка 1, зборовите: „1993,1994 и 1995 година“ се заме-
нуваат со зборовите: „1993, 1994,1995 и 1996 година“. 

2. Во точка 2 зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“ 
се заменуваат со зборовите: „1993, 1994, 1995 и 1996 
година“, а во алинеја 8 сврзникот „и“ се брише и по неа 
се додава нова алинеја 9 која гласи: 

„-плаќање за откуп на денарски побарувања, кои со 
Законот за санација и реконструкција на дел од банките 
во Република Македонија и се пренесени на Агенцијата 
за санација на банка“. 

Досегашната алинеја 9, станува алинеја 10. 

3. Во точка 3, став 1 потточка б) зборовите: „фак-
тура од претпријатието за погребни услуги, умреница, 
како и фактура за транспортни трошоци, доколку ли-
цето е умрено надвор од местото на погубувањето“ се 
заменуваат со зборовите: „умреница која се доставува 
во банката најдоцна во рок од 60 дена од денот на 
издавањето на умреницата". 

Во ставот 1 по потточка ж) се додава нова потточка 
з) која гласи: 
^ ,,з) за намената од точка 2 алинеја 9-писмена соглас-
ност помеѓу Агенцијата за санација на банка и претпри-
јатието должник односно одлука за продажба на денар-
ски побарувања донесена од страна на Агенцијата за 
санација на банка." 

Ставот 2 де менува и гласи: 
„За намените од алинеи 1,3,4 и 5 на точка 2 од ова 

упатство, денарската противвредност банките ја преве-
дуваат на продавачот на лекови и медицински пома-
гала, на здравствената односно високообразовна уста-
нова, банка односно претпријатие, а за намените од 
алинеите од 6 до 9 банките ги намалуваат девизните 
штедни влогови на граѓаните и за тој износ издаваат 
потврда на сопственикот на девизниот штеден влог. За 
намената од алинеја 2 денарската противвредност бан-
ките ја исплатуваат во готово на штедачите. Потврдата 
што банките ја издаваат за намените од алинеите од 6 
до 8 се издава на образец 1 а за намената од алинеја 9 на 
образец 2 и се составен дел на ова упатство." 

4. Во точка 4 по ставот 4 се додаваат 2 нови става 5 и 
6 кои гласат: 

,Депонираните девизни средства за намената од 
точка 2, алинеја 9 на ова упатство може да ги користи 
граѓанинот - сопственик на депонираниот девизен влог, 
друго физичко лице и правното лице чии што денарски 
побарувања се пренесени на Агенцијата за санација на 
банка. 

Граѓанинот сопственик на депонираниот девизен 
влог дава изјава во банката во која му се води депонира-
ниот девизен влог со која ги отстапува средствата од 
својот девизен влог на друго физичко односно правно 
лице за плаќање за откуп на денарски побарувања пре-
несени на Агенцијата за санација на банка. Изјавата се 
пополнува на образец број 2а кој е составен дел на ова 
упатство“. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 11-8250/4-95 
25 јануари 1996 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Јане Милковски, с.р. 
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Образец број 1 
назив на банката 

Број место и датум 

П О Т В Р Д А 
за употребени девизни средства од депониран девизен 

штеден влог по член 8, став 1, алинеи 6,7 и 8 од Законот 
за гаранција на Република Македонија, за депонирани-
те девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на 
средства и начин на исплата на депонираните девизни 
влогови на граѓаните во 1993,1994,1995 и 1996 година 

1. Се потврдува дека лицето. 
со стан на улица број од 

со лична карта број 
ЕМБ , издадена од , 
кај оваа банка на ден ; употреби девизни 
средства од депониран штеден влог број за измирување на 
обврска по решение број издадено од 
за следниве намени: 

а) плаќање на данок на прмет на нед-
вижности и права по решение број 

од органот за приходи од 
издадено на 

Валута Износ во нарска Во ДЕ1Ѕ/Ј 
ознака противвредност 

б) плаќање на обврски по основ на 
царини и други увозни давачки за уве-
зена стока по решение број 
на Царинарница издаде-
но на ^ 

в) плаќање на со закон пропишаните 
обврски со интерните акции согласно 
изјава број на 

2. Оваа потврда е составена во 4 примероци, по еден за штедачот, органот на 
управата односно претпријатието, Народната банка на Република Македонија и 
банката. 

3. Оваа потврда лицето од точка 1 може да ја употреби само како доказ за 
намирување на обврски по точка од оваа потврда. 

(име и презиме на сопственикот- печат и потпис на овластено лице на 
полномошникот на девизниот влог) банката 
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назив на банката 
Образец број 2 

Број место и датум 

П О Т В Р Д А 
за употребени девизни средства од депониран девизен 
штеден влог за откуп на денарски побарувања кои со 

Законот за санација и реконструкција на дел од банките 
во Република Македонија и се пренесени на Агенцијата 

за санација на банка 

1.Се потврдува дека врз основа на писмената согласност помеѓу 
Агенцијата за санација на банка и претпријатието должник број односно 
одлука на Агенцијата за санација на банка за продажба на денарските побарувања 
на трети лица број од , 

а)Правното лице со 
адреса ,матичен број 
шифра на дејност , 

б)физичкото лице , со 
стан на улица а , број од 

, со лична карта број 
ЕМБ , издадена од , 
кај оваа банка на ден употреби девизни 
средства од депониран штеден влог број на име 
плаќање за откуп на денарски побарувања кои со Законот за санација и 
реконструирање на дел од банките во Република Македонија и се пренесени на 
Агенцијата за санација на банка, и тоа: 

ДЕМ 
валута денарска противвредност 

валута денарска противвредност ДЕМ 

валута денарска противвредност ДЕМ 

ВКУПНО: 
2. Оваа потврда е составена во 4 примероци, по еден за штедачот, 

Агенцијата за санација на банка, претпријатието и банката. 
, 3. Оваа потврда може да се употреби само како доказ за извршување на 

откуп на денарски побарувања пренесени на Агенцијата за санација на банка. 

(име и презиме на сопственикот- печат и потпис на овластено лице на 
полномошникот на девизниот влог) банката 
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И З Ј А В А 

Од : со стан на 
улица ^ , број _ _ _ , од. 

