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420. 
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за правата 

на воените инвалиди, на членовите на нивните семеј-
ства и на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ“ бр. 13/96), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИ-
СТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА БЕСПЛАТЕН И ПО-

ВЛАСТЕН ПРЕВОЗ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на остварува-

њето и користењето на правото на бесплатен и повла-
стен превоз од страна на воените инвалиди, корисни-
ците на семејна инвалиднина и другите лица (во натамо-
шен текст: корисници) согласно Законот за правата на 
воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на членовите на семејствата на паднатите борци (во 
натамошниот текст: Закон). 

Член 2 
Правото на бесплатниот превоз со железница или 

автобус корисниците го користат врз основа на Објава 
за бесплатен превоз по Законот (Образец бр. 1). 

Член 3 
Правото на повластениот превоз војните инвалиди 

го користат врз основа на Книшка за повластен превоз 
на воен инвалид (Образец бр. 2). 

Член 4 
Врз основа на Објавата за бесплатен превоз односно 

Книшката за повластен превоз, сообраќајното прет-
пријатие издава сообраќајна карта за превоз на корис-
никот, а објавата и книшката остануваат кај корисни-
кот за натамошна употреба. 

Член 5 
По смрдите остатоци на воен инвалид кој ќе умре 

надвор од местото на живеење, упатен на лекување во 
некоја здравствена установа, ќе се превезат бесплатно 
на барање на семејството со железница или превозно 
средство на претпријатие кое врши погребни услуги во 
местото во кое ќе се изврши погребот. 

Доколку превозот на посмртните остатоци се врши 
на релација или дел од релацијата на која не постои 
можност за превоз со превозните средства од ставот 1 
на овој член, на лицето кое ќе го изврши превозот му се 
признаваат стварните трошоци, но не повисоки од це-
ната на услугата на претпријатието кое врши погребни 
услуги на територијата на таа општина во која се погре-
буваат посмртните остатоци на воениот инвалид. 

Член 6 
Правото на бесплатен превоз на посмртните оста-

тоци со превозните средства од членот 5 ставот ! се 
остварува врз основа на Објава на бесплатен превоз на 
посмртни остатоци на воен инвалид (Образец бр. 3). 

Член 7 
Доколку не било можно да се добие Објавата од 

членот 6 на овој Правилник, тогаш на правното лице 
односно лицето кое го извршило тој превоз ќе му се 
исплатат стварните трошоци, но не повисоки од цената 
на претпријатието кое врши погребни услуги, врз ос-
нова на поднесена сметка за извршен превоз на 
посмртни остатоци на воен инвалид. 

Член 8 
Обрасците број 1, 2 и 3 се отпечатени кон овој пра-

вилник и се негов составен дел. 
Член 9 

Книшката за повластен превоз и објавите за беспла-
тен превоз ги издаваат и заверуваат подрачните органи-
зациони единици на Министерството за труд и соци-
јална политика во општината на чие подрачје корисни-
ците имаат живеалиште. 

Член 10 
Книшката за повластен превоз се издава со важност 

за 5 години, а може да се користи само во годината во 
која е издадена односно во годината во која е заверена. 
Заверката на издадените книшки за наредната година 
по правило се врши во декември во тековната година. 

Член 11 
Доколку воениот инвалид ја изгуби книшката, орга-

нот од членот 10 на овој Правилник ќе му издаде нова 
врз основа на доказ дека изгубената книшка е огласена 
за неважечка во „Службен весник на Република Маке-
донија“. Новата книшка важи од 1 јануари наредната 
година. 

Нова книшка се издава и во случај кога издадената 
книшка е дотраена и неупотреблива. 

Член 12 
На воениот инвалид на кого ќе му престане свој-

ството на воен инвалид, должен е да ја врати книшката 
на органот од член 10 на овој Правилник во рок од 30 
дена од денот од кога му престанало својството. 

Ако воениот инвалид не ја врати книшката во рокот 
од ставот 1 на овој член, органот од истиот став ќе ја 
огласи книшката за неважечка во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Член 13 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 12-1456 
8 април 1996 година 

Скопје 
Министер 

за труд и социјална политика, 
Насер Зибери, с.р. 

Вторник, 7 мај 1996 
Скопје 

Број 22 Год, LII 
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НАПОМЕНА: 
Врз основа на оваа објава овластеното лице на сообра-
ќајното претпријатие издава карта за превоз на корис-
никот на објавата, а објавата останува кај корисникот 
за натамошна употреба. 
Износот на средствата за цената на издадената карта ќе 
ги надомести Министерството за труд и социјална поли-
тика преку подрачните единици на Министерството по 
доставена фактура од сообраќајното претпријатие. 

Образец бр. 2 
(Прва страница на корицата) 

К Н И Ш К А 
за повластен превоз на воен инвалид 

(Прва внатрешна страна) 

К Н И Ш К А 
за повластен превоз на воен инвалид 

(Втора внатрешна страна) 
(На ова место се запишуваат евентуални забелешки од 
страна на органот што ја издава книшката) 

(Трета внатрешна страна) 
НАПОМЕНА: 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за правата на 
воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ“, број 13/96), воениот инвалид 
има право на: 
- три возења во внатрешниот сообраќај годишно со 
железница и со автобус, со повластица од 75% од редов-
ната возна цена. 
По едно патување се подразбира заминувањето од пој-
довното во упатеното место (возење во заминување) и 
во враќањето од упатеното во појдовното место (во-
зење во враќање). 

Книшката важи за календарската година за која се из-
дава. Важењето на книшката за наредната година го 
заверува подрачната единица на Министерството за 
труд и социјална политика. Пред започнатото патување 
во книшката се запишува релацијата на патувањето и 
книшката се поднесува на жигосување на патничката 
благајна на појдовната станица. Загубената книшка се 
огласува за неважечка во „Службен весник на РМ“, а 
врз основа на доказ дека загубената книшка е огласена 
за неважна подрачната единица издава нова книшка со 
важење од 1 јануари наредната година. 
На релацијата назначена во книшката дозволено е пре-
кинување на патувањето во неограничен број. 

(Преку четвртата и петата страна) 
Број на книшката 

К Н И Ш К А 
за повластен превоз на воен инвалид со повластица од 
75% од редовната возна цена на железницата и на авто-

бусот 

Важи од 1 јануари 19% година до 31 декември 2000 
година 
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421. 
Брз основа на член 48 став 3 од Законот за правата 

на воените инвалиди, на членовите на нивните семеј-
ства и на семејствата на паднатите борци („Службен 
весник на РМ“, број 13/96), министерот за труд и соци-
јална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОШТЕТУВАЊАТА НА ОРГАНИЗМОТ ВРЗ ОС-
НОВА НА КОИ ВОЕНИОТ ИНВАЛИД ИМА 
ПРАВО НА МОТОРНО ВОЗИЛО И ВИДОТ НА 

МОТОРНОТО ВОЗИЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат оштетувањата на 

организмот врз основа на кои воениот инвалид може да 
оствари право на патничко моторно возило и видот на 
моторното возило согласно член 48 став 1 од Законот 
за правата на воените инвалиди, на членовите на нив-
ните семејства и на членовите на семејствата на падна-
тите борци (во натамошниот текст: закон). 

Член 2 
Правото на патничко моторно возило може да го 

оствари воениот инвалид од I група чие својство на воен 

инвалидитет е утврдено трајно по основ на следните 
оштетувања на организмот. 

1. екзартикулација на двете колена; 
2. ампутација на двете нозе над колено; 
3. анкилоза на двата колка во било која положба; 
4. екзартикулација на двата колка; 
5. ампутација на двете потколеници со кратки или 

набрчкани чунки непогодни за протези или со ограни-
чени движења во колената; 

6. обострана парализа на лумбосакралниот плек-
сус; 

7. паркинсонизам од најтежок степен; 
8. консолидиран фрактура на 'рбетот, со флак-

цидна параплегија или со еластична параплегија во 
флексијата - трајна неподвижност и врзаност за по-
стела; 

9. најтежок облик на церебрален атактичен син-
дром по траума - неможност за движење поради атак-
ција; 

10. најтежок облик на полинеуритичен синдром со 
тешки оштетувања на мотолитетот со атрофии, со 
тешки трофични пречки и потполна фатеност на ек-
стремитетите (неподвижен инвалид); 

11. слепило - губење на видот на двете очи. 
Член 3 

Воениот инвалид од членот 2 на овој правилник, а 
согласно член 48 став 1 од Законот има право на пат-
ничко моторно возило „Југо - корал 45". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 12-1456 
8 април 1996 година 

Скопје Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

422. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за Царин-

ската управа („Службен весник на РМ“, број 25/92 го-
дина), директорот на Царинската управа донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува кројот, бојата, 

ознаките, времето на траење и начин на користење на 
службената облека на работниците во Царинската 
управа кои вршат задачи и работи на основната дејност, 
контролно - ревизиони работи, сузбивање на криумча-
рење, царинска контрола и надзор на границата. 

Член 2 
Службената облека во зависност од сезоната е зим-

ска или летна. 
Зимската сезона почнува на 15 октомври, а завр-

шува на 31 март наредната година, летната сезона поч-
нува на 1 април, а завршува на 14 октомври истата 
година. 

Во зависност од временските услови на подрачјето 
на Царинарницата, Управникот на Царинарницата 
може да одлучи зимската, односно летната службена 
облека да може да се носи надвор од периодот утврден 
од став 2 на овој член. 

Напомена: 
На ист начин ќе се отпечатат и следните страни (9 и 10, 

11 и 12). За второто и третото патување со назначување 
на „2", односно „3" наместо „1". 
Седмата , осмата, деветата, десетата, единаесеттата и 
дванаесеттата страница ќе се повторат за патувањата 
во наредните четири години. 
Третата и четвртата страна од корицата остануваат 
празни. 
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II. СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА 

1. Делови на службена облека 

Член 3 
Зимската службена облека за мажи се состои од: 

сако, панталони, капа - баретка, кошула со долги ра-
кави, вратоврска, блуза - џемпер, елек, шал, ветровка 
со влошка, мантил за дожд, кожни ракавици, чевли. 

Летната службена облека за мажи се состои од: 
кратка виндјакна со влошка, панталони, кошула со 
кратки ракави, вратоврска, чевли. 

Член 4 
Зимската службена облека за жени се состои од: 

сако, панталони, капа - баретка, кошула со долги ра-
кави, вратоврска, блуза - џемпер, елек, шал, ветровка 
со влошка, мантил за дожд, здолниште, кожни рака-
вици, чевли. 

Летната службена облека за жени се состои од: 
кратка виндјакна со влошка, панталони, кошула со 
кратки ракави, здолниште, вратоврска, чевли. 

III. БОЈА И КРОЈ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

Член 5 
Основна боја на деловите на службената облека е 

пемно - тиркизна, освен зимската кошула (машка и 
женска) - бела, летна кошула (машка и женска) -
светло тиркизна, чевлите црни. 

Составот на ткаенината во која е изработена служ-
бената облека е: 

Зимската службена облека за мажи и жени, состав 
на ткаенина: 85% рунска волна, 15% полиестер. 

Летната службена облека за мажи и жени, состав на 
ткаенина: 65% рунска волна, 35% полиестер. 

Член 6 
Службената облека е со следниот крој: 
1. Сако - е поставено, со отворени ревери, благо 

изразен струк и е доволно комотно. Сакото е со дво-
редно закопчување, на левата страна има две рупици а 
на десната страна една рупица на иста висина со горната 
рупица од левата страна. На сакото има четири коп-
чиња и едно поткопче на гордото копче од левата 
страна. На сакото од надворешната страна на горниот 
дел од левата предница има еден џеб а на долниот дел 
на двете предници се наоѓа по еден џеб со испуска и 
капак. Широчината на горниот џеб е 10 см. а на капакот 
на долните џебови е 15 см. 

2. Панталони - (зимски и летни) се со вообичаен 
крој, со по две фалта на предницата свртени бочно 
према џебот. Однапред од двете страни имаат по еден 
кос џеб и потребен број гајки за ремен. Ногавици^ на 
панталоните се без манжетни и на долниот крај се ши-
роки од 22 до 24 см. Панталоните се поставени до под 
колено со постава во боја на основниот материјал. На 
десната задна страна има џеб со два паспула, рупица и 
копче. Џебот е со стандардна големина 14 см. 

3. Здолниште - е со вообичаен крој, одзади со 
шлиц долг 20 см. и патент затворач, однапред со една 
длабока фалта. Од внатрешната страна е поставена со 
свилена ткаенина со соодветна боја. На појасот има 
потребен број гајки за ремен и едно копче. 

4. Капа - баретка - е изработена од камгарн со 
вообичаен крој, по работат има кожна ивица во која е 
протнат паспул за подесување на обемот а на средината 
на предниот дел на баретката се носи метална значка. 

5. Кошула со долги ракави - е изработена од пу-
плин во бела боја, со еден џеб на левата предница и со 
вообичаен крој. 

6. Кошула со кратки ракави - е изработена од пу-
плин во бела боја, од двете страни на предниците има 
по еден џеб, кој се со испуска погодна за закопчување 
со едно копче во средината на испуската. 

7. Вратоврската - е изработена од полиестер во 
темно тиркизна боја со вообичаен крој и должина, на 
која на 13,5 см. од долниот крај е извезен на бело поле 
со златно жолта и црвена боја симболот на Царинската 
управа. 

8. Блуза - џемпер - е со долги ракави, изработен 
од волнено предиво (50% волна и 50% синтетика) со 
вообичаен крој и со роп крагна која се затвора со па-
тент. На џемперот има нараменици од соодветен мате-
ријал и во иста боја како и предивото. На левата предна 
страна на растојание од 20 см. од горниот раб има 
вшиен џеб со капак од ист материјал како и нарамени-
ците. 

9. Елек - е изработен од предиво (50% волна, 50% 
полиакрил) со вообичаен крој. 

10. Шал - е изработен од волнено предиво во темно 
тиркизна боја и со вообичаена широчина и должина. 

11. Ветровка со влошка - поставена е со свилена 
ткаенина со соодветна боја. Од рамената нанапред и 
према грбот до висината на 8,5 см. од долната ивица на 
ветровката е зајакната со влошка која допира до крајот 
на ракавите и може да се вади. Ветровката има ќулавка 
која е од иста ткаенина како и ветровката, со протнат 
паспул по ивицата со цел за поднесување на обемот. 
Ветровката се закопчува со десет дворедно поставени 
обични копчиња. На левата и десната предница под 
градите се врежани косо поставени внатрешни џебови, 
со нормална големина. На долниот дел од двете предни 
страни ветровката има по еден длабок џеб со преклоп 
со ширина од 18 см. до 20 см. и висина од 24 см. до 28 см. 
Под нив од страната се наоѓа уште по еден џеб со иста 
големина. На долниот дел од ракавите ветровката има 
лента од истиот материјал, долга 12 см. и широка 5 см., 
која се закопчува со едно копче на крајот. На оддалече-
ност од 6 см. е сошиено уште едно копче. 

12. Кратка виндјакна со влошка - од внатре е поста-
вена, на рамената преку градите и грбот целосно е 
зајакната со влошка која не поминува низ ракавите и 
може да се вади. На виндјакната однапред има платка а 
под неа има два скриени надворешни џеба кои се закоп-
чуваат со патент. Виндјакната се закопчува со патент -
затворувач до крајот на јаката, а реверите се прилаго-
дени за отворање. Закопчувањето е можно и со три 
обични копчиња, сошиени на десната страна од виндја-
кната на подеднакво меѓусебно растојание. На пред-
ниот дел на виндјакната има нашиено два надворешни 
коси џеба, еден од левата и еден на десната страна со 
ширина 28 см. и 17,5 см. должина. На долниот дел на 
виндјакната има нашиено колан со ширина од 6 см. На 
грбот на виндјакната има платеа под која лево и десно 
има по една фалта со длабочина од 2,5 см. 

13. Мантил за дожд - е од гумирана најлонска тка-
енина и има ќулафка прилагодена за вадење како и 
ремен од иста ткаенина. Мантилот за дожд е прилаго-
ден за прикопчување на влошката од ветровката. Ман-
тилот за дожд допира до половината на листовите на 
нозете. Се закопчува со четири копчиња. Однадвор од 
левата и десната страна на мантилот за дожд врежани 
се коси џебови со вообичаена големина. Мантилот за 
дожд од околувратникот до средината на градите и 
преку плеќите зајакнат со иста ткаенина. На плеќите 
под зајакнувањето, како и под поработ вшиена е мре-
жеста ткаенина која овозможува испарување на потта. 
На задниот дел се наоѓа проред покриен со капак. 

14. Кожни ракавици - се со вообичаен крој со разд-
воени прсти, во црна боја, од внатрешната страна по-
ставени. 

15. Чевли - се со вообичаен крој со црна боја со 
кожен или гумен ѓон. 
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Член 7 
Сакото, панталоните, капата, кошулата со долги ра-

кави, кошулата со кратки ракави, вратоврската, блу-
зата, елекот, шалот, ветровката со влошка, кратката 
виндјакна со влошка, мантилот за дожд, кожните рака-
вици и чевлите за жени се изработени од ист материјал 
и се со иста боја и изглед како и соодветните делови на 
службената облека за мажи, со тоа што нивниот крој е 
прилагоден според анатомската конструкција на же-
ната. 

IV. ОЗНАКИ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 
Член 8 

На службената облека на работниците се ставаат 
службени ознаки. 

Службената ознака се наоѓа на предниот лев дел од 
сакото, ветровката со влошка, кратката виндјакна, 
блузата - џемпер и кошулата со кратки ракави. 

Член 9 
За работниците (цариник - соработник, цариник -

виш соработник, инспектор - самостоен советник, 
стручен соработник за прием на документација и пре-
глед на стока, царински работници во Отсек - реферат 
за царинско управна и царинско прекршочна постапка, 
царински работници за продажба на стоки и моторни 
возила, шеф на отсек односно водител на реферат за 
царинење на стока, царински надзор и контрола на пат-
нички промет, шеф на испостава, водител на царински 
реферат, како и помошник управник и управник на 
царинарница) службената ознака е правоаголно поле со 
димензии 6 см. X 3 см., изработена во основната боја на 
службената облека, а во средишниот дел на полето се 
наоѓаат златно извезени ленти со кои се означува сте-
пенот на стручната спрема и работите кои работникот 
ги обавува и тоа: 

1. За работник со средна стручна спрема златно 
жолто извезена лента водорамно поставена со димен-
зии од 4 см. х 0,4 см.; 

Прилог 1 

2. За работникот со виша и висока стручна спрема, 
две златно жолто извезени ленти, водорамно поста-
вени, на меѓусебно растојание од 0,7 см. во полето, 
секоја со димензија од 4 см. х 0,4 см; 

Прилог 2 

3. За работникот раководител во организациона 
единица од став 1 од овој член освен за помошник 
управник и управник, две златно жолто извезени ленти, 
водорамно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 
см. во полето, горната лента со димензии од 4 см. х 0,4 
см., а долната лента со димензии од 4 см. х 0,8 см. 

Прилог 3 

4. За помошник управник на царинарницата, две 
златно жолто извезени ленти, водорамно поставени на 
меѓусебно растојание од 0,5 см. во полето и секоја со 
димензии од 4 см. х 0,8 см. 

Прилог 4 

5. За управник на царинарницата, две златно жолто 
извезени ленти, водорамно поставени на меѓусебно ра-
стојание од 0,5 см. во полето и секоја со димензии од 
4 см. х 0,8 см. На 0.1 см. внатрешно од рабовите на 
полето е извезена златно жолта лента со ширина од 0.1 
см. 

Прилог 5 

Член 10 
За работниците (цариник - соработник во екипа за 

вонредни мерки и околности, инструктор за противди-

верзиона заштита, самостоен советник - ревизор, само-
стоен советник за сузбивање на криумчарење, шеф на 
ревизада и началник на одделение) ознаките се извезени 
во темно црвена боја, во форма утврдена како во член 
10 заклучно со точка 3, а за Началникот на одделението 
за контролно ревизиони работи и работи на сузбивање 
на криумчарење како во точка 4. 

Член И 
На средина на предниот дел на капата, баретка се 

носи метална значка на која е изработен на бела основа 
во златно жолта и црвена боја симболот на Царинската 
управа. 

Прилог 6 

Член 12 
На горниот дел од левиот ракав од сакото, ветров-

ката со влошка, кратката виндјакна, блузата - џемпер и 
кошулата со кратки ракави, на растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот се наоѓа во блага полукружна 
форма и димензии 7,5 см. х 2 см. со златно жолто 
извезени букви „ЦАРИНА“, врамена со златно жолта 
извезена лента со ширина од 0,2 мм. 

Прилог 7 
Член 13 

Работникот е должен на службената облека да го 
носи и амблемот кој се наоѓа веднаш под ознаката за 
степенот на стручната спрема и работите кои работни-
кот ги обавува. Амблемот е во облик на штит со димен-
зии од 5,3 см. х 6,5 см. кој во горниот дел има златна 
лента со ознака на „РМ“, во средипЈниот дел содржи 
симбол на Царина на Република Македонија со натпис 
над него во горниот дел „CUSTOMS" а во долниот дел 
под симболот „ЦАРИНА“. Симболот од двете страни 
во долниот дел е врамен со извезен златно жолт венец. 

Прилог 8 

Член 14 
Службената облека се дава на употреба на работни-

кот без надомест. 
Член 15 

Службената облека работникот треба да ја носи за 
време на работа и да ја одржува уредно. 

Член 16 
Службената облека не може да се отуѓи. 
На службената облека не можат да се вршат измени 

на кројот, бојата и ознаките спротивно на одредбите на 
овој Правилник. 

V. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ И НАЧИН НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

Член 17 
Времето на траење на службената облека изнесува: 
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Времетраењето на службената облека односно ро-
ковите од став 1 од овој член почнуваат да течат од 
денот кога работникот стекнал право односно ја при-
мил службената облека. 

Член 18 
Ако работникот отсуствува од работа подолго од 

шест месеци по било кој основ, рокот на времетраење 
на службената облека, односно поедини делови се про-
должуваат за време колку што работникот отсуствувал 
од работа. 

Член 19 
По истекот на роковите на член 17 од овој Правил-

ник, службената облека преминува во сопственост на 
работникот на кој му е дадена. 

Член 20 
Ако на работникот му престанал работниот однос 

пред истекот на рокот на траење на службената облека, 

Прилог 1 

Прилог 2 

работникот може да ја задржи со плаќање на надоме-
сток. 

Висината на надоместокот се утврдува според набав-
ната цена на службената облека и времето на нејзината 
употреба. 

Обврската за плаќање од став 1 на овој член не се 
однесува во случај на смрт на работник односно кога 
работникот оди во пензија. 

Член 21 
Ако службената облека, по одредбите на овој Пра-

вилник, преоѓа во сопственост на работникот, од служ-
бената облека се симнуваат сите ознаки и се предаваат 
на царинарницата. 

Член 22 
Ако работникот службената облека, односно дел од 

службената облека ја уништил или ја оштетил по своја 
вина, ги сноси трошоците за набавка на нова службена 
облека, односно дел од облеката. 

Ако службената облека или определен дел од служ-
бената облека е уништен и оштетен без вина на работ-
никот, работникот има право на нова службена облека, 
односно на соодветен дел од службената облека. 

Член 23 
Административно - техничките и финансиско мате-

ријалните работи во врска со набавката на службената 
облека или поедини нејзини делови за потребите на 
работниците ги врши надлежната служба на Царин-
ската управа. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 02-584 
11 март 1996 година Директор 

Скопје на Царинска управа 
на Република Македонија, 

Илија Илоски, с.р. 

Прилог 4 
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Прилог . 5 

Прилог 1 

Прилог 6 

П р и л о г . 8 

423. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 10 април 1996 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА на член 98 став 1 точка 1 од 
Законот за патишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 13/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 
10/90, 11/91 и 62/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива на Никола Стојанов од Скопје, со 
решение У. бр. 298/95, поведе постапка за оценување 
уставноста на член 98 став 1 точка 1 од Законот за 
патишта, затоа што со оспорената одредба се предвиду-
вало ослободување од плаќање надоместок за патишта 
за возилата на ЈНА со што се овозможувало возилата 
на странска држава слободно и без плаќање да мине на 
територијата на нашата република на кој начин се за-
грозува нејзиниот територијален интегритет. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 98 став 1 
точка 1 е предвидено дека се ослободуваат од плаќање 
на надоместок од точката 2 на член 95 од овој закон 
возилата на единиците и установите на ЈНА и возилата 
за потребите на општонародна одбрана. 

Според член 122 од Уставот на Република Македо-
нија вооружените сили на Република Македонија го 

штитат територијалниот интегритет и независност на 
Републиката. 

Со оглед на изнесената уставна одредба ЈНА како 
субјект не постои и таа според Уставот не го штити 
територијалниот интегритет на Република Македонија, 
туку дека тоа се вооружените сили на Република Маке-
донија, како и поради терминолошката неусогласеност 
со Уставот на Република Македонија, Судот утврди 
дека оспорената одредба не е во согласност со Уставот. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите д-р 
Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 298/95 Претседател 
14 февруари 1996 годинана Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д-р Јован Проевски, с.р. 
424. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 17 април 1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ точките 2 и 17 Модел Ш -

откуп на претпријатието од Упатството за начинот на 
остварување на одлуките за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал - по модели за 
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трансформација, донесено од Управниот одбор на 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од „Технометал - Вардар“ -
Скопје, со Решение У. бр. 297/95 од 28 февруари 1996 
година, поведе постапка за оценување законитоста на 
оспорените точки од Моделот Ш-откуп на претприја-
тието од упатството означено во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

4. Судот на седницата утврди дека со точката 2 од 
Моделот Ш - откупот на претпријатието се предвидува 
во рок од седум дена од објавувањето на одлуката за 
трансформација, органот на управување на претприја-
тието да донесе одлука за издавање на удели, односно 
акции и одлука за организирање на претпријатието 
како друштво со ограничена одговорност, односно ак-
ционерско друштво и дека според точката 17 од истиот 
модел при еднаква цена по акција се смета дека попо-
волни услови за откуп понудил оној кој ќе оствари по-
висока вредност на продажбата (цена на акција по број 
на акции) и кој прв ќе достави понуда за купување. 

5. Согласно член 57 став 2 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал, 
претпријатието во согласност со одлуката за трансфор-
мација истовремено донесува одлука за издавање на 
акции и одлука за организирање на претпријатието 
како акционерско друштво, па предвидувањето на друг 
рок за донесување на овие одлуки, според оценката на 
Судот значи менување на законски предвидениот рок. 

Со оглед на тоа што со точката 2 од Моделот III -
откуп на претпријатието се предвидува одлуките за из-
давање на акции и одлуките за организирање на прет-
пријатието како друштво со ограничена одговорност да 
се донесат во рок од седум дена од објавувањето на 
одлуката за трансформација во „Службен весник на 
Република Македонија“, а не истовремено како што 
предвидува Законот, Судот оцени дека тоа претставува 
менување на законски предвидениот рок, односно дека 
е несогласие со Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Согласно член 57 став 1 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, откуп 
на претпријатието се врши на начин и под услови утвр-
дени со одлуката за трансформација. 

Со оглед на тоа што точката 17 од Модел III - откуп 
на претпријатието предвидува при еднаква цена по ак-
ција да се смета дека поповолни услови за откуп пону-
дил оној кој ќе оствари повисока вредност на продаж-
бата (цена на акција по број на акции) и кој прв ќе 
достави понуда за купување, односно ги утврдува усло-
вите под кои ќе се врши откуп на претпријатието, Су-
дот оцени дека оваа точка од Моделот III - откуп на 
претпријатието од Упатството, исто така, е несогласна 
со Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

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 
Исљами, 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. 

Претседател 
У.бр. 14/96 на Уставниот суд на 

17 април 1996 година Република Македонија, 
Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЈШДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

13, 
Врз основа на член 163, а во врска со член 20 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Сл. весник на РМ“ број 80/93, 3/94 и 14/95), Управниот 
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија на седницата одржана на 24 
април 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ 
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕ-
СТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА 

ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува пензиската основа на 

осигурениците и лицата кои не оствариле плата од-
носно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година. 

Член 2 
Пензиската основа за осигурениците и лицата од 

член 1 на оваа одлука се утврдува според стручната 
подготовка и тоа од следните пензиски основи: 
1. За висока стручна подготовка 9.110,00 ден. 
2. За виша стручна подготовка или подготовка за висо-
коквалификуван работник 7.280,00 ден. 
3. За средна стручна подготовка или подготовка за ква-
лификуван работник 6.370,00 ден. 
4. За стручна подготовка на полуквалификуван работ-
ник односно нижа стручна подготовка . . . 5.470,00 ден. 
5. За осигуреници и лица без стручна подготовка 

5.370,00 ден. 
Член 3 

Износите одредени во член 2 на оваа одлука се сме-
таат како просечна плата остварена во 1995 година и 
служат за утврдување на пензиската Основа на осигуре-
ници и лица кои право на пензија остваруваат во 1996 
година. 

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

објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1996 година. 

Број 02-1903 Претседател 
24 април 1996 година на Управниот одбор 

Скопје Горѓи Атанасов, с.р. 

14. 
Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 24 април 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ-
НИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 1995 

ГОДИНА 

Член 1 
Платите остварени од 1970 до 1995 година кои се 

земаат за утврдување на пензиската основа се пресме-
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туваат според просекот на платите од 1995 година, како 
последна календарска година која и претходи на годи-
ната во која осигуреникот го остварува правото на пен-
зија, со валоризационите коефициенти кои се пресме-
туваат врз основа на статистичките податоци за движе-
њето на платите на сите вработени на територијата на 
Републиката, и тоа: 

Година Коефициент 

1 2 

1970 8.676.440,8493 
1971 7.241.350,2110 
1972 6.060.028,2486 
1973 5.210.078,9314 
1974 4.047.641,5094 
1975 3.272.692,6011 
1976 2.889.225,5892 
1977 2.466.513,3659 
1978 2.035.824,4365 
1979 1.705.964,2147 
1980 1.404.648,8787 
1981 1.065.433,3251 
1982 821.856,1440 
1983 653.690,8662 
1984 477.199,4216 
1985 289.771,3842 
1986 144.817,2275 
1987 71.899,5869 
1988 26.718,9358 
1989 1.510,7394 
1990 269,1656 
1991 146,0099 
1992 13,5040 
1993 2,2689 
1994 1,1066 
1995 1,0000 

Член 2 
Пензиите пресметани во смисла на член 1 од оваа 

одлука претходно не се усогласуваат според членот 37 
став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување поради ист процент на пораст на платите во 
јануари 1996 година во однос на просекот од 1995 го-
дина. 

Ставот 1 на овој член се однесува и на паричните 
надоместоци од инвалидското осигурување врз основа 
на преостанатата работна способност. 

Член 3 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
1996 година. 

Број 02-1902 
24 април1996 година 

Скопје Претседател 
на Управниот одбор 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

15. 
Врз основа на член 20 став Д од Уставот на Репу-

блика Македонија и член 155 од Законот за здравствена 
заштита („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 38/91), 
Собранието на Фармацевтската комора на Македонија, 
на седницата одржана на 26.03.1996 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДО-

НИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заштита и унапредување на стручноста на 

дипломираните фармацевти и етичките должности и 
права, подобрување на квалитетот на здравствената 
заштита преку улогата на здравствени работници и нив-
ниот однос кон општеството и граѓаните, како и заш-
тита на интересите на професијата, дипломираните 
фармацевти на Република Македонија се здружуваат во 
Фармацевтска комора на Македонија (во натамошниот 
текст: Комора). 

Член 2 
Комората е самостојна, професионална организа-

ција на дипломирани фармацевти на Македонија. 

Член 3 
Комората е правно лице со права, обврски и одго-

ворности утврдени со Уставот, законот и овој статут. 

Член 4 
Седиштето на Комората е во Скопје, ул. „Вељко 

Влаховиќ" бр. 23/16. 
Комората има печат со тркалезна форма со пречник 

35 мм на кој е испишан текстот: „Фармацевтска комора 
на Македонија - Скопје“, а на средината на печатот се 
наоѓа знакот на Комората (Ескулапов знак). 

Штембилот на Комората е во правоаголна форма со 
димензии 70 х 40 мм на кој е испишан текстот: „Фарма-
цевтска комора на Македонија - Скопје“ и простор за 
деловнички број и дата. 

Член 5 
Членувањето во Комората е обврска и чест за сите 

дипломирани фармацевти државјани на Република Ма-
кедонија, како и страни државјани кои се здобиле со 
лиценца за работа. 

Членувањето во Комората е доброволно за дипло-
мирани фармацевти: приправници, пензионери и невра-
ботени фармацевти. 

Член 6 
Членувањето во Комората може да биде почесно и 

привремено. 
За почесен член на Комората може да биде избран 

секој фармацевт, научен или просветен работник, или 
друг граѓанин, како и странски државјанин кој придо-
нел за фармацевтската професија или за научните до-
стрели од областа на здравствената заштита, или на 
друг начин придонесол во работата и развојот на Комо-
рата 

Почесните членови на Комората ги избира Собра-
нието на предлог од Управниот одбор. 

Член 7 
Привремен член на Комората може да биде фарма-

цевт - странски државјанин, кој заради едукација или 
времено вработување, престојува во Р.Македонија и за 
тоа време добил лиценца за работа. 

II. ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

Член 8 
Комората ги застапува и ги заштитува интересите на 

членовите на Комората и се грижи за угледот и дисци-
плината во вршењето на професијата. 



Стр. 718 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 мај 1996 

За таа цел Комората ги врши следните задачи: 
-учествува рамноправно со државните органи и уни-

верзитетот и другите институции во обезбедувањето на 
соодветна положба на дипломираните фармацевти во 
општеството и ги заштитува интересите на професи-
јата; 

- ја следи работата на дипл. фармацевти во поглед 
на почитување на начелата на фармацевтската етика, 
примена на стандардите и потребниот квалитет во ра-
ботата; 

- дава и одзема лиценца за вршење на фармацевт-
ската дејност; 

- води регистар на дипломирани фармацевти; 
- се грижи за правна, социјална и друг вид заштита 

на дипломираните фармацевти; 
- утврдува Кодекс на професионални етички долж-

ности и права; 
- се грижи за одбрана на честа и независноста на 

фармацевтската професија; 
- се грижи и го поттикнува постојаното стручно 

усовршување на своите членови; 
- ги следи потребите од фармацевти и им помага во 

барањето вработување и соодветна замена за време на 
отсуство; 

- ја потиснува соработката помеѓу членовите и ги 
разгледува и смирува евентуалните спорови меѓу нив; 

- учествува во утврдувањето на вредноста на трудот 
на фармацевти^ и донесувањето на ценовникот на 
здравствените услуги; 

- учествува во подготвувањето на законите и пропи-
сите, планските документи и кадровски планови од 
областа на здравството на Македонија и соработува во 
утврдувањето стручни ставови за вршење на фарма-
цевтската практика; и 

- презема и други мерки согласно законите, кодек-
сот, овој статут и др. прописи. 

III. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА 

Член 9 
Во остварувањето на целите и задачите на Комо-

рата, членовите на Комората ги остваруваат своите 
права, обврски и одговорности на начин утврден со 
закон, овој статут и др. прописи. 

Член 10 
Членовите на Комората имаат право и обврска: 
- да учествуваат во сите активности за остварување 

на задачите на Комората и на активно и пасивно право 
на глас; 

- да учествуваат во работата на сите органи и ра-
ботни тела на Комората; 

- да користат стручна и друга помош и услуги кои ги 
врши Комората во рамките на нејзините задачи; 

- да учествуваат на семинари и други видови стручно 
усовршување организирани од компетентни институ-
ции; 

- да покренуваат иницијатива за донесување и за 
изградување на мислења и предлози по закони, прописи 
и други мерки од областа на здравствената заштита; 

- да бидат информирани за работата на Комората и 
на нејзините органи и тела; 

- да го почитуваат статутот, општите акти и одлу-
ките на Комората; 

- совесно да ја вршат својата професионална деј-
ност; 

- да го чуваат угледот на професијата и да се придр-
жуваат кон законот, статутот и кодексот на фармацевт-
ската деонтологија; 

- пред Судот на честа при Комората да ги изнесуваат 

меѓусебните спорови и случаи на повреда на Кодексот 
на фармацевтската деонтологија; 

- редовно да ја известуваат Комората за сите пода-
тоци битни за уредно водење на регистерот на фарма-
цевтите; 

- редовно да плаќаат членарина; и 
- други права и должности што се определени со 

овој статут и со други акти на Комората. 

IV. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА,ЧЛЕНСТВО ВО 
КОМОРАТА 

Член И 
Членството во Комората престанува во случаи на: 
- трајно одземање на лиценцата за работа; 
- барање на почесниот или привремениот член на 

Комората; и 
- смрт на членот на Комората. 

V. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО 
КОМОРАТА 

Член 12 
Со работата на Комората управуваат нејзените чле-

нови преку свои преставници во оргалите и телата на 
Комората. 

Член 13 
Преставници во Комората работат според насоките 

на членовите што ги избрале и пред нив се одговорни за 
својата работа. 

VI. ОРГАНИ НА КОМОРАТА 

Член 14 
Органи на Комората се: Собрание, Управен одбор, 

Претседател, Суд на честа и Надзорен одбор. 
Мандатот на членовите на Собранието и другите 

органи на Комората трае 4 (четири) години со можност 
за нивен повторен избор. 

Членовите на органите на Комората своите задачи 
ги вршат и по истекот на мандатот се до изборот на 
новиот состав на органите на Комората. 

1. Собрание на Комората 

Член 15 
Собранието е највисок орган на Комората. 
Собранието има 50 претставници-членови. 
Членовите во Собранието се избираат од редот на 

членовите на Комората, на територијален принцип, по 
изборни единици. 

Во Собранието на Комората, по еден член делеги-
раат: Фармацевтскиот факултет, Македонското фар-
мацевтско друштво и Министерството за здравство, со 
тоа да тие учествуваат во работата на Собранието но 
без право да одлучуваат и да бидат бирани во органите 
на Комората. 

Член 16 
Собранието на Комората донесува: 
- Статут и врши измени и дополнувања на истиот; 
- Кодекс на професионални етички должности и 

права на фармацевти^ на Македонија; 
- усвојува извештај за завршна сметка на Комората; 
- фин алсов план; 
- Правилник за начинот на работата на Судот на 

честа; 
- избира и разрешува претседател на Комората; 
- избира и разрешува членови на Управниот одбор, 

Надзорниот одбор и Судот на честа и Обвинител; 
- усвојува извештаи за работа на претседателот, 



7 мај 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 22 - Стр. 719 

Управниот одбор, Надзорниот одбор, Судот на честа и 
Обвинителот; 

- основицата и стапката за утврдување на висината 
на членарината; 

- Правилник за начинот и постапката за издавање и 
одземање лиценца за работа; 

- заклучоци, утврдува ставови и дава мислења за 
прашања значајни за работата на Комората и сл.; 

- одлучува за поврзување и соработка на Комората 
со други сродни организации во земјата и странство; 

- одлучува за предвремено распуштање на Собрани-
ето; и 

- врши и други работи утврдени со закон или со акти 
на Комората. 

За вршење на одредени работи од својот делокруг, 
Собранието може да формира постојани и повремени 
работни тела. 

Член 17 
Изборите за членови на Собранието ги растопува 

претседателот на Собранието, најдоцна шест месеци 
пред истекот на мандатот на Собранието. 

Фармацевтот на кого му е одземена лиценцата за 
работа во време на изборите за составот на Собрани-
ето, нема право да избира ниту да биде биран во Собра-
нието или неговите тела. 

Член 18 
На членот на Собранието или на член на органите и 

телата на Комората може да му престане мандатот и 
пред времето за кое е избран ако: 

- биде отповикан; 
- си даде оставка; 
- биде осуден на казна за престанок на вршење на 

професионална дејност, одземање на деловна способ-
ност или казна затвор во траење од една година; и 

- ако од страна на Судот на честа биде осуден за 
потежок прекршок на Кодексот на Фармацевстката де-
онтологија. 

Член 19 
Начинот на изборите и постапката за избор на чле-

нови на Собранието се уредува со посебен Правилник. 
Никој неможе да биде биран за член на Собранието 

или во органите на Комората ако тој тоа не го сака. 

Член 20 
Собранието на Комората работи на седници. 
Седница на Собранието се свикува по потреба, а 

најмалку еднаш годишно. “ , 
Собранието го свикува претседателот на Собрани-

ето по сопствена иницијатива или на предлог на претсе-
дателот на Комората, Управниот одбор или на предлог 
на една третина од членовите на Собранието. 

Претседателот на Собранието треба да свика сед-
ница најдоцна 30 дена од денот на добивањето на пред-
лог од претходниот став, а доколку тоа не го стори, 
Собранието можат да го свикаат самите предлагачи. 

Во случаи на спреченост на претседателот на Собра-
нието, седница на Собранието може да закаже и со 
истата да раководи член на Собранието кој претходно 
ќе го определи претседателот, или ако тоа не е можно, 
ќе се определи претседавач од присутните членови на 
Собранието и тоа на самата седница. 

Член 21 
Собранието може да работи ако на седницата прису-

ствуваат повеќе од половината од вкупниот број чле-
нови. 

Собранието одлучува полноважно со мнозинство на 
гласови од присутниот број членови, освен при донесу-

вањето на Статутот и неговите измени и дополнувања, 
одлука за распуштање на Собранието пред времето за 
кое е избрано, донесување на финансов план и усвоју-
вање на извештајот за завршната сметка на Комората, 
и во други случаи доколку така одлучи мнозинството 
членови ^Собранието, заради што се одлучува со мно-
зинство на гласови од вкупниот број членови на Собра-
нието. 

Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гла-
сање, освен ако Собранието одлучи тоа да биде тајно. 

Членовите на Управниот одбор или нивни претстав-
ници можат да присуствуваат, со покана или без неа, и 
да учествуваат во работата на Собранието без право на 
одлучување. 

Член 22 
На седницата на Собранието се води записник. За-

писникот го води секретарот на Комората или лице кое 
ќе го определи претседателот на Собранието од присут-
ните членови на седницата. 

Записникот од седницата го потпишува записнича-
рот и претседателот на Собранието или претседавачот, 
и истиот се усвојува на наредната седница со мнозин-
ство од присутните членови. 

2. Управен одбор 
Член 23 

Управниот одбор управува со работата на Комората 
согласно со законот, статутот, правилниците и другите 
акти на Комората. 

Член 24 
Управниот одбор брои 9 членови вклучувајќи го 

тука и претседателот на Комората, кој по функција е 
член на Управниот одбор и негов претседател. 

Членовите и претседателот на Управниот одбор ги 
избира Собранието на Комората од редот на членовите 
на Собранието, или од редот на членовите на Комора-
та. 

Член 25 
Управниот одбор делува во функција на оствару-

вање на задачите и целите на Комората и во таа смисла 
работи на: 

- извршување на актите што ги донесува Собрани-
ето; 

- ги утврдува предлозите на актите што ги донесува 
Собранието; 

- покренува иницијатива за донесување и измени на 
соодветни закони и др. прописи; 

- разгледува и зазема ставови за развојот на дејноста 
на Комората кои влијаат врз унапредувањето на рабо-
тењето на Комората; 

- обезбедува јавност во работата на Комората; 
- ги донесува сите општи акти и истите ги усвојува, а 

кои не се во делокруг на овластувањата на Собранието; 
- поднесува извештај на Собранието за својата ра-

бота; 
- формира повремени комисии и работни групи за 

извршување на определени задачи; 
- управува со средствата со кои располага Комората 

и составува и усвојува завршна сметка; 
- врши надзор над работата на стручната служба и 

решава за засновување и престанување на работниот 
однос на работниците во стручната служба; 

- распишува конкурс и избира секретар на Комо-
рата; 

- решава по приговори и жалби на решенија од ра-
ботниот однос; 

- му предлага на Собранието зачленување во соод-
ветни организации и асоцијации или за договори за со-
работка со истите, во земјата и странство; 

- врши и други работи утврдени со овој статут или со 
други акти на Комората. 
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Член 26 
Управниот одбор работи на седници. 
Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив 

раководи претседателот на Управниот одбор односно 
претседателот на Комората. 

Член 27 
Во отсуство на претседателот на Управниот одбор 

или негова спреченост, седниците ги свикува и со нив 
раководи, со исти права и должности, член на Управ-
ниот одбор кој за таа цел може да го назначи претседа-
телот на Управниот одбор или со седницата да рако-
води претседавач ксу ќе биде предложен на самата сед-
ница од присутните членови на Управниот одбор. 

Член 28 
Управниот одбор може полноважно да работи ако 

на седницата присуствуваат мнозинство од неговите 
членови. 

Управниот одбор одлуките ги донесува со мнозин-
ство на гласови на своите членови, со јавно гласање, а 
во исклучителни случаи доколку така одлучи, и со тајно 
гласање. 

Член 29 
На седницата на Управниот одбор се води записник. 

Записникот го води секретарот на Комората или лице 
кои ќе го определи претседателот од присутните чле-
нови на седницата. 

Записникот од седницата го потпишува записнича-
рот и претседателот на Управниот одбор, и истиот се 
усвојува на наредната седница, со мнозинство од при-
сутните членови. 

Член 30 
За својата работа Управниот одбор е одговорен 

пред Собранието на Комората. 

3. Претседател иа Комората 
Член 31 

Претседателот на Комората ја претставува Комо-
рата, раководи со нејзината работа и ги извршува одлу-
ките на другите органи на Комората. 

Претседателот на Комората се грижи за оствару-
вање на функциите на Комората и во тој поглед оства-
рува соработка со други комори, органи и организации, 
со единиците на локалната самоуправа и други соод-
ветни професионални и други организации во Македо-
нија и надвор од неа. 

Пооделни свои овластувања претседателот може да 
ги пренесе на некој од членовите на Управниот одбор 
или на секретарот на Комората со посебен акт. 

Претседателот на Комората: 
- ги потпишува актите на Управниот одбор и се 

грижи за нивно спроведување, а исто така се грижи и“за 
спроведувањето на актите што ги донесува Собрани-
ето, комисиите и другите органи на Комората; 

- ги потпишува документите од материјално финан-
сиско работење на Комората, а тоа овластување може 
да го пренесе и на секретарот на Комората; 

- ги потпишува спогодбите што ги склучува Комо-
рата; 

- врши и други работи утврдени со закон, статутот и 
со други акти на Комората. 1 

Член 32 
Претседателот на Комората го избира Собранието 

на Комората од своите редови или од редовите на чле-
новите на Комората, од истакнати работници во стру-
ката и тоа за време од четири години со можност за 
повторен избор. 

Претседателот на Комората за својата работа е од-
говорен пред Собранието на Комората. 

Член 33 
Во случаи на спреченост или отсуство на претседа-

телот на Комората, него го заменува член на Управ-
ниот одбор кој тој ќе го определи. 

4. Суд на честа на Комората 

Член 34 
Судот на честа одлучува за повреда на добрите де-

ловни обичаи во работењето од страна на членовите на 
Комората, повреда на нормите на Кодексот на профе-
сионалните етички норми, повреда на одредбите на овој 
статут и другите акти на Комората, неизвршување на 
обврските на членовите на Комората и сл. 

Судот на честа во вршењето на својата функција е 
независен и суди врз основа на Уставот, законот, стату-
тот и Кодексот на фармацевтската деонтологија. 

Член 35 
Организацијата, постапката и мерките што ги изре-

кува и други прашања во врска со работата на Судот на 
честа, се уредуваат со посебен Правилник што го доне-
сува Собранието на Комората. 

Член 36 
Пријава за поведување постапка пред Судот на честа 

до обвинителот при судот, можат да поднесат: Орга-
ните на Комората, Македонското фармацевтско друш-
тво, Министерството за здравство, јавна и приватна 
здравствена организација, Фондот за здравствено оси-
гурување, оштетениот и јавниот обвинител. 

5. Надзорен одбор 

Член 37 
Надзорниот одбор на Комората има претседател и 

два члена кои ги избира Собранието од редот па члено-
вите на Комората. 

Надзорниот одбор врши надзор над: 
- користењето на средствата на Комората и цело-

купното материјално и финансиско работење на Комо-
рата; 

- извршување на обврските на членовите на Комо-
рата; 

- благајничко работење; 
- книгите и актите кои се однесуваат на материјал-

ната добивка и на имотот на Комората; 
- користењето на средствата за работа на стручната 

служба на Комората; 
- други работи определени со овој статут и акти на 

Комората. 
Член 38 

Надзорниот одбор носи извештаи, заклучоци и пре-
пораки и истите ги доставува на разгледување на 
Управниот одбор и Собранието на Комората. 

За својата работа Надзорниот одбор е одговорен 
пред Собранието на Комората. 

Член 39 
Надзорниот одбор работи на седници за што изго-

твува записник. Своите одлуки ги донесува со јавно 
гласање и со мнозинство на гласови. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 
И ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА КОМОРАТА 

Член 40 
Изборите за членови на Собранието како највисок 

орган се спроведуваат на начин и постапка утврден во 
посебен Правилник. 
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Член 41 
На првата конститутивна седница на Собранието во 

новиот состав, до изборот на претседател, со седницата 
раководи најстариот по години избран член на Собра-
нието. 

На конститутивната седница на Собранието, по 
усвојувањето на Извештајот на Изборната комисија за 
спроведените избори за членови на Собранието на Ко-
мората, за што на новоизбраните членови им се издава 
одлука за нивниот избор, претседавачот на седницата 
може да предложи да започне постапката за избор на 
претседатели и членови на органите на Комората. 

Член 42 
претседавачот на седницата, за спроведувањето на 

постапката за избор на претседатели и членови на орга-
ните на Комората, може да предложи формирање на 
Кандидациона комисија која се состои од претседател, 
и четворица членови од присутните. 

Кандидационата комисија, по претходно добиена со-
гласност од присутните на седницата, може да изготви 
предлог за избор на: претседател на Комората, претсе-
дател на Собранието и членови на органите на Комо-
рата кои се избираат, и истиот да го дадат на гласање, 
како целосен предлог. 

Доколку предлогот, како целина, од Кандидаци-
оната комисија, биде усвоен со мнозинство на гласови 
од присутните членови на седницата, ќе се смета дека 
органите на Комората се полноважно избрани. 

Доколку предлогот од претходниот став не биде 
усвоен тогаш ќе се пристапи кон предлагање на канди-
дати за органите на Комората, од страна на членовите 
присутни на седницата. 

Член 43 
Предлагањето на претседатели и членови на орга-

ните на Комората ќе се врши на тој начин што секој 
член на Собранието има право да даде предлог за само 
еден кандидат, со тоа да на седницата се предлагаат 
онолку кандидати колку се избираат. 

По извршеното предлагање се врши гласање за се-
кој предложен кандидат поединечно и по утврдениот 
редослед, и за избран ќе се смета кандидатот кој добил 
гласови повеќе од половината присутни членови на сед-
ницата. 

Член 44 
Ако членовите на Собранието на седницата одлучат 

за членови на органите на Комората и претседатели да 
предлагаат повеќе кандидати од потребниот број кој се 
избира, тогаш изборот се врши така што ќе се гласа за 
секој предложен кандидат по редоследот на предлага-
њето, а за избран ќе се смета оној кандидат кој добил 
повеќе од половината гласови од присутните членови 
на седницата. Изборот т.е. гласањето се повторува се 
додека конечно за поединиот кандидат не се добие по-
требниот број на гласови. 

Потврдувањето на изборот на членови и претседа-
тели на органите на Комората се врши со одлука и 
истата им се доставува на именуваниот и архивата на 
Комората. 

Член 45 
Доколку на конститутивната седница на Собрани-

ето, од било кои причини, не се изврши избор на прет-
седатели и членови на органите на Комората тогаш 
постапката за избор се повторува на наредната седница 
на Собранието, за што ќе се извршат сите потребни 
консултации со заинтересираните субјекти со цел по-
стапката за избор успешно да заврши. 

VIII. ТЕЛА НА КОМОРАТА 

Член 46 
Како работни Тела на Комората се формираат по-

стојани и повремени комисии и одбори и сл. и тоа врз 
основа на овој статут или со одлука на Собранието и 
Управниот одбор. 