со лична карта број ЕМБ 
издадена од сопственик (ополномоштено 
лице) на депонирана девизна сметка - девизна штедна книшка, што се води кај 

банка, 
број 

Изјавувам под материјална и кривична одговорност дека сум согласен-а, 
банката да блокира и издаде потврда на износ од: 

ДЕМ 
валута денарска противвредност 

валута денарска противвредност ДЕМ 

валута денарска противвредност ДЕМ 

ВКУПНО: 

пресметана на денот на издавање на потврдата со примена на среден курс по 
курсната листа на Народната банка на Република Македонија, за плаќање за откуп 
на денарски побарувања кои со Законот за санација и реконструкција на дел од 
банките во Република Македонија и се пренесени на Агенцијата за санација на 
банка согласно писмената согласност помеѓу Агенцијата и претпријатието 
должник број односно одлука на Агенцијата за санација на банка за 
продажба денарските побарувања на трети лица бр: од . 

И 3 Ј А В И Л, 

за Банката (име и презиме на овластеното Име м презиме 
лице пред кое е потпишана изјавата) 

п о т п и с 

Во 
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114. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на.Уставниот судна Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 јану-
ари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 8 став 2, член 9, член 10 и 

член 14 во делот кој гласи: „Во спротивно, солидарно 
одговара за плаќање на авторскиот надоместок и за 
доставување на програмата“ - од Правилникот за надо-
местоците за јавно изведување и соопштување музички 
дела во јавноста („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 61/92, 3/93, 35/93, 60/93 и 17/94), донесен од 
Сојузот на композиторите на Македонија. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од АД „Охридтурист" од Охрид, со 
Решение У.бр.287/95 од 29 ноември 1995 година, поведе 
постапка за оценувано уставноста и законитоста на 
член 8 став 2, член 9, член 10 и член 14 во делот кој 
гласи: „Во спротивно, солидарно одговара за плаќање 
на авторскиот надоместок и за доставување на програ-
мата“ од Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот и Законот за авторското право. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 8 став 
1 од Правилникот се определува обврска за корисникот 
да доставува точни податоци кои служат како основа за 
утврдувано и распределба на авторскиот надоместок, а 
според ставот 2 од овој член, доколку корисникот не ги 
достави податоците, висината на надоместокот се утвр-
дува во износ зголемен за 50%. 

Според член 9 од Правилникот ако се утврди дека 
музичкото дело е користено без претходна дозвола 
(член 27 став 3 и 4 од Законот за авторското право), 
висината на надоместокот се утврдува во двоен износ. 
Според член 10 од Правилникот ако музичките дела сс 
користени без претходна дозвола (,неовластено кори-
стење) и ако за таквото користење е предвиден надоме-
сток во месечен паушален износ, ќе се смета дека де-
лата се користени во текот на целиот месец во кој е 
утврдено неовластено користење, без оглед на бројот 
на деновите во кои навистина се користени. 

Со член 14 од Правилникот се определува дека соп-
ственикот на просторијата, стадионот и сл. (закупода-
вецот) е должен да склучи сб корисникот договор за 
условите под кои се изведуваат заштитени музички 
дела и на организацијата за заштита на авторски му-
зички права да им овозможи увид во договорот и во 
записникот за бруто приходот остварен од продадените 
влезни билети. Во спротивно, солидарно одговара за 
плаќано на авторскиот надоместок и за доставувано на 
програмата. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 6 од Уставот прав-
ната заштита на сопственоста е една од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија, 
а со член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на 
сопственост и правото на наследувало. 

Со член 47 став 1 од Уставот се гарантира слободата 
на научно, уметничко и други видови на творештво, а 
со ставот 2 од овој член на Уставот, се гарантираат 
правата што произлегуваат од научно, уметничко или 
друг вид интелектуално творештво. 

Според член 3 од Законот за авторското право 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 19/78, 24/86 и 21/90), кој 
согласно член 5 одУставниот закон за спроведување на 
Уставот е преземен како републички пропис, музич-

ките дела се еден од видовите авторски дела врз кои 
нивните автори имаат авторско право. Согласно член 
26 од Законот, авторското право содржи имотно 
правни, односно материјално правни овластувања (ав-
торски имотни права) и лично правни овластувања ав-
торски морални права). Според член 27 од Законот, 
авторските имотни права ги сочинуваат правата на ав-
торот на искористување на делото, а тоа искористу-
вано се врши особено со објавување, праработка, ре-
продуцирано, умножува!ве, обработување, прикажу-
вано, изведување, пренесување и преведувано на де-
лото. Авторското дело, според ставот 3, може да го 
искористува друго лице само по дозвола на авторот, 
ако со овој закон не е определено поинаку, а според 
ставот 4 од овој член на Законот, за секое искористу-
вано на авторското дело од страна на друго лице на 
авторот му припаѓа надомест, ако со овој закон или 
договор не е определено поинаку. 

Со член 56 од Законот се уредува дека авторскиот 
договор се склучува во писмена форма, а ако не е склу-
чен во таква форма не произведува правно дејство, ако 
со овој закон не е определено поинаку. Содржината на 
авторскиот договор описно се определува со член 57 
став 1 од Законот, а според ставот 2 од овој член, при 
утврдуваното на надоместокот за користено на автор-
ското дело, секаде каде што е тоа можно се земаат 
предвид: квалитетот на делото, можноста за продажба 
на делото, материјалната корист што другата дого-
ворна страна ја постигнува со користење на делото и 
другите услови со кои можат да се утврдат резултатите 
што авторското дело ги постигнува во задоволувањето 
на општествените потреби. 

Според член 91 од Законот авторски права врз ос-
нова на полномошно од авторот, а за изведување на 
музички несценски дела (мали права) и без такво пол-
номошно, можат да ги остваруваат организациите на 
авторите или други организации ако нивната дејност на 
заштита на авторските права е регистрирана во соглас-
ност со Законот. 

Согласно член 91-а од законот, ако за јавно изведу-
вано на литературни и музички несценски дела не е 
склучен авторски договор или со договор не е утврдена 
висината на надоместокот организациите на авторите 
можат да го остваруваат надоместокот за авторите на 
тие дела во висина што тие организации ја утврдиле со 
општите акти. 

Според член 94 од Законот приредувачите на кул-
турно-умстнички приредби и другите корисници на ав-
торските дела се утврдени како носители на обврската 
да прибават дозвола за изведување на музичките дела, 
до организацијата на автори, да достават програма на 
изведените дела и да уплатуваат авторски надоместоци 
за искористуваното на тие дела. 

Со одредбите на Законот во делот на заштитата на 
авторското право и казнените одредби (членовите 101, 
101-а, 103, 103-а, 104, 105 и 105-а) за тие што не се 
придржуваат кон одредбите на Законот се предвидени 
кривични дела и прекршоци и е пропишана парична 
казна. 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека авторското право претставува посебен облик 
на сопственичко право врз интелектуалните творби на 
човекот, кос во себе вклучува и материјално-правни и 
морални елементи и дека, како такво, ужива посебна 
заштита. Во оваа смисла, како елемент на неговите 
материјално-правни аспекти, со Законот е утврден и 
надоместокот за јавно изведувано на музичките дела, 
чија височина се определува или конкретно - со автор-
ски договор склучен помеѓу авторот и изведувачот, или 
општо (ако нема склучено авторски договор или со 
него не с утврдена висината на надоместокот) - со опш-
тиот акт на организацијата на соодветната група ав-
тори. 
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Тргнувајќи од содржината на одредбите на член 8 
став 2, член 9, член 10 и втората реченица на член 14 од 
Правилникот, според кои се утврдува зголемен износ 
на авторскиот надоместок за недоставување на точни 
податоци, се утврдува двоен износ на висината на надо-
местокот ако музичките дела се користат без претходна 
дозвола, односно да се смета дека авторското дело е 
користено цел месец, без оглед на деновите во кои 
навистина е користено и се утврдува солидарна одго-
ворност за плаќање на авторски надоместок, според 
мислењето на Судот, значат воведување на посебен вид 
санкции како метод на заштита на авторското право. 
Со таквиот начин на заштита се надминуваат рамките 
на законските овластувања на организациите на авто-
рите, во конкретниот случај на Сојузот на композито-
рите на Македонија, со општ акт да ја утврдуваат виси-
ната на надоместокот, ако за јавно изведување на му-
зичките несценски дела не е склучен авторски договор 
или со договорот не е утврдена таквата висина. Исто 
така, начинот на заштита на авторското право, утврден 
со оспорените одредби, е во спротивност со одредбите 
за заштита на тоа право утврден со Законот, според 
кои, за тие што не се придржуваат кон неговите 
одредби се предвидени кривични дела и прекршоци и е 
пропишана висината на паричната казна. Врз основа на 
тоа, Судот оцени дека тие одредби од Правилникот не 
се во согласност со Уставот и Законот за авторското 
право. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука„ 

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

У.бр. 287/95 
17 јануари 19% година ж Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

115. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 
јануари 19% година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 46 од Законот за експропри-
јација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
33/95). 

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од 
извршување на поединечните акти или дејствија што се 
преземени врз основа на член 46 од законот означен во 
точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од Коста Божиновски и уште 16 
граѓани од Тетото со Решение У. бр. 293/95 од 6 декем-
ври 1995 година поведе постапка за оценување уставно-
ста на член 46 од законот означен во точка 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

Воедно, Судот ги запре од извршување поединеч-
ните акти и дејствија преземени врз основа на оспоре-
ниот член 46 од Законот. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
Законот со овој закон се уредува експропријацијата на 
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа на 
земјишта, згради и други објекти (недвижноста) заради 
изградба на објекти и изведување на други работи од 
јавен интерес, утврдување на јавниот интерес и опреде-
лувањето на праведниот надоместок за експроприрана 
недвижност. 

Во член 2 од Законот е предвидено дека јавен инте-
рес утврден со овој закон е уредувањето, рационалното 
користење и хуманизацијата на просторот и заштитата 
и унапредувањето на животната федина и на природата 
со изградба на објекти и изведување на работи предви-
дени со актите за планирање на просторот при што 
таксативно се наведени објектите што се од јавен инте-
рес (пруга, патишта, мостови, аеродроми, централи, 
објекти за ПТТ сообраќај, објекти за одбраната и ци-
вилната заштита, гранични премини, објекти и по-
стројки за истражување, водостопански објекти, улици, 
плоштади, паркови, скверови, депонии, гасоводи, на-
воднување, водоводна канализација и други комунални 
објекти, објекти за образованието, воспитанието, на-
уката и културата, изградба на населби но само во слу-
чај на големи природни непогоди). 

Во овој член од Законот исто така е предвидено дека 
јавен интерес за изградба на објекти и за изведување на 
други работи можат да се утврдуваат со друг закон. 

Како корисник на експропријацијата, според член 3 
од Законот е државата, а корисници на експропријаци-
јата можат да бидат и други правни и физички лица 
кога тоа е определено со посебен закон. 

Експропријацијата се врши за потребите на јавните 
служби, јавните претпријатија, јавните фондови и еди-
ници на локалната самоуправа (корисници на експро-
пријацијата). 

Оспорениот член 46 се наоѓа во ,преоди иге и заврш-
ните одредби на Законот и со него е предвидено дека во 
смисла на член 2 од овој закон, јавниот интерес се смета 
зџ утврден за изградба на станбено-деловни комплекси 
под кои се подразбираат урбани целини со повеќе стан-
бени, деловни или станбено-деловни објекти со при-
дружни содржини и ограничени со соодветни сообраќај-
ници, кога нивната реализација е започната пред влегу-
вањето во сила на овој закон. Постапката за експропри-
јација заради изградба на објектите од став 1 на овој 
член може да се води во рок од 1 година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Исто така, Судот утврди дека во член 49 од Законот 
е предвидено дека започнатите постапки за експропри-
јација^ влегувањето во сила на овој закон, ќе продол-
жат според одредбите на овој закон. 

6. Со член 30 од Уставот на Република Македонија 
се гарантира сопственоста и правото на наследување. 
Сопственоста создава права и обврски и треба да служи 
за добро на поединецот и на заедницата. Никому не 
можат да му бидат одземени или ограничени сопствено-
ста и правата кои произлегуваат од- неа, освен кога се 
работи за јавен интерес утврден со закон. Во случај на 
експропријација на сопственоста или во случај на огра-
ничување на сопственоста се гарантира праведен надо-
месток кој не може да биде понизок од пазарната вред-
ност. 

Од' изнесените уставни одредби произлегува дека 
сопственоста може да се одземе или ограничи само кога 
за тоа постои јавен интерес кој мора да биде утврден со 
закон. Исто така, од овие одредби произлегува дека во 
случај на одземање или ограничување на сопственоста 
односно во случај на експропријација се гарантира пра-
веден надоместок кој не може да биде понизок од пазар-
ната вредност. 