Претседателите и членовите на работните тела се 
избираат од редот на членовите на Комората. 

Ср одлуката за нивното формирање се определува 
составот, задачите и овластувањата на работните тела. 

Член 47 
Комората ги има следните постојани работни тела: 
- Комисија за професионално-стручни прашања; 
- Комисија за етички и правни прашања; 
- Одбор за издавачка дејност. 
Работните тела на Комората се независни во рабо-

тата а за својата работа се одговорни пред Собранието. 
Работните тела на Комората своите одлуки, ста-

вови, препораки и заклучоци ги донесуваат со мнозин-
ство на гласови од нивниот состав и тоа на редовни 
седници и на записник. Седниците на работните тела ги 
свикува претседателот на истите. 

. Член 48 
На седницата на работните тела на Комората можат 

да бидат повикани и да учествуваат во нивната работа, 
без право на одлучување, претставници на заинтереси-
раните органи и организации, како и други стручни, 
научни и јавни работници. 

Член 49 
''Се,-

Член на работно тело кој три пати едноподруго не 
присуствува неоправдано на седници, може да биде сме-
нет на предлог на претседателот на работното тело. 

Член 50 
За својата работа, работните тела доставуваат из-

вештај на Собранието на Комората, еднаш годишно 
или на крајот од истекот на нивниот мандат. 

Член 51 
Комисијата за професионални-стручни прашања со 

своите мислења и ставови учествува во подготвувањето 
на здравственото законодавство, предлага и организира 
стручни предавања и ја поттикнува континуираната 
едукација на членовите на Комората заедно со Маке-
донското фармацевтско друштво; соработува при утвр-
дувањето на стручни ставови за вршење на професи-
оналната практика; соработува со Македонското фар-
мацевтско друштво, со специјални здруженија, со Фар-
мацевтскиот факултет и со други комори и здруженија 
во земјата и странство, и врши и други работи од инте-
рес на Комората. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и 4 членови. 
Член 52 

Комисијата за етички и правни прашања се грижи за 
правилно водење на регистерот на фармацевти^; се 
грижи фармацевти^ да ја вршат својата работа со-
гласно со Кодексот на фармацевтската деонтологија; 
на членовите на Комората им дава правна помош; одлу-
чува за престанување на членство во Комората во слу-
чаите од овој статут; соработува при разгледување на 
споровите меѓу членовите; и врши и други работи кои 
ќе и бидат доверени. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и четири чле-
нови. 

Член 53 
Одборот за издавачка дејност се грижи: за издавање 

на стручна литература (билтени, списанија и сл.) и 
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истите ги уредува и публикува; врши и публикување на 
научни и стручни испитувања и сознанија од домашно и 
странско потекло се грижи за континуирана едукација 
на членството на комората и предлага одржување на 
семинари и советувања заради запознавање со најно-
вите медицински достигнувања и сл.; врши и други ра-
боти од неговата дејност. 

Одборот за издавачка дејност го сочинуваат претсе-
дател и 4 членови. Одборот избира и стручно лице -
секретар од редот на членовите на Комората, за 
вршење на стручни, административни и техн. работи и 
се грижи заедно со претседателот, за организација на 
работата на Одборот. 

IX. АКТИ НА КОМОРАТА 

Член 54 
Акти на Комората се: 
- Статут; 
- Кодекс на професионални етички норми; 
- Правилник за начинот и постапката за издавање и 

одземање лиценца за работа; 
- Правилник за водење на Регистар на фармацев-

тите; 
- Правилник за работа на Судот на честа; 
- Правилник за избори на членови на Собранието; и 
- други акти што ги носи Собранието и другите 

органи на Комората. 
Член 55 

Иницијатива за изменување и дополнување на Ста-
тутот може да дадат најмалку една третина од члено-
вите на Собранието, Управниот одбор или ако тоа е 
неопходно со Закон. 

Утврден предлог за измена и дополнување на Стату-
тот поднесува Управниот одбор. 

X. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМОРАТА 

Член 56 
Комората обезбедува јавност на своето работење. 
Јавноста на работата на Комората ја обезбедува со 

давање информации, со соработка со средствата за 
јавно информирање, со издавање свое гласило и со 
други форми. 

По потреба Комората издава периодичен билтен, 
прегледи и други средства за известување, преку кои 
навреме ги информира своите членови и јавноста за 
своите одлуки односно работа. 

Член 57 
Лицето кое е овластено за претставување на Комо-

рата или друго за тоа овластено лице за давање инфор-
мации за јавноста, е одговорно за нивната вистинитост 
и точност. 

Член 58 
Управниот одбор ги определува документите и пода-

тоците што претставуваат тајна и чие неовластено со-
општување би било спротивно на интересите на Комо-
рата. 

XI. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА 

Член 59 
Комората соработува со други комори, институции, 

државни органи и со меѓународни организации и здру-
женија од областа на здравството. 

Соработката се остварува со непосредни контакти, 
со размена на информации, публикации и други форми 
преку организирање на конгреси, семинари, совету-
вања и сл. 

Член 60 
Комората соработува со органите на Р. Македонија, 

а особено при утврдувањето на развојната здравствена 
политика, при покренување на иницијативи за донесу-
вање на закони и други прописи. Исто така соработува 
со здравствени организации, научни установи здруже-
нија на граѓани и др. институции од областа на здрав-
ствената заштита. 

Член 61 
Комората со одлука на Собранието, а по претходен 

предлог на Управниот одбор, може да соработува или 
да се зачленува во соодветни меѓународни органи и 
организации. 

XII. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА 

Член 62 
Комората може да стекнува парични средства, хар-

тии од вредност, инвентар и друг подвижен и неподви-
жен имот, во согласност со законските прописи. Со 
своите средства Комората располага самостојно и во 
согласност со законот и други прописи. 

Средствата за работа на Комората се обезбедуваат 
преку уписнини и членарини што ги плаќаат нејзините 
членови и заинтересирани правни лица, од надомест за 
услуги што ги врши Комората, од подароци, завешта-
нија и од други извори. 

Член 63 
За извршување на определени задачи на Комората, 

кои не се финансираат од членарината односно за фи-
нансирање на посебни активности од Програмата за 
работа на Комората, заинтересираните членови можат 
да здружуваат средства и да основаат фондови со по-
себна намена. Располагањето со овие средства се врши 
со општите или посебен акт на Комората. 

XIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 

Член 64 
. Стручните, административно-техничките, помош-

ните и другите работи за потребите на Комората ги 
врши стручната служба на Комората. 

Стручната служба врши работи сврзани со спроведу-
вањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите 
акти што ги донесуваат органите и телата на Комората, 
примената на законите и другите акти кои се однесу-
ваат на работењето на Комората и остварувањето на 
нејзините цели и задачи; стручно ги подготвува сите 
предлози на“акти, информации и други материјали што 
треба да бидат предмет на расправа пред органите на 
Комората, и врши и други работи во врска со основната 
дејност на Комората. 

Член 65 
Бројот на вработените во стручната служба и нив-

ните задачи го утврдува Управниот одбор со посебен 
акт - Правилник за организација и систематизација на 
работите и работните задачи. 

Платата и другите права на вработените во струч-
ната служба на Комората се уредуваат со посебен Пра-
вилник за плати и во согласност со Законот и Колек-
тивниот договор. 

Член 66 
Комората има Секретар. 
Секретарот го именува Управниот одбор по прет-

ходно распишан конкурс. 
Именувањето на секретарот е со мандат од 4 години, 

со можност за негово повторно именување. 
Секретарот ја организира и раководи работата на 

стручната служба и врши и други работи во согласност 
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со Статутот и другите акти на Комората. Секретарот за 
својата работа е одговорен пред Управниот одбор и 
Претседателот на Комората. 

Секретарот на Комората му помага на претседате-
лот и учествува во подготвувањето на седниците на 
Собранието и Управниот одбор и на другите органи на 
Комората; се грижи за благовремено подготвување на 
материјалите што ќе се разгледуваат на седниците на 
органите на Комората; ја застапува Комората во имот-
ните и другите правни работи во согласност со законот 
и другите прописи; покрај претседателот на Комората и 
тој е потписник - поединечно на жиро-сметката на Ко-
мората, за извршување на финансовиот план на Комо-
рата и за другите материјални и финансиски обврски 
што се однесуваат на редовното тековно работење на 
Комората. 

XIV. ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА 

Член 67 

Комората може да престане со работа со: 
- одлука на Собранието на Комората, доколку за 

неа гласале двотретинско мнозинство од неговите чле-
нови; и 

- закон. 
Во случај на престанок на работа на Комората, це-

локупниот нејзин имот и архивата преоѓаат во надлеж-
ност на Македонското фармацевтско друштво. 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Право на толкување на овој статут има Собранието 

на Комората, а помеѓу две седници на Собранието ова 
право го има Управниот одбор. 

Член 69 
Измени и дополнувања на овој статут се врши по 

иста постапка како и при неговото донесување. 
Член 70 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од неговото 
донесување. 

Член 71 
Со донесувањето на овој статут, престанува да важи 

Статутот донесен на 26.06.1992 година, а објавен како 
пречистен текст, во „Сл. весник на Р. Македонија“ 
бр.31/95. 

Фармацевтска комора на Македонија 
Претседател, 

м-р Душан Туџаров, с.р. 

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

16. 
Врз основа на член 14 став 1 алинеја 1 од Статутот 

на Лекарската комора на Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 24/95), Собранието на Лекарската комора на 
Македонија на седницата одржана на 11.04.1996 година 
донесе 

САТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДО-

НИЈА 
Член 1 

Во член 1 се бришат зборовите: „и на докторите по 
стоматологија (лекари)". 

Член 2 
Во членот 3 став 2 се брише: „3,5", а на крајот 

точката станува запирка и се додава: ,,Скопје“. 
Во ставот 4 по зборовите „седиштето на Комората“ 

се додава: „празен простор за“. 
Член 3 

Во членот 4 став 1 се бришат зборовите: „државја-
ни“ и „кои имаат лиценца за работа“. 

Став 2 и 3 се бришат. 
Член 4 

Во членот 5 став 1 по зборовите: „да биде“ се додава 
„и“, а во став 2 се бришат зборовите: „секој лекар“. 

Член 5 
Во членот 6, ред 3 се бришат збоворите: „заради 

едукација“, а во ред 4, зборовите: „и за тоа време добил 
лиценца за работа“ се заменуваат со: „и има дозвола за 
работа“. 

Член 6 
Во член 7 став 2, точките 1, 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
,Д) Води регистар на докторите во Република Маке-

донија“ 
2) донесува акти во врска со лиценцата за работа на 

докторите; 
3) дава мислење (лиценца) за самостојно вршење на 

здравствената дејност со личен труд; 
Во точка 7, по зборовите „се грижи“ се додава „за 

унапредување на стручноста“.; 
Точката 10 се менува и гласи: 
10) „организира правна помош и осигурување на 

своите членови во врска со вршењето на лекарската 
професија“; 

По точка 12 се додава нова точка 13, која гласи: 
13) „се грижи за правна, социјална и друг вид заш-

тита на своите членови“; 
Точката 13 станува точка 14, а точката 14 станува 

точка 15. 
Член 7 

Во членот 9, по алинеја 4 се додава нова алинеја која 
гласи: 

„- пред одборите на Комората да ги изнесуваат ме-
ѓусебните спорови и случаи на повреда на етичките 
норми“. 

- во алинеја 7 зборовите „и тела“ се бришат. 
Член 8 

Во членот 10 став 1, алинеја 4 се брише; 
Член 9 

Во членот 11 став 1 точките 3 и 4 се бришат. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во случај на времено одземање на лиценцата за 

работа, за време на траењето на оваа мерка, членува-
њето, правата и обврските се во мирување“. 

Член 10 
Во член 12 став 2, точката станува запирка и се 

додава: „Општински одбори и Комисии“. 
Член 11 

Во членот 13, по ставот 1, се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Собранието го избираат членовите на Комората 
секои четири години на непосредни тајни избори“. 

Ставот 2 станува став 3, а ставот 3 станува став 4 кој 
се менува и гласи: 

„Собранието го сочинуваат претседателите на одбо-
рите на Комората и уште по еден претставник кои го 
избираат докторите од одборите во кој членуваат над 
150 доктори“. 
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Во став 4, кој станува став 5 се брише: „Стомато-
лошки факултет“, по зборовите: „Министерство за 
здравство“, се додава: „Претседателот на Републич-
кото здружение на доктори на медицина кои самостојно 
и со личен труд вршат здравствена дејност во Репу-
блика Македонија“, а зборовите: „Комисиите и другите 
тела“ се заменуваат со зборовите: „на Комората“. 

Член 12 
Во членот 14 став 1 алинеја 3 се менува и гласи: 
„ - донесува акти за лиценца за работа;" 
Алинеја 11 се менува и гласи: 
„ - избира и разрешува претседател, заменик на 

претседателот на Комората, членови на Извршниот од-
бор и претседател заменик на претседателот и членови 
на Надзорниот одбор“. 

Во алинеја 12 се бришат зборовите: „Статутот и на 
другите“ 

Алинеја 14 се менува и гласи: 
„ - избира и разрешува обвинител двајца заменици на 

обвинителот и бранители“. 
Алинеја 15 се менува и гласи: 
„- избира и разрешува секретар на Комората“ 
Алинеја 16 се менува и гласи: 
„- избира и разрешува претседатели и членови на 

постојаните Комисии на Комората на предлог на 
Извршниот одбор." 

По алинеја 16 се додава нова алинеја која гласи: 
„- избира и разрешува главен уредник и членови на 

Уредувачкиот одбор на гласилото на Комората“. 
Алинеите 17, 18,19, 20 и 21 стануваат алинеи 18,19, 

20, 21 и 22. 
Член 13 

Членот 15 се менува и гласи: 
„Членовите на Собранието на Комората се избираат 

во изборни единици. 
Изборната единица ја сочинуваат докторите од по-

драчјето на една општина или дел од општина за кој е 
формиран Општинскиот одбор. 

Изборите се вршат по принцип од секој одбор се 
избира по еден член во Собранието кој е претседател на 
општински одбор, а во одборите во кои членуваат по-
веќе од 150 доктори се избира уште по еден член во 
Собранието“. 

Член 14 
Ставот 3 на член 18 се менува и гласи: 
„Собранието го свикува претседателот на Комо-

рата. Претседателот може да свика седница и на пред-
лог на Извршниот одбор или на предлог од една тре-
тина од членовите на Собранието“. 

Член 15 
Во ставот 2 на член 19 по зборовите: „со мнозинство 

гласови од присутниот број членови“ се додаваат зборо-
вите: „а најмалку со една третина од вкупниот број 
членови“. 

Член 16 
Во членот 22 став 2 алинеја 3 зборовите: „и повреме-

ни“ се бришат; во алинеја 5, зборовите: „на постојаните 
и повремените комисии и други тела на Комората“ се 
бришат, во алинеја 6 зборот „именување“ се заменува 
со зборот „избор“, во алинеја 9 се бришат зборовите: 
„и составува завршна сметка“. 

По алинеја 13, се додава нова алинеја, која гласи: 
„- разгледува и зазема ставови за развој на дејноста 

на Комората кои влијаат врз унапредувањето на рабо-
тењето на Комората“. 

Алинејата 14 станува алинеја 15. 
Член 17 

Во членот 23 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Седница на Извршниот одбор може да свика и една 
половина од вкупниот број членови на Извршниот од-
бор“. 

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат 4, 5 и 6. 
Член 18 

Во членот 24 став 1 алинеја 5 се менува и гласи: 
„- се грижи за остварување на соработка со други 

Комори, органи и организации во Републиката и над-
вор од неа:" 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Претседателот на Комората го избира Собранието 

со тајно гласање. 
По ставот 2 се додаваат нови ставови 3, 4, 5 и 6 кои 

гласат: 
„ - Предлог кандидат за избор на претседател на 

Комората дава Извршниот одбор на Комората. Канди-
дат за избор на претседател на Комората можат да 
предложат и најмалку три одобри на Комората. 

За претседател на Комората е избран кандидатот 
кој добил мнозинство на гласови од присутниот број 
членови на Собранието. 

Доколку во првиот круг на гласање ниту еден од 
кандидатите не го добие потребното мнозинство на гла-
сови, во вториот круг на гласање се врши избор од 
првите два кандидати, кои во првиот круг на гласање 
добиле најмногу гласови. 

За претседател на Комората е избран оној кандидат 
кој добил најмногу гласови. 

Ставовите 3 и 4, стануваат 7 и 8. 
Член 19 

Во член 25 став 2, по точка 2 се додава нова точка 3 
која гласи: 

„3. парична казна во висина од една до пет просечни 
плати исплатени во стопанството“. 

Точките 3, 4 и 5 стануваат точка 4, 5 и 6. 
Член 20 

Во член 26, став 1, ред 3, зборот „уставот“ - се 
брише. 

Член 21 
Во членот 30 став 1, зборовите: „основано сомне-

вање дека го повредил Законот“ се менуваат со: „пра-
восилна пресуда за повреда на Законот“, и се додаваат 
зборовите: „односно постои основано сомневање дека 
го повредил“. 

Член 22 
Во членот 31, точката на крајот се брише и се до-

дава: 
„- секој член на Комората и оштинскиот одбор на 

Комората“. 
Член 23 

Во член 33 став 3 се менува и гласи: 
„Интересите на тужениот доктор пред Судот на че-

ста ги застапува бранител што ќе го избере обвинетиот 
доктор или бранител што по службена должност ќе. го 
определи Комората или друго лице што ќе го избере 
тужениот“. Член 24 

Во членот 37 став 1, зборот „четири“ се заменува со 
зборот „три“. 