Според тоа заради уставната гаранција за заштита 
на сопственоста со Уставот не е допуштено јавниот 
интерес за експропријација да се утврдува со некој друг 
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акт освен со закон, односно согласно наведената 
уставна одредба со законот јасно и прецизно треба да се 
утврди јавниот интерес, при што не е допуштено истиот 
да се смета дека е утврден врз основа на други акти 
какви што се урбанистичките планови што според За-
конот за системот на просторното и урбанистичкото 
планирање ги донесуваат и собранијата на општините. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби Законот 
за експропријација во член 2 го утврдил јавниот инте-
рес, при што изградбата на станбено-деловни ком-
плекси не ја предвидел како основ за постоење на јавен 
интерес за експропријација. 

Според тоа, Судот оцени дека член 46 од Законот 
отстапува од системските решенија утврдени со овој 
закон и дека со тоа се допушта јавниот интерес да се 
смета за утврден и за изградба на објекти за кои не е 
спроведена односно започната експропријациона по-
стапка пред влегувањето во сила на овој закон, а за кои 
објекти ни пред влегувањето во сила на овој закон не 
било со закон утврдено постоење на јавен интерес. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 46 од Зако-
нот не се утврдува јавен интерес, туку се смета дека е 
веќе утврден таков интерес со други акти со кои е 
предвидена изградбата на започнатите објекти, кои, 
пак, не се предвидени во системските решенија на Зако-
нот, Судот оцени дека тој не е во согласност со член 30 
од Уставот. 

Понатаму, со оглед на тоа што оспорениот член од 
Законот се однесува на правни ситуации кои настанале 
пред влегувањето во сила на овој закон, а притоа со 
него не се уредува преоден режим, затоа што истиот е 
уреден со член 49 и 50 од Законот, Судот оцени дека со 
тоа се доведува во прашање уставната забрана за пот 
вратно дејство на законите утврдени во член 52 став 4 
од Уставот. 

7. Судот ја укина времената мерка за запирање од 
извршување на поединечните акти и дејствија презе-
мени врз основа на овој член 46 од Законот затоа што 
донесе конечна одлука за укинување на овој член од 
Законот. 

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исл,ами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 293/95 Претседател 
17 јануари 19% година н а Уставниот суд на Република 

Скопје т Македонија, д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
поради исполнување на договор за купопродажба, по 
тужба на тужителот Шаќири Ќазим Назиф од с. Шем-
шево - Тетовско, против тужените Шаќири Абдураман 
Али од с. Шемшево и Шаќири Абдураман Азби од с. 
Шемшево, а сега ца привремена работа во САД со 
непозната адреса. 

Се'повикува тужениот Шаќири Абдураман Азби во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде по-

ставен привремен старател прку Центарот за социјална 
работа - Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси 
се до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1843/95 год. 
(24) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13292/ 

95, на регистарска влошка бр. 1-44038-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената ца директорот на Претпријатието за производство 
и трговија ЈЕМПРО - ТРЕНД“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, бул. „Илин-
ден“ бр. 3. 

Се брише Соња Милетиќ Черепналковска, а се запишува Ненад 
Милетиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 13292/95. (12757) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13134/ 
95 г на регистарска влошка бр. 1-65463-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „ВИНОРА" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Кузман Ј. Питу44 бр. 15/3/33. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1/95 од 
13.11.1995 год., а основач е Александар Николовски. 

Дејноста: 011313, 011314, 011315, 011315, 011710, 011721, 011722, 
011723, 011724, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011832, 
011920, 011941, 011949, 012201, 012321, 012322, 012421, 012429, 012613, 
012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012810, 012820, 012820, 013010, 
013021, 013022, 013033, 013042, 013050, 013073, 013099, 013113, 013114, 
013121, 013122, 013400, 013500, 020121, 020131, 020140, 030003, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 07011?, 
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, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090122, 090131, 090139, 090160, 090171, 090179, 090182, 090189, 
090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 110904, 110905, 110909, 120190; 
надворешен промет: 070310,070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Александар Николовски, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13134/95. (12758) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13020/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-3178-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар зголемувањето на основачкиот влог и проширувањето на деј-
ностите на Центарот за економско правен консалтинг „ВФ" п.о. 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 33/2. 

I Дејност: 120190. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1302ДО5. (12759) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12464/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65367-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги' „ЈОЦО 
С." увоз-извоз ц.о. с. Умин Дол, Куманово. Скратено име: ш и / 
„ЈОЦО С." увоз-извоз ц.о. с. Умин Дол, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 27.10.1995 
год., а основач е Јован Стаменовиќ од с. Умин Дол, Куманово. 

Дејноста: 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 020140, 
060501, 060502, 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, 
080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 000190, 080201, 
080202, 090172, 110909, 110309; надворешен промет: 070310, 070320, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, 
угостителски и туристички услуги со странство, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки од 
консигнациони склад, малограничен промет со Ал багоја, Грција и СР 
Југославија, реекспорт. 

Полни ограничувања, целосна одговорност со сите средства со кои 
располага претпријатието. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Јован Стаменовиќ, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12464/95. (12760) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12819/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-38496-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Приватното претпри-
јатие за туризам и акенциски работи ,ДСЈУ. А. ПАТУВАЊЕ И АВИ-
ОСООБРАЌАЈ44 д. о. о. бул. Гоце Делчев бр. ГТЦ Мавровка 11 Спрат 
2 - Скопје. 

Се брише Синадиновиќ Поповиќ Милена, се запишува Дескоска 
Емилија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12819/95. (12866) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13293/ 
95, на регистарска влошка 1-65487-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието во приватна сопственост како 
Д.О.О, и запишување право за вршење работи во надворешно тргов-
скиот промет. Претпријатие за транспорт, шпедиција и трговија ЈЅ-
УРОТРАНС-РИБНИЦА ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. 
„Беласица“ бр. 6-а. 

Оснивачи се Киров Зоран и Аврамов Зоран, а претпријатието е 
основано со акт за оснивање бр. 01-01 од 30.11.1995 год. 

Дејноста: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260,110109, 110302, 110303, 110309, 110909, Промет 
со некрелзина, 070310, 070320, застапување странски фирми и реек-
спорт, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони ра-
боти, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги на 
меѓународна шпедиција, слободни царински продавници-фришопи. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Лице за застапување е Киров Зоран, директор, без ограничување. 
Од Окружниот сто,пански суд во Скопје, Срег. бр. 13293/95. (12842) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12075/ 
95, на регистарска влошка 1-45483-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на седиштето, проширувањето на дејноста и зголемувањето 
на вештачкиот влог. Претпријатие за трговија на големо и мало со 
лекови и консигнационо ускладиштување „ФАРМАК“ д.о.о. експорт-
импорт Скопје ул. Маршал Тито бр. 13-а. 

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на 
ул. Самоилова“ бр. 104 Скопје. Се проширува дејност во внатрешен 
промет со: 110309. Се проширува дејност во надворешен промет со: 

-реекспорт 
- меѓународна шпедиција 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12075/95. (12843) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11963/ 
95, на регистарска влошка 1-65220-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието. Претпријатие за производство, 
трговија и услуги „ДАЦА-КОМ" увоз-извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане 
Сандански“ бр. 9-1/1, Скопје. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 01264, 012615, 012621, 012622, 
012623, 012623, 012624, 012691, 012699, 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, 080190, 090150, 090160, 110303, 110309, 110909, 011920, 
10109, 070310, 070320. Надворешна трговија: 070310, 070320, образова-
ние н воспитна дејност - подучување, маркетинг туризам, инжинеринг, 
посредување и консалтинг. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка. Претпријатието за превземените обврски во правниот промет 
одговара со целокупниот имот. 

Лице за застапување е Драгица Јовичиќ, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11963/95. (12844) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11325/ 
95, на регистарска влошка 1-38467-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето за застапување. 

Се брише досегашниот застапник Селадин Зекир, директор без 
ограничување, се запишува нов застапник Кериман Зекир директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11325/95. (12845) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12853/ 
95, на регистарска влошка 1-5249-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на оснивачот и презимето на оснивачите и директорот. 

Истапува основачот Ќе де рова Зујца. 
Ново презиме на основачот Сарџоска Ева. Се брише Деде рова Ева, 

се запишува Сарџоска Ева. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12853/95. (12846) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13101/ 
95, на регистарска влошка 1-60603-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на основачот и директорот. Претпријатие за производство, 
промет и услуги „ГРАДИКА С“ Д.О.О, експорт импорт Скопје ул. 
Петар Чајковски бр. 5. 

Истапува основачот Стефановски Ристо, а пристапува Стефанов-
ски Јордан. Се брише Стефановски Ристо, се запишува Стефановска 
Надица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13101/95. (12847) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 

бр. 49/96 од 19.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ППТ „Хипнел" од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 72-6/ 

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленика“ бр. 22, телефон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-то на 
огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.П.1996 година во 8,30 часот соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (171) 

Окружниот стоиашжи суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 34/96 од 19.1.19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот СЗ „Копрос" од Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 6/2-13. 

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.11.1996 година во 8 ДО часот соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. , , (172) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 32/96 од 19.1.19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „Маја Ас“ од Скопје, ул. „Ѓорѓи Казепов" бр. 26. 

За ликвид ационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр; 22, телефон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.11.1996 година во 8,15 часот соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (173) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 54/96 од 19.1.19% година, објавува дека отвори постапка за редовна 
ликвидација над Приватното трговско претпријатие „Евро-Интернаци-
онал" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 23-8 и број на жиро 
сметка 40100-601-256893. 

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.Ш.19% година во 11,00 часот соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решишето Л. 
бр. 419/95 од 29.ХН. 1995 година, објавува дека отвори постапка за 
редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало 
„Чајлане-Комерц" ц.о. - Скопје - с. Чај л ане„ 

За лнквидационеи управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
1.111.19% година во 9,00 часот соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 74/96 од 26.1.19% година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското -производно претпријатие „Ил-Пром" ц.о. експорт-
импорт, Тетово, со седиште на ул. „Предраг Јанчевски“ бр. 8 и со жиро 
сметка 41500-601-35342. 

За ликвидационен управник се определува Илија Димитријевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр. 41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
21.11.19% година во 11,00 часот соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр.51/% од 
24.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие „Емондела Комерц“ увоз-извоз д.о.о. -
Скопје, ул. „Злетовска“ бр. 28. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
Да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

^ Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 01.111.1996 година во 8,30 
часот во срба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 70/% од 25.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие „Ман-Ќомерц" експорт-импорт ц.о. од 
Скопје, ул. „Вол го градска“ бр. 13/3—1 со жиро сметка 40100-601-37069. 

За лихвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје ул. „Јане Сандански“ бр.109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 01.Ш. 1996 родина во 9 
часот во соба бр, 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. “ (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 69 од 25.1.19% година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Викотекс" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 46/4-Т со жиро сметка 
40120-601-78604. . 

! За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ “ до ликвидациониот совет на овој 

, суд со пријава во два примероци со доказ и.Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот дојбкник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 01.Ш.19% година во 9 
часот во соба бр. 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скоипје. (165) 

л Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 71/96 од 25.1.19% година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Производното трговско услужно претпријатие на големо и мало 
„Д рини-Им пеко“ Д.О.О. експорт-импорт од Тетово, ул. 
„Охридска“ бр.43, со жиро сметка 41500-601-11833. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите, на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
на ликвидациониот должник да гичнамират долговите без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитуванана пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 1.Ш.19% година во 9 
часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 1 (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 297/95 од 23.1.19% заклучена , е ликвидационата постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Елан-У5" 
од Тетово, ул. „Предраг Јажевски“ бр, 36. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 60/96 од 23.1.19% година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија на големо и мало „Омни-Комерц" ц.о. 
увоз 
-извоз од Скопје, ул. „Љуботенски пат“ бр. 48-6, со жиро сметка 
40100-601-24118. . , 

За ликвидациоцен управник е определен Спиро Митревски од 
Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
'пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со доказ. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите за 29.11.19% година во 9 часот во срба број 60 при овој 
суд-

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 59/% од 23.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Мешовитото претпријатие за трговија и транспорт „РББ" експор-
т-импорт Д.О.О, од Скопје, ул. „Пошта-2" со жиро сметка 
40100-601-271456. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. ,јане Сандански“ бр; 109-3/34 телефон 418-628. ; 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на , 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот ,совет на овој 

“ суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите за 29.П.19% година во 9 часот во соб^ број 60 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (169) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ бр. 174/95 од 
29.XII.1995 година, над СЗ „Нов Дом“ - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ј1. бр. 52/% од 
24.1.19% година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија на големо и мало, „Маљо-Комерц" 
увоз-извоз д.о.о. - Скопје, бул, „Македонско-Косовска бригада“ бр. 28-
2, Скопје. 

За ликввдационен управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите призма ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 01.П1.1996 година, во 8,30 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 53/% од 
24.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги ;,Ар-92" ц.о. 
експорт-импорт, с. Долно Свиларе - Скопје. 