Во ставот 2 по зборот Собранието, точката се 
брише и се додаваат зборовите: „и му поднесува извеш-
тај најмалку еднаш годишно“. 

Член 25 
По членот 37 се додава нова точка 6 која гласи: 

„Одбори на Комората“. 
Член 26 

Членот 44 станува член 38, се менува и гласи: 
„Општинските одбори на Комората се органи на 

Комората кои го претставуваат и организираат цело-
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купното членство на докторите од подрачјето на една 
општина или дел од општина“. 

Општински одбор на Комората се формира во: Бе-
рово, Битола 1, Битола 2, Македонски Брод, Валан-
дово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, 
Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, 
Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Св. Ни-
коле, Струга, Струмица, Тетово, Т. Велес и Штип. 

Во општини кои имаат повеќе од 400 лекари можат 
да се формираат два општински одбори. 

Член 27 
Членот 45 станува член 39, се менува и гласи: 
„Во Скопје се формираат следните општински од-

бори на Комората: Центар 1 (за лекари вработени во 
Клиники на хирушки гранки на медицината), Центар 2 
(за лекарите вработени во Клиниките од интерни 
гранки на медицината), Центар 3 (за лекарите врабо-
тени во Институти на Медицински факултет, Репу-
блички завод за здравствена заштита, Републички за-
вод за трансфузиологија, Министерство за здравство, 
Црвен крст, стручната служба на СЗО, МАНУ и Репу-
блички санитарен инспекторат), Центар 4 (за лекарите 
вработени во Здравствен дом - Скопје на подрачје опш-
тина Центар и Г. П. „Илинден"), Центар 5 (Градска 
општа болница), Центар 6 (Здравствен дом на железни-
чарите, Студентска Поликлиника, Републички завод за 
медицинска рехабилитација, Градски завод за здрав-
ствена заштита, Здравствена станица „Рудници и желе-
зарница“, АМСМ, Лек, Факултет за физичка култура и 
Ново нордиск). 

Карпош 1 (за лекари вработени во Здравствен дом -
Скопје на подрачје на општина Карпош), Карпош 2 (за 
лекари вработени во Болницата на АРМ), Карпош 3 (за 
лекари вработени во Болница за цррвни душевни боле-
сти Бар д овци и Геријатрија болница). 

Кисела Вода (за лекари вработени во Здравствен 
ром - Скопје на подрачје на оштина Кисела Вода). 

Гази Баба (за лекари вработени во Здравствен дом -
Скопје на подрачје на општина Гази Баба, АД Алка-
лоид, МРТ и Кожара). 

Чаир (за лекари вработени во Здравствен дом -
Скопје на подрачје на општина Чаир). 

Општински одбор на приватно лекари. 

Член 28 
Членот 46 станува член 40, се менува и гласи: 
„Одборите на Комората се одговорни за спроведу-

вање на актите, одлуките, ставовите и заклучоците на 
органите на Комората за своето подрачје и ги имаат 
следните задачи: 

- учествуваат во обликување на здравствената поли-
тика на своето подрачје во рамките на политиката на 
Комората; 

- негуваат добри односи меѓу членовите на Комо-
рата, и ги разрешуваат споровите меѓу нив; 

- доставуваат барање до етичката Комисија на Ко-
мората за посредување во решавање на спорови меѓу 
лекарите кои не можеле да бидат решени во одборот; 

- покренуваат постапка пред Судот на честа; 
- учествуваат во организирањето на стручните сове-

тувања: 
- примаат и разгледуваат иницијативи, предлози и 

барање на лекарите од своето подрачје и ги доставуваат 
до органите на Комората; 

- водат евиденција на членовите на Комората од 
своето подрачје; 

- водат евиденција за слободни работни места и за 
невработените лекари на своето подрачје и посредуваат 
при вработувањето; 

- редовно ги известуваат своите членови за активно-
стите на Комората; 

- ги доставуваат барањата за добивање средства од 
Солидарниот Фонд на членовите на Комората од сво-
ето подрачје до Комисијата за економско-социјални 
прашања и даваат мислење, по барањата; 

- располагаат со средства на Одборот во рамките на 
Законот и актите на Комората; 

- спроведуваат изборни активности и избори за чле-
нови во органите на Комората согласно актите на Ко-
мората; 

- вршат и други работи определени со Статутот и 
други акти на Комората. 

Најмалку еднаш годишно Одборите свикуваат Со-
бир на лекарите од своето подрачје на кој поднесуваат 
извештај за својата работа и на кој се повикуваат прет-
ставници на Лекарската комора на Македонија. 

Член 29 
Во член 47 кој станува член 41, по ставот 1 се додава 

нов став 2 кој гласи: 
„Членовите на одборите, докторите избираат на не 

посредни и тајни избори“. 
Во ставот 2 кој станува став 3 зборот „избираат“ се 

заменува со: „предлагаат“. 
Став 3 .кој станува став 4 зборовите: „најмалку 20 

лекари“ се заменуваат со зборовите: „мнозинство од 
присутните членови на Собирот на лекарите“. 

Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи: 
„За претседател на одборот е избран кандидатот кој 

добил најмногу гласови од избраните пет кандидати за 
членови во Одборот, и истовремено станува член во 
Собранието на Лекарската комора на Македонија. 
. Во ставот 5 кој станува став 6 се брише зборот: 

„претседател, точката станува запирка и се додаваат 
зборовите: „меѓу предложените кандидати“. 

Член 30 
Членот 48, станува член 42. 

Член 31 
По членот 42 се додава точка 7 која гласи: „Комисии 

на Комората“. 
Член 32 

Во членот 38, кој станува член 43 во ставот 2, точ-
ката станува запирка и се додаваат зборовите: „и со 
одлуката за формирање се определува составот, зада-
чите и овластувањето на истите“. 

Ставот 3 се брише. 
Член 33 

Членот 39 кој станува член 44 се менува и гласи: 
„Комората ги има следните постојани Комисии: 
1) Комисија за стручно-медицински прашања; 
2) Комисија за етички и правни прашања; 
3) Комисија за економски и социјални прашања 
4) Комисија за приватно здравство; 
5) Републичка изборна комисија; и 
6) Комисија за доделување награди за постигнување во 
областа на здравството „Св. Наум Охридски“. 

Член 34 
Членот 40 кој станува член 45 се менува и гласи: 

Член 45 
„Комисијата за стручно-медицински прашања: се 

грижи за унапредување на стручноста на членовите на 
Комората; предлага и организира стручни предавања 
заради подобрување на квалитетот на здравствената 
заштита и ја планира, ја потекнува и ја следи контину-
ираната едукација во соработка со Македонското ле-
карско друштво, со специјалистичките здруженија Ме-
дицинскиот факултет, Министерството за здравство и 
други институции во земјата и странство; за одредени 
стручни прашања утврдува стручни ставови и ги усогла-
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сува со Медицинскиот факултет, Македонското лекар-
ско друштво со специјалистичките здруженија и со Ми-
нистерството за здравство; организира увид над струч-
ната работа на лекарите со советување и предлага 
мерки за констатираните отстапувања од вообичаените 
стандарди на квалитет на здравствените услуги; уче-
ствува во подготвувањето на здравственото законодав-
ство и планирањето на здравствената дејност и лекар-
скиот кадар; соработува со Македонското лекарско 
друштво, со специјалистичките здруженија, Медицин-
скиот факултет и со други институции во земјата и 
странство; врши и други работи во врска со медицин-
ско-стручните прашања во рамките на задачите на Ко-
мората. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и шест чле-
нови. 

Член 35 
Членот 41 кој станува член 46 се менува и гласи: 

Член 46 
„Комисијата за етички и правни прашања се грижи 

за етичките должности и права на лекарите при врше-
њето на медицинската практика, расправа, зазема ста-
вови и предлага мерки во врска со етички прашања 
согласно Кодексот на медицинската деонтологија, се 
грижи за зачувување на угледот и достоинството на 
лекарската професија, се грижи за придржување кон 
моралните принципи, чесноста и неопходната преда-
ност кон медицинската професија, за дисциплината во 
извршувањето на лекарската професија, за чување на 
лекарската тајна, за негување на колегијални односи 
меѓу лекарите, пред Судот на честа покренува постапка 
за прекршување на одредбите на Кодексот на медицин-
ската деонтологија, дава мислење на лекарот за 
вршење на здравствена дејност со личен труд согласно 
Законот за здравствена заштита, ги следи и дава пред-
лози за усогласување на одредбите на Кодексот со 
етичките норми на Светската здравствена организација 
и други меѓународни организации, соработува при раз-
гледувањето на споровите меѓу лекарите од етичка 
природа, го одобрува уписот на лекарите во регистарот 
на лекарите, предлага лиценца за работа на членовите 
на Комората по барање на докторот и укажува правна 
помош во случај на прекршок на одредбите на Законот, 
Статутот и Кодексот; донесува решение за бришење од 
регистарот на лекарите во случаите од член 11 од овој 
Статут, врши и други работи определени со Статутот и 
другите акти на Комората. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и осум чле-
нови. 

Член 36 
Во член 42 кој станува член 47 став 1 ред 11 по 

зборот: „Комората“ зборовите: „посредува при осигу-
рувањето на членството на Комората од професиона-
лен ризик, изготвува финансов план и завршна сметка 
на Комората“, се заменуваат со зборовите: „склучува 
договори за колективно осигурување на членовите на 
Комората од професионален ризик и други видови на 
осигурување, утврдува нацрт на финансов план и 
завршна сметка на Комората, утврдува предлог одлуки 
за финансиското работење на Комората, го следи соци-
јалниот статус на лекарите и предлага мерки за негово 
подобрување“. 

Член 37 
По членот 47, се додаваат нови членови 47-а, 47-б, 

47-в и 47-г. кои гласат: 
Член 47-а 

„Комисијата за приватно здравство ја следи закон-
ската регулатива во областа на здравството и се грижи 
за еднаков третман на лекарите во приватното и јав-

ното здравство, учествува во утврдувањето на цените 
на здравствените услуги и во утврдувањето на условите 
во договорите што се склучуваат меѓу Фондот за здрав-
ственото осигурување и лекарите, предлага услови за 
подобрување на квалитетот на здравствената заштита 
во приватниот сектор, вршат друга работи определени 
со Статутот и другите акти на Комората“. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и шест чле-
нови. 

Член 47-б 
Републичка изборна комисија се грижи за спроведу-

вање на подготовките на изборот и отповикувањето на 
членови во одборите. Собранието и претседател на Ко-
мората, дава упатства на општинските комисии за пра-
шања во врска со спроведувањето на изборите и отпо-
викувањето, пропишува обрасци за спроведување за из-
борот и отповикувањето, дава објаснувања за примена 
на одредбите на Правилникот за спроведување на избо-
рите, го определува начинот на ракувањето и чувањето 
на изборниот материјал, ги сумира резултатите од из-
борите врз основа на извештаите на општинските из-
борни комисии и за резултатите на гласањето за избор 
на членови во одборите и Собранието на Лекарската 
комора на Македонија. 

Републичката изборна комисија е составена од прет-
седател, секретар и три членови. 

Член 47-в 
Комисијата за доделување награди за постигнување 

во областа на здравството „Св. Наум Охридски“, распи-
шува конкурс за доделување на наградата „Св. Наум 
Охридски“, ги разгледува пристигнатите предлози од 
општинските одбори, донесува одлука за доделување на 
наградата како и за благодарници на физички лица кои 
соработуваат со Комората и придонесуваат за афирми-
рање и успешно остварување на функциите на Комо-
рата и слично. Комисијата работи согласно одредбите 
од Правилникот за доделување награди за постигну-
вање во областа на здравството „Св. Наум Охридски“. 

Комисијата за награди е составена од претседател и 
четири члена. 

Член 47-г 
Комисиите на Комората ги следат: состојбите и про-

блемите во својата област, подготвуваат материјал за 
седници на Извршниот одбор и на Собранието; даваат 
мислење на проекти на Закони и други правни акти од 
областа на здравствената дејност, вршат и други работи 
од нивна надлежност согласно со Статутот и со другите 
акти на Комората. 

За својата работа поднесуваат извештај на Собрани-
ето најмалку еднаш годишно, а претседателите на Ко-
мисиите редовно го известуваат Извршниот одбор за 
својата работа. 

За извршување на оделни задачи од својата надлеж-
ност Комисиите можат да формираат работни групи 
или подкомисии. 

Комисиите соработуваат по прашање од заеднички 
интерес и за такви прашања можат да одржуваат заед-
нички седници. 

Член 38 
Во членот 49 став 1, алинеја 3 се брише зборот: 

„продолжување“, 
Во алинеја 4, се бришат зборовите: „водење на“, 
Алинеите 5 и 6 се бришат и се додаваат две нови 

алинеи кои гласат: 
„Правилникот за финансиско работење на Лекар-

ската комора на Македонија; 
- Правилник за организација и начинот на водењето 

на сметководството и на други материјално-финанси-
ски прашања на Комората“; 
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Во алинеја 9 се бришат зборовите: „и на неговите 
органи и тела“. 

,Во алинеја 10 зборот „Правилник“ се заменува со 
зборот „Деловник“. 

Алинеја 11 се менува и гласи: „Правилник за избори 
и отповикување на членови во Општински одбори, Со-
бранието и претседател на Комората“. 

Г( - По алинеја 11 се додава нова алинеја 12 која гласи: 
„Правилник за доделување наградата за постигну-

вање во областа на здравството „Св. Наум Охридски“. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Статутот на Комората, Кодексот на медицинската 

деонтсшогија, Правилник за регистар на докторите, 
Правилникот за издавање и одземање на лиценцата за 
работа и Правилникот за организација и работата на 
Судот на честа и други акти со кои поблиску се уреду-
ваат јавни овластувања на Комората се објавуваат во 
Службен весник на Република Македонија“. 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 39 

Во членот 53, став 3 се бришат зборовите: 
,Ја застапува Комората во имотните и другите 

правни односи во согласност со Законот, со потписник 
е со претседателот на Комората за извршување на фи-
нансовиот план на Комората во делот на стручната 
служба и за другите материјални трошоци што се одне-
суваат на стручната служба“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За Секретар на Комората може да биде избран и 

лекар“. 
Ставот 3 станува став 4, а ставот 4 станува став 5. 

Член 40 
Член 58 станува член 57 и се менува и гласи: 

Член 57 
„Комората соработува со: органите на Република 

Македонка, а особено при утврдување на развојната и 
економската политика, и при покренување иницијативи 
и донесување на закони од областа на здравството и 
други области од интерес за лекарите, со здравствените 
и научните организации, здруженија на граѓаните и со 
други институции“. 

Член 41 
Член 57 станува член 58. 

Член 42 
Членот 59 се менува и гласи: 

Член 59 
„Комората обезбедува јавност во своето работење 

преку: 
- јавноста на седницата на органите на Комората, 

освен кога е тоа определено со Статутот и други акти 
на Комората; 

- информирање на јавноста и членовите на Комо-
рата за својата работа; 

- соработка со средствата за јавно информирање и 
со други средства за информирање. 

Комората издава свое гласило преку кое обезбедува 
навремено информирање на своите членови и поширо-
ката јавност, за своите одлуки, ставови, предлози и 
мислења усвоени на седниците на органите и телата, 
како и за други актуелности што се од интерес за лека-
рите. 

Член 43 
Член 60 се менува и гласи: 

Член 60 
„Претседателот на Комората и претседателите на 

органите на Комората, како и други лица што ќе бидат 

од нив определени, се овластени да даваат податоци и 
информации во врска со работата на Комората и нејзи-
ните органи и се одговорни за нивната вистинитост и 
точност“. 

Лицата од претходниот став не смеат да даваат пода-
тоци и информации кои според актите на Комората 
претставуваат тајна или со кои би биле нарушени инте-
ресите или угледот на членовите на Комората. 

Член 44 
Статутот за изменување и дополнување на Статутот 

на Лекарската комора на Македонија влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Бр.0101-022/3 
11 април 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Лекарската комора 
на Македонија 

д-р Алексеј Дума, с.р. 

17. 
Врз основа на член 155 од Законот за здравствена 

заштита („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 38/91 и бр. 
46/93) и 14 од Статутот на Лекарската комора на Маке-
донија („Сл. весник на РМ“ бр. 24/95), а во врска со 
член 30-а од Правилникот за приправнички стаж и за 
стручен испит на здравствените работници („Сл. весник 
на РМ“ бр. 61/94) Собранието на Лекарската комора на 
Македонка на својата седница одржана на 11.04.1996 
год. утврди 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 

Член 1 
Член 1 се менува и гласи: 
„Со овој Правилник се уредува начинот и постап-

ката за издавање и одземање на лиценцата за работа 
(лиценца) на докторите на медицина во Република Ма-
кедонија". Член 2 

Во втора глава во насловот зборот: „доделување“ се 
заменува со зборот: „издавање“. 

Член 3 
По членот 2 се додава нов член 3 кој гласи: 
„Образецот на лиценцата се печати на кузруг хар-

тија и има правоаголна форма со димензии 25X35 ^ т . 
Образецот на лиценцата содржи: знакот на Комо-

рата, натпис: „Лекарска комора на Македонија“, „Ли-
ценца“. Под натписот „Лиценца“ се впишуваат пода-
тоци за името и презимето на докторот, видот на дејно-
ста и стручниот назив. Понатаму стои текстот: „Лицен-
цата се издава врз основа на приложената документа-
ција и податоците содржани во Регистарот на докто-
рите во Лекарската комора на Македонија“. „Лицен-
цата важи до: —.—. ", „матичен број: "; ден, 
месец, година на издавањето и место. Во десниот агол 
стои потпис на Претседателот на Комисијата за етички 
и правни прашања, во левиот долен агол стоипотпис на 
Претседателот на Комората“, а во средината стои „М 
П“. 