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во ^Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 01.111.19% година, во 
8,20 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1761/94 од 10.V.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПЛ „Европа-92" од Кавадарци, ул. „М. Тито“ бб. 

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

За стечаен управник е одреден Темков Јордан, ул. „Вељко Влахо-
виќ" бр. 6/6, телефон 78-575. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 05.11.19% година, во 10,35 соба број 83, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во јСкопје. (177) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на 
овој суд Ст. бр. 2047/93 од 13.Х1.1995 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за надворешен промет „Ј1ЕОН-М" 
од Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 3. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџид гонов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. 

„Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувана се закажува на 
ден 18.П.19% година, во 9,35 соба број 154, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр.1643/95, од 17.1.19% година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „Јавор“ од Скопје, ул. „Ѓорге Андреевиќ- Кун“ бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За ,стечаен управник е одреден Божиновски Младен од Скопје, ул. 

гордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-

, роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 26.П.1996 година, во 8,30 часот во соѓа број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 720/93 од 04.1.1996 година, заклучена е стечајната постапка над 
должникот Претпријатие „Телефон Комерц“, ул. „Товарник“ бр. 15, 
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (175) 

Окружниот^ стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1562/95 од 17.1.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „РИЗ Техника“ од Скопје, ул. „Гиго Михајловски“ бр. 

' 10-3/11. 
За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовски судија при овој 

суд. 
За стечаен управник е одреден Томо Пановски од Скопје, бул. 

„Јане Сандански“ бр. 64/2-9, телефон 413-422. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 11.111.1996 година, во 8,20 часот, во соба број 53-а, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр Л141/95 од 05.X.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „Фруктона" од с. Арачиново - Скопје. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Кипровски Радослав од Скопје, ул. 

„АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.Ш.1996 година, во 10,50 часот, во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (179) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати: 
Тркалезен печат под назив: „Претпријатието во 

општествена сопственост - Ветеринарно сточарски 
центар „Тодор Велков“ Ц. О. - Куманово (558) 

Тркалезен печат од назив: „Јавно претпријатие за 
берзанско работење „Агро - Берза“ со П.О. - Скопје“ 
1." (557) 

Тркалезен печат од назив: Д.О.О. „Уно-Трејд" -
Скопје, Претпријатие за производство, трговија и услу-
ги“. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Работна книшка со рег. бр. 7986, издадене од СО -

Ресен на име Хустресовски Неџат, ул. „Мите Трајчев-
ски“ бр. 46, Ресен. (558) 

Пасош бр. 523150/95, издаден од ОВР - Струга на 
име Шеји Селим, с. Велешта, Струга. (560) 

Пасош бр. 112152, издаден од УВР - Куманово на 
Имер Салихи, с. Опаје, Куманово. (460) 

Пасош бр. 204827/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Мухамет Сали, с. Опае, Куманово. (461) 

Пасош бр. 52141/93, издаден од УВР - Струга изда-
ден од Тефур Дервиш, с.Ливада, Струга. (462) 

Пасош бр. 0233844/1994 год., издаден од УВР - Те-
тово на име Хамси Мустафи, ул. „Преспанска“ бр. 5, 
Тетово. (463) 

Пасош бр. 514848/95, издаден од УВР - Тетово изда-
ден од Анета Василенко, с. Брвеница, Тетово. (464) 

Пасош бр. 257229/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Грам бозовски Динка, с. Вељуса бр. 144, Струмица. 

(559) 
Пасош бр. 0383565, издаден од УВР - Прилеп на име 

Наумоски Марјан, ул. „Илија Игески" бр. 53, Прилеп. 
(462-а) 

Пасош бр. 526511/95, издаден Од УВР - Струга на 
име Хани Башким, с. Велешта, Струга. (459-а) 

Пасош бр. 78133/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Максути Весел, с. Калишта, Струга. (459-6) 

ПасерГбр. 0179553/94, издаден од ОВР - Делчево на 
име Жешов Живко, Македонска Каменица - Делчево. 

(559-а) 
Здравствена легитимација, издадена во Свети Ни-

коле на име Ангел Димтров, ул. „Питу Гули“ бр. 100, 
Свети Николе. (454) 

Работна книшка, издадена во Свети Николе на име 
Ангел Димитров, ул. „Питу Гули“ бр. 100, Свети Ни-
коле. (455) 

Чековна картичка бр. 0103265/10 и чекови од бр. 
10002753294 до 10002753302, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Санде Давидовски, Скопје. 

(185) 
Чек бр. 02478406, издаден на тековна сметка бр. 

9592/90 од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Фатмире Конџели, Скопје. (186) 

Пасош бр. 12928/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Борис Тодоров, ул. „11 Октомври“ бр. 18/30, Скопје. 

(568) 
Пасош бр. 621084/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Наташа Димовска, ул. „Петар Дељан“ бр. 11/5-23, 
Скопје. (569) 

Пасош бр. 0575492, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Перо Божиновски, ул. „Ван Гог“ бр. 28-б, Скопје. 

(560-а) 
Пасош бр. 792856/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Шабан Мусгава, ул. „Виетнамска“ бр. 91-б, Скопје. 
(561) 

Пасош бр. 479425/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Владо Димитровски, ул. „Благоја Стевковски“ бр. 
25/2-19, Скопје. (562) 

Пасош бр. 607925/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Шуќури Баланца, Скопје. (563) 

Пасош бр. 425913/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Душко Арнаудовски ул. „К.Ј. - Питу“ бр. 19/6-4, 
Скопје. (564) 

Пасош бр. 158759/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Аки Рамаданов, ул. „М. Тито“ бр. 5, с. Арачиново, 
Скопје. (565) 

Пасош бр. 555680/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Валентин Китановски, ул. „Финска“ бр. 82, Скопје. 