Во позадина по целата големина на лиценцата стои 
Ескулаповиот знак. 

Образецот на лиценцата е составен дел од овој Пра-
вилник. 

Член 4 
Членот 3 станува член 4, во ставот еден зборовите 

„лиценцата се издава за вршење“ се заменуваат со збо-
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ровите: „по барање на докторот може да се издаде 
лиценца за вршење на“: 

Во ставот 1 во точката а) зборовите „односно стома-
толошка" се бришат. 

Член 5 
Насловот под точка 3 се менува и гласи: „Начинот и 

постапката за издавање на лиценцата за работа“. 
Член 6 

Членот 4 станува член 5 се менува и гласи: „Комо-
рата издава лиценца на докторите на медицина под 
услови утврдени со позитивните законски прописи“ 

- завршен Медицински факултет; 
- завршен приправнички стаж и 
- положен стручен испит“. 

Член 7 
По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: „За 

стекнување лиценца докторот и доставува на Комо-
рата: 

1) Барање за издавање на лиценца, со назначување 
на видот на дејноста за која се издава лиценцата 

2) Доказ за: 
- завршен Медицински факултет; 
- положен стручен испит 
- стекната специјализација односно субспецијализа-

ција. 
Доказите од точка 2 се доставуваат во фотокопии и 

заверени од надлежен орган, доколку истите не се до-
ставени при уписот во Регистарот на докторите при 
Комората, согласно одредбите од Правилникот за реги-
стерот на докторите. 

Член 8 
Членот 5 кој станува член 6 се менува и гласи: „Док-

торот кој не е државјанин на Република Македонија се 
стекнува со лиценца за работа согласно одредбите од 
член 5-а на овој Правилник и ако до Комората достави: 

1) одобрение за престој во Републиката издадено од 
органите на Министерството за внатрешни работи; 

2) одобрение за работа на странци издадено од Репу-
блички завод за вработување“. 

Член 9 
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: „По 

доставување на барањето со потребните документи Ко-
мората на докторот е должна да му издаде лиценца за 
работа во рок од 2 месеца“. 

Член 10 
Членот 6 кој станува член 7 се брише. 

Член 11 
Главата III Продолжување на лиценцата за работа, 

од членовите 7 до 18 се бришат. 
Член 12 

Главата IV станува глава III. 
Член 13 

Членот 19 се брише. 
Член 14 

Во членот 20 кој станува член 8 во ставот З, во 
третиот ред зборот: „ново“ се брише. 

Член 15 
Членот 21 станува член 9 се менува и гласи: „Вре-

мено одземање на лиценца на докторот е можно во 
следните случаи: 

- ако сторил потешка повреда на стандардите и ква-
литетот на здравствените услуги; 

- ако сторил повреда на одредбите на Кодексот на 
медицинската деонтологија; 

- ако на докторот со правосилна пресуда времено му 
е забрането или оневозможено вршење на дејноста. 

- ако повеќе од 6 месеци не плаќа чланарина во 
Комората“. 

На докторот и времено му се одзема лиценцата во 
случај на прекинување на вршење на здравствена заш-
тита и отпочнување со работа во друга дејност, се дото-
гаш додека докторот не поднесе барање за стекнување 
на лиценца за повторно обавување на здравствена заш-
тита. 

Член 16 
По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: „На 

докторот кој не е државјанин на Р. Македонија, лицен-
цата за работа му се одзема по престанок на одобрени-
ето за престој издадено од Министерството за вна-
трешни работи, односно одобрението за работа на 
странци издадено од Републичкиот завод за вработува-
ње. 

Член 17 
Членот 22 станува член 10 се менува и гласи: 
„За времено одземање на лиценцата решава Изврш-

ниот одбор на Комората по предлог на: 
- Комисијата за етички и правни прашања; 
- Извршителите од увидот во стручната работа; 
- Судот на честа; 
- Собранието на Комората; 
- Работна организација каде е вработен докторот; и 
- Здружението на доктори. 
Временото одземање на лиценцата може да трае од 

6 месеци до 2 години. 
Член 18 

Членот 23 станува член 11 се менува и гласи: „По 
истекот на времето наведено во решението за времено 
одземање на лиценца Комората на докторот му издава 
повторно лиценца за работа. 

Член 19 
Во членот 24 кој станува член 12 во ставот еден 

точката еден се менува и гласи: ^ 
- ако судот на честа донесе одлука за трајно одзе-

мање на лиценца. 
Член 20 

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: „За 
одземање на лиценца се издава решение. Во решението 
се наведува времетраењето на одземањето на лицен-
цата односно видот на работата која веќе докторот не 
смее да ја извршува. 

Решението го потпишуваат претседателот на Комо-
рата и претседателот на Комисијата за етички и правни 
прашања, односно претседателот на Судот на честа. За 
решението се известува Министерството за здравство, 
организацијата за здравствено осигурување и организа-
цијата во која докторот е вработен. 

Во рок од 8 дена од врачувањето на решението за 
одземање на лиценцата, докторот е должен да ја врати 
лиценцата. Ако тоа не го стори во определениот рок 
почнува да се применува суспензија од дејноста за која 
не е одземена лиценцата. 

Член 21 
Главата 5 станува глава 4. 

Член 22 
Членот 25 станува член 13 се менува и гласи: „На 

решението за одземање на лиценцата докторот има 
право на приговор во рок од 15 дена од приемот на 
решението до Собранието на Комората. 

Собранието приговорот го разгледува на првата на-
редна седница по приемот. Одлуката на Собранието е 
конечна. 
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Член 23 
По членот 13 се додава член 13-а кој гласи: „Против 

Одлуката на Собранието на Лекарската комора на Ма-
кедонија, докторот може да изјави жалба до Министе-
рот за здравство“. 

Член 24 
Членовите 26, 27 и 28 се бришат. 

Член 25 

Членот 29 станува член 14. 
Член 26 

Правилникот за измени и дополнувања на Правил-
никот за начинот и постапката за издавање и одземање 
на лиценца за работа влегува во сила осум дена по 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 0803-85/1 Претседател 
април 1996 година на Лекарската комора на Македонија, 

Скопје д-р Алексеј Дума.с.р. 

18. 
Врз основа на член 14 став 1 алинеја 8 од Статутот 

на Лекарската комора на Македонија, Собранието на 
Лекарската комора на Македонија на седницата одр-
жана на 11.04.1996 година донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА РЕГИСТАР НА ДОКТОРИТЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

Член 1 
Со овој правилник се уредува водење, евиденција и 

потврдување на факти за потребите на членовите на 
Лекарската комора на Македонка и постапката за из-
давање соодветни податоци и исправи. 

Член 2 
Евиденцијата во Регистарот на докторите (Реги-

стар) се води во Комората во секторот за општи ра-
боти. 

Евиденцијата во Регистарот се води врз основа на 
пријавата поднесена од секој доктор поединечно. Во 
Регистарот се евидентираат сите податоци дадени во 
пријавата. 

Член 2-а 
Пријавата за упис во Регистарот ги содржи следните 

податоци: 
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Член 2-б 
Докторот на медицина покрај пријавата од член 2-а 

за упис во Регистарот на Комората ги поднесува след-
ните документи: 

1) Диплома за завршен Медицински факултет; 
2) Уверение за положен стручен испит; 
3) Уверение за стекната специјализација односно 

субспецијализација; 
4) Документ за државјанство. 
Документите од претходниот став се доставуваат во 

фотокопии заверени од надлежен орган. 

Член 2-в 
Докторот кој не е државјанин на Република Македо-

нија или завршил Медицински факултет надвор од ре-
публиката, за документите од член 2-б, точка 1,2 и 3 
треба да поднесе потврда за соодветна нострификација. 

Докторите, од став еден на овој член, кои дипломи-
рале во една од поранешните Републики на СФРЈ, не 
поднесуваат нострификација на дипломите за завршен 
медицински факултет, доколку дипломирале до 
08.09.1991 година. 

За доктори кои не се државјани на Република Маке-
донија во Регистарот се води посебна евиденција. 

Член 2-г 
Податоците од пријавата во Регистарот се внесуваат 

компјутерски. 
Податоците од пријавата кои се однесуваат на спе-

цијализација односно субспецијализација треба да се 
внесуваат во Регистарот аналогно на одредбите од Пра-
вилникот за специјализација и (^специјализација на 
здравствените работници и здравствените соработници 
со високо образование. За оние специјализации од-
носно субспецијализации кои не се зацртани во посто-

“ечкиот Правилник согласност за упис во Регистарот 
дава Комисијата за етички и правни прашања. 

Член 3 
Докторот е должен да ги пријави сите промени на 

податоците, што ги дал со пријавата во рок од 15 дена 
од денот на настанатата промена. 

За веродостојноста на податоците во пријавата е 
одговорен подносителот. 

Член 4 
Во Регистарот покрај податоците од пријавата се 

внесуваат и: податоци за ден, месец и година на изда-
вање на лиценцата за работа; видот на дејноста за која 
се издава; ден, месец и година на одземањето на лицен-
цата и времето за кое се одзема. 

Во Регистарот се внесуваат и податоци за изрече-
ните мерки од Судот на честа при Комората: опомена, 
јавна опомена; парична казна во висина од една до пет 
просечни плати исплатени во стопанството; времено 
одземање на лиценца; условно одземање на лиценца и 
трајно одземање на лиценца. 

Член 5 
Се гарантира сигурноста и тајност на личните пода-

тоци внесени во Регистарот на докторите. 

На докторите им се гарантира заштита од повреда 
на личниот интегритет што би произлегла од регистри-
рањето на информации за нив преку обработка на пода-
тоците. 

Член 6 
Заради обезбедување на личниот интегритет на док-

торите, користењето на податоците од Регистарот е 
строго контролиран со точно водена евиденција за/ ви-
дот на дадените податоци, корисникот и целта на кори-
стење на истите. За таа цел постојат три степени на 
достапност на податоците. 

Прв степен на достапност имаат податоците од ре-
ден број 1 до реден број 8, од Пријавата за упис во 
Регистарот на докторите од член 5 на овој Правилник, 
кои можат да бидат дадени од овластен работник во 
Стручната служба од страна на Претседателот на Ко-
мората. 

Втор степен на достапност имаат податоците од ре-
ден број 9 до реден број 32 од Пријавата за упис во 
Регистарот на докторите од член 5 на овој Правилник, 
кои можат да бидат дадени само со писмена согласност 
на претседателот на Комората. 

Трет степен на достапност имаат податоците од ре-
ден број 32 од реден број 36 од Пријавата за упис во 
Регистарот на докторите од член 5 на овој Правилник, 
кои можат да бидат дадени само со писмена согласност 
на Извршниот одбор на Комората. 

Член 7 

Комисијата за етички и правни прашања ги разгле-
дува документите од член 2-а и 2-б и го одобрува уписот 
на докторите во Регистарот. 

За потребите од претходниот став, таа може да фор-
мира посебна Поткомисија од редот на своите членови. 

Член 8 
Врз основа на податоците од член 2-а на овој Пра-

вилник, Лекарската комора на Македонија издава: 
- карта за членување во Комората (членска карта); 
- мислење за давање и одземање на лиценца; 
- уверение дека членот на Комората не е осудуван 

од Судот на честа; 
- потврди, препораки, податоци или факти на ба-

рање на членовите на Комората; 
- други исправи и уверенија, кои Комората ги издава 

врз основа на Закон и други прописи. 

Член 9 
Исправите, уверенијата, потврдите, препораките 

или фактите и други податоци од член 10 на овој Пра-
вилник, се издаваат врз основа на писмено барање на 
членот на Комората. 

Податоци од Регистарот може да се издаваат и по 
барање на Републички органи на управа, Медицин-
скиот факултет, Македонското лекарско друштво, 
Универзитетот и други правни лица. 

Барањето од ставот 1 и ставот 2 од овој член содржи 
податоци за идентитетот на барателот, целта на бара-
њето и други релевантни факти. 

Член 10 
Податоци од Регистарот можат да користат члено-

вите на Комората на кои тие податоци се однесуваат. 
Податоците може да ги користи и Комората за свои 

потреби, при планирањето, изготвувањето на програми 
и други материјали потребни за остварување на функ-
циите и задачите на Комората. 
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Член 11 
По уредно поднесеното барање, по проверка на по-

требните факти и податоци, надлежниот орган односно 
надлежната служба на Комората е должна да издаде 
соодветна исправа потврда, односно податоци во рок од 
три дена од денот на поднесувањето на барањето, од-
носно од денот на дадената согласнот од органите од 
став 2 и 3 на член 9 од овој Правилник. 

Ако барањето е поднесено за издавање на исправа, 
односно потврда на факти кои се познати и за кои 
Комората има точна евиденција во компјутерот, а за 
тоа не е потребна согласност на органите од став 2 и 3 
на член 8 од овој Правилник, потврдата, исправа?а, 
препораката или други податоци се издаваат истиот или 
наредниот ден од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 12 
Подносителот на барањето плаќа надоместок за до-

биената исправа односно потврда. 
Висината на надоместокот од претходниот став ја 

утврдува Извршниот одбор на Комората по предлог на 
Комисијата за економско социјални прашања. 

Член 13 
Комората обезбедува чување, користење и заштита 

на податоците од неовластени лица и пристап. 
Членот на Комората се брише од евиденцијата на 

Регистарот на докторите во случаи на престанување на 
членство во Комората. 

Член 14 
Комисијата за етички и правни прашања е должна 

во рок од 30 дена од донесувањето на овој Правилник да 
подготви на Извршниот одбор да му предложи Пријава 
за упис во Регистарот на докторите и други обрасци за 
определени податоци, како и формата и содржината на 
сите видови исправи или потврди што ќе ги издава Ко-
мората, а кои се составен дел на овој Правилник. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Репбулика Ма-
кедонија“. 

Бр. 0801-155/1 
11 април 1996 година „ Претседател на 

Скопје Лекарската комора на Македонија 
д-р Алексеј Дума, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за сопственост по 
тужбата на тужителот Мурати Невзат од с. Арачиново 
против Шабанов Адем кој се наоѓа во странство, Репу-
блика Турција, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Шабанов Адем кој се наоѓа 
во Република Турција со непозната адреса во рок од 10 
дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок да 
достави податоци за неговото живеалиште или лично 
да се јави во судот. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен старател од редот на адвокатите при Цента-
рот за социјални работи кој ќе ги заштитува неговите 
интереси во предметниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1552/ 
96. (185) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води граѓан-
ска постапка за утврдување на договор по тужбата на 
тужителот Муслиу Насуф од с. Неготино против туже-
ните Бајрами Ејуп и други од с. Неготино - Гостивар-
ско, од с. Камењане, Тетовско и од Тетово, и тужените 
Дурмиши Сефер, Дурмиши Ќамил е, Дурмиши Ајше, 
сите од с. Неготино - Гостиварско, и Рамадан Шукри од 
с. Камењане - Тетовско, сега сите со непознато место 
на живеење. Вредност на спорот 5.000 денари. 

На тужените им се поставува за привремен застап-
ник Фазлиу Имер, дипломиран правник од Гостивар и 
стручен соработник при овој суд, кој ќе ги застапува 
интересите на тужените до конечното завршување на 
постапката, се додека тие или нивни полномошници не 
се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 171/96. 
(181) 

Пред овој суд се води граѓанска постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителот Бајрами Музафер од 
Гостивар, против тужената Бајрами Гзиме од с. Че-
гране, а сега со непозната адреса во Германка. Вред-
ност на спорот 10.000 денари. 

На тужената Бајрами Гзиме и се поставува за при-
времен застапник нејзиниот татко Адеми Адем од с. 
Чегране - Гостиварско, кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до крајот на постапката, односно се додека 
тужената или нејзин полномошник не се појават пред 
судот, односно се додека Органот за старателство не ќ 
постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 269/96. 
(182) 

Пред овој суд се води граѓанска постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителката Ејупи Неџмије од 
Гостивар, против тужениот Ејупи Зулќуфли од Гости-
вар. Вредност на спорот неопределена. 

На тужениот Ејупи Зулќуфли од Гостивар, а сега со 
непозната адреса, му се поставува за привремен застап-
ник Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол 
и стручен соработник во Општинскиот суд во Гостивар, 
кој ќе ги застапува неговите интереси до крајот на по-
стапката, се додека тој или негов полномошник не се 
појават пред судот односно ед додека Органот за стара-
телство не му постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 357/96 (178) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за 
сопственост и владение по тужбата на тужителот 
Милчо Васев од с. Подареш - општина Радовиш, про-
тив тужениот Васко Димитриев на привремена работа 
во Швајцарија, а со непознато место и адреса на живе-
ење. 

Се повикува тужениот Васко Димитриев да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на 
истиот ќе му биде поставен за привремен застапник 
Андон Атанасов, дипломиран правник од Радовиш, кој 
ќе ги застапува неговите интереси пред судот согласно 
член 84 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П.бр. 154/96. (173) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак, по тужбата на тужителот Рамизи 
Шенаси од с. Пршовце - Тетовско, против тужената 
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Рамизи Неврије од с. Пршовце Тетовско, а сега со не-
позната адреса во Германија. 