(566) 
Пасош бр. 686418/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Неџат Ватиќ, ул. „Менделева" бр. 24, Скопје. (567) 
Пасош бр. 129598/93, издаден од УВР - Скопје на 

име Мухарем Ајдини, ул. „2" бр. 107, с. Кондово, 
Скопје. (568) 

Чековна картичка бр. 579/86, и чекови од бр. 
2719170 до 2719176, издадени од Комерцијална банка 
а,д. - Скопје на име, Светлана Цветановска-Арсовска, 
Скопје. (187) 

Чекови од бр. 1414450 до 1414459 од тековна сметка 
бр. 206049407, издадено од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Петруна Телева, Скопје. (188) 

Чекови од бр. 2478371 до 2478378 од тековна сметка 
бр. 77653-39, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Новица Блажевски, Скопје. “' (189) 

Чекови од бр. 36018762 до 36018770 издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Кирил Бојаџиев 
не се објавувани од 05.X.1990 год. до 07.XII. 1992 година 
во „Службен весник на РМ“ - Скопје. (190) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Хабзи 
Илијаз, Скопје. (148) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Садик 
Османи, Скопје. (149) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Горан 
Илиевски, Скопје. (150) 

Чековна картичка бр. 11476223 и чековите бр. 
2735519 и 2735518, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Пандора Смилева, Скопје. (151) 



Работна книшка, издадена во Скопје на име Десанка 
Тодоровска, Скопје. (152) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Гоце 
Стојковски, Скопје. (153) 

Индекс бр. 11959, издаден од Медицински факултет 
- Скопје на име Славица Тетиковиќ, Скопје. (154) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Благој 
Механџински, Скопје. (155) 

Ученичка книшка, издадена од СМУЦ „Д-р Панче 
Караѓозов“ - Скопје на име Димовска Б. Цветанка, 
Скопје. (156) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Џеваир 
Адем, Скопје. (157) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Драган 
Милоеавлдеврќ, Скопје. (158) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Весна 
Милосавлевиќ, Скопје. (159) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Мом-
чило Мол^чиловиќ, Скопје. (160) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Беќир 
Даутовски, с. Батинци, Скопје. (161) 

Пасош бр. 0409124, издаден од УВР - Тетово на име 
Шабам Рамадани, с. Вејце, Тетово. (561-а) 

Пасош бр. 0100883/93, издаден од УВР - Неготино 
на име Димитар Поп-Петровски, ул. „Антигона“ бр. 11, 
Неготино. (561) 

Пасош бр. 246416/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Салији Рамадан, с. Челопек, Тетово. (562) 

Пасош бр. 0267190/94, издаден од УВР - Куманово 
на име Неџарије Рецепи, ул. „Црнотравска" бр. 44, 
Куманово. (563) 

Чековна картичка бр. 892-18 и чекови од бр. 78470 
до 78474, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала - Ресен на име Слободанка Родевска, Ресен. 

Сертификат за друмско возило СК 130 АК, изда-
дено од Царинарница - Скопје на име Претпријатие 
„Нодус" увоз-извоз - Скопје. (565) 

Образец М1/М2 на име Зоран Атанасови, вработен 
во ПППЈ „Коско Комерц“ - Скопје. (566) 

Пасош бр. 434732/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаил Биљали, ул. „Серава“ бр. 64/3, Скопје (465) 

Пасош бр. 707405/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Винко Милевски, ул. „Павле Илиќ“ бр. 15-11/20, 
Скопје - (466) 

Пасош бр. 621889/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Енис Даздаревиќ, ул. „Никола Петров“ бр. 50-б, 
Скопје. (467) 

Пасош бр. 033146/93 год., издадено од ГУВР -
Скопје на име Ацо Гајдовски, ул. „Народен Фронт“ бр, 
19/4-14, Скопје. (468) 

Пасош бр. 705460/95,.издаден од УВР - Скопје на 
име Ерол Синани, ул. „Марко Крале“ бр. 10, Скопје. 

(469) 
Пасош бр. 789660/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Чедомир Брѕдорчеваси, с. Вучидол, ул. „72" бр. 3-
в, Скопје. (470) 

Пасош бр. 7200873/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Милан Ненков, Скопје. (471) 

Пасош бр'. 060099/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Јанаки Костов, ул. „474" бр. 19, Скопје. (472) 

Пасош бр. 538833/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Милка Стефкова, ул. „Цветан Димов“ бр. 134, 
Скопје. (473) 

Пасош бр. 537621/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Стефков Томислав, ул. „Цветан Димов“ бр. 134, 
Скопје. (474) 

Пасош бр. 477499, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Здравко Јосифовски, ул. „Ресенска“ бр. 4, Скопје. (475) 

Пасош бр. 678688/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Бранимир Ристиќ, ул. „Никола Тесла“ бр. 16-1/7, 
Скопје. (476) 

Пасош бр. 679819/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Коца Михајловска, Скопје. (477) 
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Пасош бр. 356690/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Сезгин Демески, с. Љубош, Скопје. , (478) 

Пасош бр. 124573/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Вера Мештеровиќ, ул. „Мишко Михајловски“ бр. 
19, Скопје. (479) 

Пасош бр. 212166/94, издаден од УВР -? Скопје на 
име Марјан Инчевски, ул. „Сандански“ бр. 46/4-6, 
Скопје. (480) 

Пасош бр. 128741/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Игор Стојчевски, бул. ,Дане Сандански“ бр. 35/2-8, 
Скопје. (481) 

Пасош бр. 215965/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Абдула Идризи, ул. „Дижонска" бр. 40-а, Скопје. 

(482) 
Пасош бр. 5642/92, издаден од УВР - Скопје на име 

Марјонка Караџовска, ул. „Кораб“ бр. З-б, Скопје. 
(483) 

Пасош бр. 0290182, издаден од УВР - Кочани на име 
Ефремов Круме, ул. „М. Тито“ бр. 28, Кочат. (484-а) 

Пасош бр. 445205/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Елми Керими, с. Средно Коњари, Скопје. (485-а) 

Пасош бр. 0339006 издаден од ОВР Ресен на име 
Колкановски Кире, Ресен. (57-а) 

Пасош бр. 51804 издаден од ОВР Струга на име 
Себаедин Ќира, с. Биџево, Струга. (571-а) 

Пасош бр. 0163948 на име Адеми Умрија, с. Чело-
пек, Тетово. (572-а) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ГТ1 „Илин-
ден“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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 деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа ул. „Вељко Блажевиќ44 бр. 
26 - Скопје во време од 7,30 до 15,30 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО 
„ЖИТО ЛЕБ“ - Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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 деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа ул. „15-ти Корпус“ бр. 2. 
во време од 8 до 15 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
напретпријатијатасеопштествен капитал ДОО „Кик“ 
-Куманово 1 г . -

^ ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата^ Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето. 

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 ул. „Јоско Илиевски“ бр. 
49 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „АЈ1КА-
ЛОИД" - Берово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатиетр ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатиетоГ 

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 ул. „Маршал Тито бр. 5 
Берово во време од 7 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП ХЕК 
„Југохром" - Јегуновце 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кри го презе-
маат управувањето со 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, во време од 7 до 15,00 часот во Јегу-
новце. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „МАКЕ-
ДОНИЈА СТАКЛО“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-

ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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 наоѓа на ул. „Индустриска“ бб 
Бкгтола во време од 09 часот до 11 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. 
„ГРОЗД“ - Струмица. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со 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. „Стадион“ бб во 
време од 7 до 15 часот. (180) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Младост44 Ј-
Демир Хисар. 