Се повикува тужената Рамизи Неврије во рок од 30 
дена од објавувањето да се јави во судот или да одреди 
свој полномошник. По истекот на овој рок, на истата ќе 
и биде поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа - Тетово кој ќе ги застапува нејзините 
интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П .бр. 653/96. (174) 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен граѓан-
ски спор за сопственост по тужбата на тужителите Љу-
лијета, Исмаил, Агим, Бујар, Хасије, Агрон, Ветон, 
Алиу, сите од Тетово, малолетните тужители Агрон и 
Бетон, застапувани од законскиот застапник Хасије 
Алиу, против тужените Садики Ремзије и Мамути Ну-
рије, двете од с. Радуша - Скопско, сега со непозната 
адреса во странство, и Алиу Минире од Тетово, сега со 
непозната адреса во странство. Вредност на спорот 
40.000 денари. 

Се повикуваат тужените Садики Ремзије, Мамути 
Нурије, двете од с. Радуша - Скопско и Алиу Минире 
од Тетово, сега со непозната адреса во странство, во 
рок од 15 дена да се јават пред овој суд, да ја достават 
нивната адреса или пак постават свој полномошник. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе им постави 
привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П .бр. 526/96. (175) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак, по тужбата на тужителката Ремзије 
Бејтулахи од с. Шемшево, против тужениот Арслани 
Зибер од Тетово, сега со непозната адреса во Герма-
нија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот, да достави точна 
адреса или да одреди полномошник. Во спротивно, су-
дот ќе му постави времен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 244/96. (176) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителката Петреска 
Николина од с. Радиовце, против тужениот Петрески 
Ѓоре од СР Југославија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
полномошно или овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку 
ЦСР - Тетово ќе му постави привремен застапник кој 
ќе го застапува во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 535/96. (177) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужба на тужителот Душан Кочовски 
од с. Лешок, против тужените Косто Спировски од 
Тетово и Веби Реџепи од с. Џепчиште. 

Се повикува тужениот Веби Рецепи кој се наоѓа во 
странство на непозната адреса, да се јави на судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на 30 дена од објавувањето на 
огласот, судот преку ЦСР - Тетово ќе му постави при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 95/96. (183) 

Пред овој суд се води спор за долг, по тужбата на 
тужителот АД за осигурување Скопје, против туже-
ниот Селмани Шпенду, од с. М. Речица, со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот Селмани Шпенду од с. М. 
Речица да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во 

рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот и да 
достави своја адреса или одреди свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој 
ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 358/96. (184) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Марјан Дими-
тровски од Кочани, ул. „Едвард Кардељ" бр. 73, против 
тужената Весна Стојан Димитровска од Кочани, а сега 
со престој во СР Југославија со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 40.000 денари. 

Се повикува тужената Весна Димитровска во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот, да ја достави својата адреса на живеење или да 
овласти свој полномошник. 

Доколку тужената во определениот рок не се јави, 
ќе и биде одреден привремен застапник во смисла на 
член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси 
до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П.бр. 158/96. (172) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води парталка постапка за развод 

на брак по тужба на тужителот Милковски Перица од 
Куманово, против тужената Милковска Ѓорѓевиќ Гор-
дана од Врање, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Матковска Ѓорѓевиќ Гордана 
од Вранче, во рок од 30 дена да му достави на судот 
точна адреса, или ангажира полномошник или пак било 
кое друго лице кое ќе ја достави точната адреса на 
тужената. До колку во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот не се јави судот ќе и постави времен застап-
ник и тоа Јадранка Јовановска, стручен соработник во 
овој суд. 

Од Општинскиот суд во Куманово, V. П. бр. 2293/95 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавув“а дека со решението 

Ст. бр. 270/94 од 18.IV.1996 година заклучена е стечајна постапка над 
должникот ПП „Беба Промет“ од Скопје, ул. „Јужно Моравски Брига-
ди“ бр. 22. 

По правосилноста на решението, должникот се брише од региста-
рот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (919) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 301/96 од 
19.IV.1996 година отвори стечајна постапка над ДОО „Струга Промет“ 
- Струга почнувајќи од 19.IV.1996. За стечаен судија е одреден Коста 
Споа, а за стечаен управител Илија Балоски, пензионер од Струга. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот од 19.IV.1996 година. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со 

пријава со поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата за 
такса од 600,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во 
„Службен весник на РМ“. 

Рочиште за испитување се закажува на 10. VI. 1996 година во 10 
часот во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите дол-
гови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (912) 

Со решението на Окружниот стопански суд во Битола, Ст. бр. 1200/ 
95, отворена е стечајна постапка против должникот 1Ш „Алекс Силви-
ја“ - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа - судија при овој суд. 
За стечаен управител се определува Јован Мил е икоски, дипл. еко-

номист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 15. V. 1996 година во 11,00 часот, во соба број 3 при Окруж-
ниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (839) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 480/95 од 04.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
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должникот ТП „Ангропромет" од Валандово, ул. „Маршал Тито“ бр. 
50. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Шутев Тихомир од Валандово, вра-

ботен при Шумско стопанство - Валандово. 
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 
08. V. 1996 година во 10,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (860) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1211/95 
од 08.IV. 1996 година, према должникот „Филекс" - Битола, отвори 
стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, 
судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител 
Кирил Пецков од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 76/13. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побрувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 15. V. 1996 
година во 12 часот во Окружниот стопански суд - Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 08.IV. 1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (861) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Сг. бр. 580/95 се одобрува предлогот за присилно порамнување склучен 
помеѓу доверителите и должникот ЗК „Струга“ од Струга. 

На доверителите должникот ќе им исплати 60% од утврдените 
побарувања во рок од две години сметано од денот на склучувањето на 
присилното порамнување со 3% годишна камата. 

За В.Д. директор се определува Лабоски Ѓорѓи, дипл. економист. 
Од Окружниот стопански суд во Битол а. (914) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 790/95 од 10.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Фераритекс" од Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 10. 

За стечаен судија е одредена Еминија Димитровска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски, ул. ,Димо Гавров-
ски - Кара“ бр. 76. 

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 
08.V. 1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (915) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1715/94 од 19.11.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГГГ „Југо - Мак“ од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр, 72/20. 

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

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров, од Скопје, бул. 
„Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

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 
03.VI.996% година во 8,30 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1178/95 од 29.1.1996 година ^ отворена стечајна постапка над 
должникот Градежно услужно трговско претпријатие „Шкумбини" од 
Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 90/6. 

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Матески Сречко од Тетово, ул. 
„122" бр. 8. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побаруваа 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 закажаува на 
08.V.1996 година во 10,45 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр. 1913/95 од 6.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППП „Тешиме Комерц“ од Кичево ул. „Ослободување“ бр. 
51/2. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Петрески Ратко од Кичево, ул. 

„Мара Угринова-Тина", телефон 33-843. 

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 
13^.1996 година во 9,15 часот, соба број 83 при овој суд. Од Окруж-
ниот стопански суд во Скопје (767) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Сг. бр. 1204/94 од 29.П.1996 година го има одобрено заклученото при-
силно порамнување во стечај на ПОДП „Јавор“ од Гостивар, со довери-
телите со кое должникот е задолжен да на доверителите им исплати 
50% од утврдените побарувања, за време од една година, сметано од 
денот на заклучувањето. 

За ВД директор е одреден Касоски Живко од Гостивар. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (797) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 174/96 од 11.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППУ „Фортуи СФ" од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 14-а. 

За стечаен судија е одреден Александар Јањиќ од Скопје, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде од Скопје, ул. 
„Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на 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 13^.1996 година во 8,20 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 193/95 од 19.VI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало, 
посредување и застапување „Хит Инжињеринг" - Скопје, ул. „Кочо 
Рацин“ б.б. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Мишков Трајче од Скопје, ул. „Горе 

дорески“ бр. 36-а, телефон 277-089. 
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 20.V.1996 година во 9,00 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (800) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 92/95 од 25^.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот УТП ДРД од Гевгелија, ул. „Ванчо Прке“ бр. 59. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. 

„Митко Зафиров“ бр. 28, телефон 89-047. 
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 15^.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (802) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Скопје за 20^ . 
1996 година во 10,30 часот свикува рочиште за изјаснување и гласање на 
доверителите по програмата за финансиска и сопственичката транс-
формација на АД „Нокатекс" „Новча Камилова“1 од Титов Велес. 

Рочиштето ќе се одржи во Окружниот стопански суд во Скопје во 
соба број 83. 

Доверителите можат да се гласаат и по писмен пат со поднесок 
потпишан од овластен застапник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (911) 

Се запира стечајната постапка Ст. бр. 915/94 против должникот ОП 
ДИП „ПРЕСПА“ Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (900) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 204/94 од 31.1.1996 година стечајната постапка над ПОС „Илинден“ 
- Виница е запрена, согласно чл. 83 ст 1 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (534) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 68/95 од 22.П.1996 година е отворена стечајна постапка над АДМС 
Санитарна керамика „Македонија“ - Струмица. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Борис Грозданов од Струмица. 
Се повикуваат доверителита на стечајниот должник да ги пријават 

побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
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бен весник на РМ“ со пријава такснрана со 600 денари и вирманска 
уплатница на жиро с-ка 41400-840-028-3338 и доказ во два примероци. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 25.IV.1996 
година во 12 часот во просторите на овој суд, соба бр. 10. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 22.02.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (536) 

Со решението Сг. бр. 1232/95 од 8.VI.1996 година на Окружниот 
стопански суд Битола прифатен е предлогот на доверителите за запи-
рање на стечајната постапка према должникот „ГОША Металец“ -
Прилеп и стечајната постапка према овој должник отворена со реше-
ние О . бр. 1232/95 од 18.1.1996 година на Окружниот стопански суд 
Битола привремено е запрена, должникот продолжува со работа и 
образува одбор на доверители од девет члена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сг. бр. 795/95од 
15.XI. 1996 година отвори стечајна постапка над должникот ТП „ИЛИ-
РИЈА", Тетово, ул. „Б. Кочовски“ бр. 38. 

За стечаен судија е одредена Даница Кладемовска, судија при овој 
СУД-

За стечаен управник е одреден Славчо Јовановски вработен во А Д 
„Деликатес“ Тетово. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 29. V.1996 година во 8,45 часот, соба број 63-
а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (901) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1047/94 од 27.Х.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ТПОС „АНГРОПРОМЕТ - ГОЛЕМОПРОДАЖБА“ од Ва-
ландово, ул. „Маршал Тито“ бр. 50. 

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Василева Данка од Струмица, ул. 

„Панче Пешев“ бр. 53-1/1. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два 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 
22.У.1996 година, во 11,00 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (939) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр. 486/95 од 15.Ш.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Супериор" од Валандово, ул. „6 Ноември“ бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одредена Василева Данка од Сфумица, ул. 
„Панче Пешев“ бр. 53-1/1. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два 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 
22.V.1996 година во 10,50 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (940) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Сг. бр. 33/96 е 
отворена стечајна постапка против должникот ПКБ „Напредок Ко-
мерц“ ДОО - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа - судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Јован Миленско, дипл. еконо-

мист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за 15. V.1996 година во 12,00 часот, во соба број 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (840) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 614/93, 
објавува дека стечајната постапка против должникот ИНЕКС АД 
„ЕЗЕРКА“ - Охрид се запира. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (841) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 279/94 од 22.II.1995 година, отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието „Масока", ул. „Славе Петков“ од Титов Велес. 

За стечаен управник се определува Драган Величковски од Скопје, 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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“ др ликвидациониот совет на овој суд со при-
јава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник на 10.V.1996 година во 11 часот, 
во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (787) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 338/96 од 

04. IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Задру-
гата „Беласица“, ул. „Петар Манџуков" бб, жиро сметка 40100-601-
41822. 

За ликвидационен управник се определува Србољуб Глнгоров од 
Скопје, ул. „Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ден 15.V.1996 година во 9,00 часот во соба број 60 во 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (814) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 351/96 од 
08.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за сообраќај и трговија „С-Евротранс" ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 1, жиро сметка 40100-601-116935. 

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 од 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 16.V.1996 година во 
11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (815) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV.Л. бр. 184/96 
од 11.IVЛ996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Данвее“ ц. о. 
- Скопје, ул. „Милан Мијалковиќ" бр. 53, Скопје. 

За ликвидационен 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 од 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 20.V. 1996 година во 
8,30 часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (816) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 331/96 од 
04.1 V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за внатрешен и надворешен промет ЈМила-МД" доо ек-
спорт-импорт - Скопје, ул. „Милан Марковиќ“ бр. 26, Скопје. 

За ликвидационен 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 од 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 13.V.1996 година во 
8,30 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (817) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 347/96 од 04.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Иивестимпекс-
М" експорт-импорт д. о. о. ул. „29 Ноември“ бр. 40/2-6, Скопје. 

За ликвцдационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.У.1996 година во 8 
часот во соба број 154 во овој суд. 

. Од ркружниот стопански суд во Скопје. ' (818) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 320/96 од 
05.III.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, промет и услуги ЈЕИ-БИ-СИ" д. о. о. -
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 14/21, жиро сметка бр. 
40100н603-14947. 

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од 
Скопје, телефон 417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувана на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 14. V.1996 година во 
11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (819) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 309/96 од 
01.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „Веди Комерц“ д. о. о. 
40100-601-299578. 

За ликвидационен управник се определува Димитровски Бранко од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр. 6Д7, телефон 238-611. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се 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 10^.1996 година во 
8,30 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (820) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 396/96 од 10.1 V.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, промет и услуги „Велурфлок-
Промет" од Скопје, ул. „Васил Главинов“ број 10-л. 21/9, жиро сметка 
40100-601-324729. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се 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 15. V.1996 година во 9 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (821) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр.402/96 од 11.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство и трговија „Имар“ од с. Матејче-
Куманово, жиро сметка 40900-601-10995. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се 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 15.У.1996 година во 9 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.410/96 од 
12.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет со стоки на големо и мало „Меди-
кус-95" д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Козара“ бр.32. 

За лнквидационен управник се определува Петровски Тодорче од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр.23, телефон 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
објават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот 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 на 20. V. 1996 го-
дина во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (981) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.430/96 од 18.IV1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското претпријатие „Бетула“ д.о.о. експорт-импорт, 
Скопје, ул. „Јани Лукровски“ к.12/37. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, телефон 234-487. 

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 ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник на 28.V. 1996 
година во 9 часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (920) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.431/96 од 18.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „Агро-
заштита“ ц.о. - Скопје, ул. „Никола Вукмировиќ" бр. 18. 

За ликвидационен управник е определен Драган Величковски од 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, телефон 234-487. 

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 ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови кон ликвидациониот должник, без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.V. 1996 година во 11 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (921) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.83/96 од 
29.Ш. 1996 година над „ПТТ „П-Систем" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (862) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 104/96 од 
11.IV. 1996 година над ПП „Шапаз" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (863) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.77/96 од 
25.Ш.1996 година над ПТУП „Шејтан" - Охрид, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (864) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.92/96 од 
01.IV.1996 година над ПП „Зоне“ - с. Бистрица, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (865) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 101/96 од 
08.IV.1996 година над ПП „Јасен Промет“ - Битола, отвори ликвидаци-
она постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (866) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.89/96 од 
28.Ш.1996 година над ППС „Марк“ - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (867) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр.50/96 од 
28.Ш.1996 година над „ИГОМ" - Ресен, отвори ликвидациона постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битол а , (868) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.95/96 од 
09.IV. 1996 година над ПП „РИИВ" - Охрид, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (869) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 246/96 од 15.III.1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Трговското претпријатие на големо и мало „Аском" Д . О . О , 
експорт--импорт, Скопје, жиро сметка број 40120-601-175622 при ЗПП 
Филијала - Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од 
Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23. 

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 го намират долгот према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 18.V. 1996 година, во 8,10 
часот, во соба број 58 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (853) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 252/96 од 15.Ш.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие „Валтом" од Скопје, ул. 
„Елисие Поповски“ бр. 19. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
23.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (854) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 427/% од 
19.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет „Фани-
-Трејд" Д,О. од Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ бр. 16-а со жиро сметка 
40100-601-134729. 

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, телефон 741-545. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 23.V 1996 година во 12,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (890) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 404/96 од 11.IV.19% година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за угостителство, туризам и трговија на го-
лемо и мало увоз-извоз „Чеплес" д.о.о., с. Богомила - Титов Велес, 
жиро сметка број 41600-601-9555. 

За ликвидационен управник е определен Илија Димитријевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџцдимов" 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“, до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник, без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на 20.V.1996 година, во 11 часот, соба 
број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 420/96 од 
18.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет на големо и мало „Хал-Компјутерс" 
експорт-импорт ДОО - Скопје, ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 17-а со жиро 
сметка број 40100-601-320121. 

За ликвидационен управник се определува Петковиќ Драган од 
Скопје, ул. „Димитар Гуштанов" бр. 24, телефон 592-395. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30.V. 1996 година, во 
11,40 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (893) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 419/96 од 
18.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет на големо и мало „Либерт“ ДОО 
експорт-импорт - Скопје, ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 17-а со жиро 
сметка број 40100-601-299263. 

За ликвидационен управник се определува Петковиќ Драган од 
Скопје, ул. „Димитар Гуштанов" бр. 24, телефон 592-395. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година, во 
11,00 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 415/% од 
17.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија и услуги „Хемимпекс" ДОО -
Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14. 

За ликвидационен управник се определува Мито Арминовски од 
Скопје, ул. „Петар Манџуков" бр. 23-в, телефон 263-992. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.V. 1996 година, во 

11.30 часот, во соба број 60 во овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (909) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 413/96 од 
17.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Махир-
-Комерц" ДО Тетово, ул. „Иво Лола Рибар“ со жиро сметка број 
41500-601-55466. 