ОБЈАВУВА 1 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прст-
прЈдатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се извр ши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработен!'гге. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересир ани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се за?поз-
наат преку непосреден увид, во деловните простори и на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Битолска“ Де-
мир Хисар во време од 7 до 14 часот. (181) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансфер мациј ? к 
на претпријатијата со општествен капитал „АВТО РЕ,-
МОНТ“ - Кавадарци. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Мак едо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е и,звршена 
со: издавање на удели заради прибавување н а дополни-
телен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, ве деловните п [ростории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Шгац ка" бб Кава-
дарци во време од 8 до 14 часот. (182) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ИНТЕР-
ПРОМЕТ" АД - Тетово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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. „Илинденска“ 18/А 
во време од 9 до 13 часот. (183) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ПА-
ЛАСТУРИСТ" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.111.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откупна претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
н аат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во ГОД кула 3/3 во Скопје 
ве) време од 8 до 16 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „БИ-
СЕ-РКА“ - Куманово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
стве н капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Тр ансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои го презе-
.маат у правувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
на ат пр еку непосреден увид., во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа ул. „Плоштад Југослави-
ја“ б.б. Куманово, во време од 8 до 14 часот. 

Врз о сиова на член 17 од Законот за трансформација 
на пр^ѕтп ријатијата со општествен капитал А.Д. „ФУ-
СТЕЛАР КО - БОРЕЦ“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Ќе мисијата на Владата на Република Македо-
нија за трш деформација на претпријатијата со опште-
ствен капит ал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе ^ Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно ^ Законот ?,а трансформација на претприја-
тијата со опи ггествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: преостанување на останатиот дел на непродадените 
акции на Агенцијата на Република Македонија. 

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. „Индустриски дел 
на град“ бб во Скопје во време од 07 до 14 часот. 

Врз основа ца член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „СИ-
Г У Р Н О В О СТАКЛО“ - Прилеп 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со 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. „Моша Пијаде“ бб 
во време од 8 до 14 часбт. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. за про-
изводство на ориз, мелничка и пекарски производи и 
промет „ЖИТО ОРИЗ“ - Кочани. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба 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. „Индустриска“ бр.1 
- Кочани во време од 9 до 14 часот. 

(214) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал П.О.С. Руд-
ници и индустрија за јаглен и неметали „Ерик“ - Берово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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 наоѓа на ул. „Загребска“ бб во 
Скопје во време од 07,00 до 15,00 часот. (215) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „НА-
ПРЕДОК“ - Тетово -

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со 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. „120" - бб - Тетово 
во време од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ВИДЕО 
ИНЖЕНЕРИНГ“ - Охрид 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на Претпријатието во комбинација со претва-
рал,е на побаруван,ата на доверителите во траен влог. 

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. „15 Корпус“ 28 
Охрид во време од 7 до 15,00 часот. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

ОБЈАВУВА 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметувана на даноците и придонесите од плата за 
месец јануари 1996 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра Гранка Основица 

0101 Електростопанство 6.942 

0102 Производство на јаглен 6.816 

0105 Производство на нафтени деривати 9.965 

0106 Производство на железна руда 6.358 

0107 Црна металургија 4.562 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.656 

0109 Производство на обоени метали 9.517 

0110 Преработка на обоени метали 6.360 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.795 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.472 

0113 Металопреработувачка дејност 4.204 

0114 Машиноградба 5.541 

0115 Производство на сообраќајни средства 4.436 

0117 Производство на електрични машини 
и апарати 4.128 

0118 Производство на базни хем. производи 7.106 

0119 Преработка на хемиски производи 7.718 

0120 Производство на камен, чакал и песок 5.544 

0121 Производство на градежен материјал 9.708 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 3.882 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.211 

0124 Производство и преработка на хартија 6.211 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.596 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.434 

0127 Производство на кожа и крзно 2.412 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 1.217 

0130 Производство на прехранбени производи 6,873 

0131 Производство на пијалаци 7.493 

0132 Производство на добиточна храна 6.591 

0133 Производство и преработка на тутун 7.158, 

0134 Графичка дејност "7.295 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 7.280 

0139 Производство на разновидни производи 6.227 

0201 Земјоделско производство 4.558 

0202 Земјоделски услуги 7.342 

0203 Рибарство 5.273 

0300 Шумарство 5.549 

0400 Водостопанство 6.199 

0501 Високоградба 4.050 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.961 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 4.161 

0601 Железнички сообраќај 5.882 

0604 Воздушен сообраќај 9.888 

0605 Друмски сообраќај 4.769 

0606 Градски сообраќај 6.650 

0608 Претоварни услуги 

0609 ПТТ услуги и врски 7.907 

0701 Трговија на мало 4.7% 
0702 Трговија на големо 8.243 
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Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметувано на дано-
ците и придонесите од плата за месец јану-
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по работник во Републиката за месец јану-
ари 19% година 152 
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0703 Надворешна трговија 7.534 

0801 Угостителство 4.440 

0802 Туристичко посредување 6.009 

0901 Занаетчиски услуги и поправки ' 5.836 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 4.889 

1001 Уредување на населби и простори 6.820 

1002 Станбена дејност 9.931 

1003 Комунална дејност 6.115 

1101 Банкарство 7.482 

1102 Осигурување на имоти и лица 11.944 

1103 Услуги во областа на прометот 11.038 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.537 

1105 Геолошки истражувања 6.055 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 5.677 

1109 Деловни услуги 8.878 

1201 Образование 5.942 

1202 Научно - истражувачка дејност 6.713 

1203 Култура, уметност и информации 6.175 

1204 Физичка култура и спорт 5.322 

1301 Здравствана заштита 6.365 

1302 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5.044 

1401 Органи на државна власт, единици на локална 
самоуправа и други облици 6.317 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.599 

1403 Здруженија 8.661 

1404 Политички партии и општествени организации 
и здруженија и други организации 7.620 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“, број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерство за труд 
и социјална политика 

ОБЈАВУВА 
Просечната месечна нето плата по работник во Репу-

бликата за месец јануари 19% година која се применува 
за аконтативно пресметувано на персоналниот данок 
од доход изнесува 8.900,00 денари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 
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