За ликвидационен управник се определува Баким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 49, телефон 094/32-318. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30. V. 1996 година, во 
10,40 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (8%) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 330/96 од 02.IV 1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за внатрешен и надворешен трговски промет 
на големо и мало „Динамнка-Комерц" д.о.о., ул. „Серава“ бр. 65-а, 
Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.V 1996 година., во 9 
часот во соба број 60, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 345/96 од 04.IV 1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
циона постапка над Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„ЕН-ТЕЛ" експорт-импорт д.о.о. ул. „29 Ноември“ бр. 40/2-6, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од 
Скопје, ул.. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 14. V 19% година, во 
11 часот во соба број 60, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (779) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 807/95 од 15.XI 1995 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над ПТП „Олимпиккомпани", ул. „Кумановска“ бр. 28, ЈИТОВ 
Велес. 

За ликвидациоиен управник се определува Драган Величковски, од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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 ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10. V 1996 година во 9 
часот во соба број 53-а при овој суд суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (780) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 348/96 од 05.IV 1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и 
мало „САН-Инжине ринг“ извоз-увоз п.о., ул. „III МБУ" бр. 67-а 2/2, 
Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 15. V 19% година, во 9 
часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (781) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 161/96 од 15 .IV. 1996 година заклучена е ликвидационата постапка 
над должникот Претпријатието за градежништво, завршни работи во 
градежништвото и промет на големо и мало „Радијатор-Комерц" ц.о. 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 72, жиро сметка број 40120-601-65485. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (949) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 433/96 од 
19.IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Производното трговско претпријатие „Фаннат" ДО увоз-извоз 
- Скопје, ул. „Димитрие Чулески“ бр. 4-6 со жиро сметка 40100-601-
47798. 

За лнквидационен управник се определува Стојан Ќоќоровски од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35, телефон 612-360. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 03.VI.1996 година, во 
10,40 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (950) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 372/96 од 23.IV. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет и услуги „Дрита Комерц“ од Кума-
ново, ул. „Црнотравска" бр. 38, со жиро сметка 40900-601-17223. 

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 од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 27.V.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (951) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија и производи увоз-извоз Скопје „КЕН“. “ (2149) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
мет, услуги и инженеринг „МАК ВЕСТ44 Д.О.О. Ек-
спорт-импорт, Скопје. (2150) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за производство, трговија и услуги на големо и мало 
„КРИСТИНА КОМПАНИ“ Експорт-импорт, Скопје. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 0276213 издаден од,ОВР Делчево на име 
Ангелова Весна, ул. „Трет“ бр. 5, Делчево. (2152) 

Пасош бр. 544200 издаден од УВР Струмица на име 
Ристов Митко, с. Добро шилци 53, Струмица. (2153) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ 
„Трајко Андреев“ на име Манев Марјанчо, ул. „Питу 
Гули“ бр. 5, Т. Велес. (2154) 

Пасош бр. 218217/94 издаден од УВР Кичево на име 
Нешит Исмаили, с. Г. Строгомишта, Кичево. (2155) 

Пасош бр. 623010/95 издаден од УВР Скопје на име 
Мисала Ѓерлек, Скопје. (2156) 

Пасош бр. 685161/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Мики Петров, ул. „Сава Михајлов" бр. 6/17, Скопје. 

(2157) 
Пасош бр. МВ 286688/94 издаден од ГУВР Скопје на 

име Снежана Трајковска, ул. „Доситеј Обрадовик" бр. 
17 стан 22, Скопје. (2158) 

Пасош бр. 436074/94 издаден од УВР Скопје на име 
Хаско Пепиќ, ул. „Љубин“ бр. 13, Скопје. (2159) 

Пасош бр. 0622724/95 издаден од УВР Скопје на име 
Ѓоко Тасевски, ул. „Беровска“ бр. 2-III/18, Скопје. 

(2160) 
Пасош бр. 817066/95 издаден од УВР Скопје на име 

Дејан Тасевски, ул. „Михаил Чоков“ бр. 7/II-18, 
Скопје. (2161) 

Пасош бр. 484482/94 издаден од УВР Скопје на име 
Бранко Неделковски, Скопје. (2162) 

Пасош бр. 478023/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ќемал, Мурати, с. Љуботен, Скопје. (2163) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Ирма 
Колишевска, Скопје. (2163-а) 

Пасош бр. 0492848 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Мацовски Горан, нас. „Сркљава" бр. 23, Крива 
Паланка. (2190) 

Штедна сметка бр. 482445/18 издадена од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Деловска Донка, Ма-
врови Анови, Гостивар. (2185). 

Пасош бр. 0035722 издаден од ОВР Делчево на име 
Мемедов Ќенан, „Стар Расадник“ бб, Делчево. (2186) 

Пасош бр. 02ЅК)816 издаден од ОВР Делчево на име 
Димитровски Марјанчо, ул. „Питу Гули“ бр. 1. Делчево. 

; (2188) 
Пасош бр. 415857 издаден од УВР Струмица на име 

Манчева Данче ул. „Ценка Павлова" бр. 5/13, Стру-
мица. (2189) 

Пасош бр. 608607 на име Шикловски Влатко, ул. 
„Тошо Даскало“ бр. 55А- Битола. (2150-а) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ЦОУ „Рајко Жинзифов" на име Ракиповиќ Даут, с. 
Д. Оризари, Титов Велес. (2187) 

Пасош бр. 716159/95 издаден од УВР Т. Велес на име 
Сашко Тончов, ул. „ТитовоУжице" бр. 7, Т. Велес. 

(2188) 
Пасош бр. 616224/95 издаден од УВР Куманово на 

име Ајдин Рушити, ул. „Средорек" бр, 100, Куманово. 
(2189-а) 

Пасош бр. 394721/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Николовска Лилјана, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин" 
бр. 48/4-5, Скопје. (2190) 

Пасош бр. 215319/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Николовски Петко, ул. „Васил Левски“ бр. 11, Скопје. 

(2191) 
Пасош бр. 0310765 издаден од УВР Тетово на име 

Искендери Раиф, с. Требош. (2193) 
Пасош бр. 375885 издаден од УВР Крушево на име 

Ѓула Гициќ, с. Житоше, Крушево. (2192-а) 
Пасош бр. 0094191 на име Раимоска Себихана, ул. 

„Дунавска“ 31, Прилеп. , „ (2192-а) 
Пасош бр. 216882 на име Аргент Каба, Дебар. 

(2195-а) 
Пасош бр. 0525149 на име Феркалоски Никола, с. 

Трпејца, Охрид. (2196-а) 
Пасош бр. 371059 издаден од ОВР Струга на име 

Уска Агим, с. Радолишта, Струга. (2197-а) 
Пасош бр. 515221/95 издаден од УВР Тетово на име 

Селмани Селам, ул. „106" бр. 20, Тетово. (2198-а) 
Пасош бр. 419260/94 издаден од ОВР Куманово на 

име Авдили Сељатин, ул. „Васка Петковска“ бр. 14, 
Куманово. (2199-а) 

Пасош бр. 0031305 издаден од ГУВР Скопје на име 
Лилјана Мазова, ул. „Народен фронт“ бр, ЗЛ1-45, 
Скопје. (2200) 

Пасош бр. 428741 издаден од УВР Скопје на име 
Фејзула Севгун, ул. „Црноок“ бр. 52, Скопје. (2201) 

Пасош бр. 020714 на име Китанов Ванчо с. Јаки-
мово, Виница. (2202) 

Пасош бр. 408147 издаден од УВР Тетово на име 
Халили Емира, с. Порој, Тетово. (2203) 

Пасош бр. 391629/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Вања Дончева, Скопје. (2207) 

Пасош бр. 706678/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Катерина Циклевска, Скопје. (2208) 

Пасош бр. 537185/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Димитар Моловски, Скопје. (2209) 

Пасош бр. 548161/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Мерџан Салиевски, ул. „Трет“ бр. 28, Куманово. 

(2210) 
Пасош бр. 589944/95, издаден од УВР - Тетово на 

име Мерсим Бахтјари, с. Бродец, Тетово. (2211) 
Пасош издаден од УВР - Охрид на име Тоска Ариф, 

ул. „Јане Сандански“ бр. 187, Охрид. (2212) 
Пасош бр. 0160434 издаденод ГУВР - Скопје на име 

Момировски Драги, ул. „Владимир Комаров“ бр. 13/27, 
Скопје. 

Пасош бр. 0471974 издаден од УВР Битола на име 
Трајчевски Пандил ул. „Климент Охридски“ бр. 1046, 
Битола. (2204-а) 

Пасош бр. 421768 на име Авни Фазлија с. Лопате, 
Куманово. (2205-а) 
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Чековна карта бр. 1046/75 и чекови од бр. 241414 до 
241420 издадени од Стопанска банка АД Струмица на 
име Најданов Љупчо ул. „Ристо Ќурчиов" 8/6, Стру-
мица. (2206-а) 

Пасош бр. 0105772 издаден од УВР Битола на име 
Јане Шијаковски, ул. „Север југ“ 2/40, Битола. 

Чек број 00700029845 од тековна сметка број 
0005532282 на име Љупчо Костов ул.Џон Кенеди бр. 

11а 1/25, Скопје. 
Пасош број 328577/94 издаден од УВР Скопје, на име 

Татјана Урдаревиќ, Скопје. 
Пасош број 0607630/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Оливер Попов, ул. „Ленинова“1 бр. 16, Скопје. 
Пасош број 392590/94 издаден од УВР - Скопје на 

име Адем Демировски, с. Лисиче, ул. „Горновранов-
ска", бр. 14, Скопје. (2193) 

Пасош број 540530/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Мирјана Стојковиќ, ул. „Анри Барбис“ бр. 58-11/3, 
Скопје. (2194) 

Пасош број 0000489/92 издаден од УВР - Скопје на 
име Методија Додевски, ул. „Првомајска“ бр. 21-11/10, 
Скопје. (2195) 

Пасош број 687016/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Лидија Малнданова, ул. „Тоне Томшиќ" бр. 25-111/, 
10, Скопје. (2196) 

Пасош број 686890/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Ристо Малиданов, ул. „Тоне Томшиќ" бр. 25-111/10, 
Скопје. (2197) 

Пасош број 81739/93, издаден од ОВР - Струга на 
име Каба Махир, с. Велешта, Струга. (2212-а) 

Пасош број 229804, издаден од УВР - Тетово на име 
Челеби Јусуф, с. Желино, Тетово. (2213) 

Пасош број 0111530, издаден од УВР - Куманово на 
име Муслија Мендух, с. Матејче, Куманово. (2214) 

Пасош број 61697/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Мурати Мумин, с. Извор Куманово, /ЗП Слуп-
чане/. (2115) 

Пасош број 0117988/93, издаден од ОВР - Делчево 
на име Ѓорѓиев Стојан, бул. „Македонија“ бр. 39-а, 
Делчево. (2215-а) 

Огласот за пасош бр. 0188860/94, издаден од УВР -
Гевгелија на име Чурлинов Ристо од Гевгелија, објавен 
во „Службен весник на РМ“ бр. 20/96, се сторнира. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатија со општествен капитал и Зако-
нот за трансформација на претпријатија и задругите со 
општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско 
земјиште, ЗИК „Винојуг" АДМС Гевгелија објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. ЗИК „Винојуг" АДМС - Гевгелија, ул, „Инду-

стриска“ бб. Гевгелија, ги повикува поранешните соп-
ственици и нивните наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, да ги пријават своите побарувања во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец, пропишан од агенцијата на Република Ма-
кедонија, кој истовремено се доставува до претпријати-
ето и до Агенцијата на Република Македонија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на претпријатието е во Гевгелија ул. 
„Индустриска“ бб. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен кашлал 
(Службен весник на РМ бр. 38/93), а во врска ^де^ 4; 
од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделското земјиште (Службен весник на РМ бр .19/ 
96), Претпријатието Земјоделски комбинат „Пблагони-
ја" - Битола, објавува ; л ! 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделскиот комбинат „ПЕЛАГОНИЈА" - Би-
тола ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања 
кон Претпријатието, во рок од 60 дена, сметано ,од 
денот на објавувањето на Огласот. 

2. Седиштето на Претпријатието ЗК „Пелагонија" -
Битола е на улица „Маршал Тито“ бр. 65 во Битола. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(Службен весник на РМ бр. 3/94), кој истовремено се 
доставува и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје, на улица ,Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 
410 и до Претпријатието Земјоделски комбинат „Пела-
гонија", ул. „Маршал Тито“ бр. 65 - Битола. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ЈУГО-
ТУТУНОРИЗ" - Кочани 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 14.03.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Карев“ бр. 
25 во време од 7 до 15 часот. 

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

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Доне Божинов“ 
бр. 41 во Куманово во време од 7 до 14 часот. 



7 мај 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 22 - Стр. 739 

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

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица што го превзе-
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. во н. м. Илинден бб 
во Скопје во време од 08 до 14 часот. (970) 

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

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица што го превзе-
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 на ул. „Питу Гули“ бр. 4 -
Охрид, во време од 08,00 до 12,00 часот. (971) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Тутунски 
комбинат - Куманово „Боро Петрушевски - Папучар“ 
А.Д. Куманово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето 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. „11-ти Октомври“ 
80, во Куманово, во време од 6 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД Граде-
жен институт „Македонија“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 21.03.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат 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. „Дрезденска" бр. 52 
во време од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ЖАС 
„Трансбалкан" Д.О.О. - Гевгелија 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бб 
во Гевгелија во време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Мак Ко-
мерц“ А.Д. с. Марена - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Западен булевар“ 
б.б. во Кавадарци во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД во ме-
шовита сопственост „Југотутун Горица“ - Виница 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.03.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: 
продажба на претпријатието на лица кои го преземаат 
управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб 
Виница во време од 8 до 14 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
\ на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „МА-

МА“ - Трговско претпријатие за трговија на големо и 
мало - Куманово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација 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. „М. Тито“ во Кума-
ново во време од 8 до 14 часот. 

К О Н К У Р С И 

1. Јавното претпријатие за водоснабдуван,е Студен-
чица и Злетовица - Скопје, за реализација на проект-
ната документација 

- Вградување на мерно регулационата опрема на 
водоводот Студенчица - разделна градба Другово, Ки-
чево, 

- Доградба на разделна градба, станица за компју-
терска обработка на податоци с. Другово, 

-- Шахта за вградување на опремата с. Другово. 

распишува јавен 
КОНКУРС ЗА ПОНУДИ 

2. Описот и условите за наведените активности изго-
твени се во документацијата за понуди 

3. Заинтересираните погодни понудувачи може до-
полнително да се информираат и да ја разгледаат доку-
ментацијата за понуда во просториите на: 

Јавното претпријатие за водоснабдува^ве 
Студенчица и Злетовица 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ бб, Скопје 
тел. 091 363194 и 365390 

4. Заинтересираните понудувачи можат да откупат 
комплетен примерок од документацијата за понуда, за 
што треба да поднесат писмено барање и да уплатат 
2000.00 денари на жиро сметка на Јавното претприја-
тие. Жиро сметката е-40120-601-57156. 

5. Доставувањето на понудите се врши во простори-
ите на Јавното претпријатие Студенчица и Злетовица, 
на горе наведената адреса до 10 часот, петнаесеттиот 
ден сметано од денот на објавувањето во„Службен вес-
ник на Р. Македонија'! Во прилог на понудата да се 
достави и гаранција во износ од најмалку 2% од вредно-
ста на понудата. 

6. Понудите ќе бидат отворени во присуствува на прет-
ставници на понудувачите кои по желба ќе присуству-
ваат во 10 часот на петнаесеттиот ден од денот на обја-
вување на конкурсот во „Сл .весник наРМ“во простори-
ите на Јавното претпријатие на горе наведената адреса. 

7. Во понудата понудувачот да даде своја референца 
за ваков вид изведени објекти. 
(Конкурс за понуди бр.001) 
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Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

МЕСЕЦ АПРИЛ 1996 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија во периодот јануари-април 1996 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1995 
година изнесува 5,2%. 

Директор 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

420. Правилник за начинот на остварување и 
користење на правото на бесплатен и по-
властен превоз 709 

421. Правилник за оштетувањата на организ-
мот врз основа на кои воениот инвалид има 
право на моторно возило и видот на мотор-
ното возило 711 

422. Правилник за службена облека на работ-
ниците во Царинската управа 711 

423. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија У.бр. 298/95 од 14 февруари 1996 
година 715 

424. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 14/96 од 17 април 1996 го-
дина 715 

Општи акти на фондовите и заводите 

13. Одлука за утврдување на пензиската ос-
нова на осигурениците односно лицата кои 
не оствариле плата односно надоместок на 
плата по 1 јануари 1970 година за пензии 
остварени во 19% година 716 

14. Одлука за валорнзационнте коефициенти 
за пресметување на платите од поранеш-
ните години на ниво на платите од 1995 
година 716 

Фармацевтска комора на Македонија 

15. Статут на Фармацевтската комора на Ма-
кедонија .. 717 

Лекарска комора на Македонија 
16. Статутарна одлука за изменување и допол-

нување на Статутот на Лекарската комора 
на Македонија 723 

17. Правилник за измена и дополнување на 
Правилникот за начиниот и постапката за 
?одавање и одземање на лиценца за работа. 727 

18. Правилник за регистар на докторите (пре-
чистен текст) 729 
Објави за процентот на порастот на цените 
на мало во Република Македонија во месец 
април 19% година 740 

Меѓународни договори - додаток I - VIII 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Издавач: Новинско-нздавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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