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

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

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

317. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕ-

ТАЊЕ НА ВРЕМЕТО 

Се прогласува Законот за сметање на времето, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 2 април 1996 година. 

Број 08-1242/1 
2 април 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

тиот акт на работодавецот, работното време од став 1 
на овој член може да биде на друг начин определено. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за сметање на времето 
(„Службен лист на СФРЈ" бој 69/82). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО 

Член 1 
Во Република Македонија важи времето што му со-

одветствува на универзалното координатно време зго-
лемено за 1 (еден) час (средноевропско зонско време). 

Член 2 
Во однос на времето од член 1 на овој закон се 

воведува летно сметање на времето со поместување за 
еден час нанапред. 

Летното сметана на времето се воведува во текот на 
последната седмица во месец март, односно на првата 
седмица во месец април, а се завршува во текот на 
последната седмица во септември, односно првата сед-
мица во октомври. 

Член 3 
Владата на Република Македонија најдоцна четири 

месеци пред денот на почетокот на летното сметање на 
времето ќе ги определи, во рамките на периодот утвр-
ден во член 2 став 2 на овој закон, денот и моментот на 
преминувањето на летното сметање на времето и денот 
и моментот на поместувањето на времето од член 1 на 
овој закон. 

Член 4 
Претпријатијата и другите правни и физички лица 

(во натамошниот текст: работодавец) што работата ја 
организираат во една смена, го утврдуваат работното 
време и распоредот на работното време така што ра-
ботниот ден се одвива во рамките на обденицата. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, 
заради природата на дејноста или определени работи и 
во други случаи утврдени со закон, односно одлука на 
надлежен државен орган, односно надлежен орган на 
локалната самоуправа, во согласност со законот, опш-

318. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НА-
РОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Народната банка на Република Ма-
кедонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 2 април 1996 година. 

Број 08-1238/1 
2 април 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 26/92,4/93 и 29/93), во членот 3 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Народната банка на Македонија, во рамките на 
своите права и обврски, е одговорна за обезбедување и 
одржување сигурен и стабилен банкарски систем во 
Република Македонија“. 

Член 2 
Во членот 6 зборот „донесува“ се заменува со збо-

рот „изготвува“, а зборовите: „монетарно-кредитните" 
се заменуваат со зборот „монетарните“. 

Среда, 10 април 1996 
Скопје 

Број 17 Год.LII 



Стр. 522 - Бр. 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 април 1996 

Член 3 
Во членовите 7,9 ставови 1 и 2,17 став 1,49 став 2, и 

71 став 1 и 3, зборовите: „монетарно-кредиггната" се 
заменуваат со зборот „монетарната“. 

Член 4 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија го следи оствару-

вањето на целите и задачите на монетарната и девиз-
ната политика и ги проучува појавите и движењата во 
кредитните односи со странство и за тоа на Собранието 
на Република Македонија му поднесува полугодишни и 
годишен извештај“. 

Член 5 
Во членот 9 став 2 точка 8) зборот „издавање“ се 

заменува со зборот „емитирање“. 
Член 6 

Во членот 10 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Народната банка на Македонија ја дефинира осно-

вицата за пресметување и издвојување на задолжител-
ната резерва на банките и штедилниците и го пропи-
шува процентот на задолжителната резерва. 

Процентот на задолжителната резерва може да биде 
единствен или диференциран според видот, рочноста и 
Големината на средствата при утврдуваното на основи-
цата за пресметување и издвојување на задолжителната 
резерва“. 

Во ставот 3 зборот "(стапки)" се брише. 
Член 7 

Членот 11 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија ги утврдува начи-

нот и роковите на пресметување и издвојување на за-
должителната резерва и начинот и условите за кори-
стење на задолжителната резерва“. 

Член 8 
Во членот 12 ставот 1 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија издава кратко-

рочни хартии од вредност и ги продава непосредно, по 
пат на аукции или на меѓубанкарскиот пазар на пари и 
краткорочни хартии од вредност“. 

Член 9 
Во членот 14 став 2 зборовите: „и други исправи“ се 

бришат. 
Член 10 

Во членот 15 став 1 по зборот „утврдува“ се дода-
ваат зборовите: „и објавува“, а на крајот по зборот 
„Македонија“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„во зависност од монетарните и општите стопански 
движења." 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Во зависност од есконтната стапка од став 1 на овој 

член, Народната банка на Македонија ги утврдува и 
сите други каматни стапки на Народната банка на Ма-
кедонија“. 

Член 11 
Во членот 17 став 3 по зборот „штедилница“ запира 

ката и зборовите до крајот на реченицата се бришат. 
Член 12 

Во членот 18 се додаваат два нови става 1 и 2 кои 
гласат: 

„Банката е неликвидна кога нема доволно средства 
да ги исполни пристигнатите обврски без да користи 
средства од задолжителната резерва. 

Народната банка на Македонија ги утврдува .прави-
лата и стандардите во врска со одржувањето на ликвид-
носта и солвентноста на банките“. 

Во став 1 кој станува став 3 во точката 3-б зборо-
вите: „утврдување на“, се заменуваат со зборовите: „ги 
утврдува“; 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) ги утврдува рамките на банките за давање авали 

на хартии од вредност што ги издаваат претпријатијата, 
за издавање на гаранции и сопствени хартии од вред-
ност од страна на банките“. 

Во точката 6) на крајот сврзникот „и“ се заменува со 
точка и запирка, а во точката 7) на крајот точката се 
заменува со точка и запирка и се додава нова точка 7-а) 
која гласи: 

,,7-а) ги утврдува лимитите за различните видови 
ризични изложувања на банките и штедилниците и про-
пишува мерки за заштита на истите“. 

Член 13 
Членот 20 се брише. 

Член 14 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија, гарантира за 

штедните влогови и за тековните сметки (во натамош-
ниот текст: штедни влогови), на граѓаните во денари 
кај банките во висина до 60% од штедните влогови, по 
поединечен штедач, но не повеќе од денарската против-
вредност на 10,000 ДЕМ по поединечен штедач во една 
банка. 

Под штеден влог во смисла на став 1 на овој член се 
смета главнината на штедниот влог зголемена за кама-
тата најмногу до есконтната стапка на Народната банка 
на Македонија. 

Обврската на Народната банка на Македонија на-
станува ако кај банката е воведена стечајна или ликви-
дациона постапка, а банката не е во можност да ги 
намири обврските по штедните влогови на граѓаните во 
денари на начин утврден со закон“. 

Член 15 
Членот 22 се брише. 

Член 16 
Во членот 23 став 2 точка 3) зборот „обврзниците“ 

се заменува со зборовите: „хартиите од вредност“, а во 
точка 5) зборовите: „другите издавачи“ се заменуваат 
со зборот „штедилниците“. 

Член 17 
Во членот 24 ставот 1 зборовите: „условите од точка 

7 став 1 на член 18 од овој закон“ се заменуваат со 
зборовите: „минималните општи услови за кредитна' 
способност“. 

Член 18 
Во членот 26 став 1 зборовите: „Институцијата што 

го врши“ се заменуваат со зборовите: „Носителот на“, 
а зборот „должна“ се заменува со зборот „должен“. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 19 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија го утврдува денот 

на настанување состојба на неликвидност на банка и 
штедилница и презема мерки за воспоставување со-
стојба на долгорочна ликвидност. 

За настанатата состојба на неликвидност на банка и 
на штедилница, Народната банка на Македонија ги из-
вестува: 

- Собранието на Република Македонија, 
- Владата на Република Македонија и 
- Собранието на банката, односно на штедилница-

та“. 
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Членот 28 се менува и гласи 
Народната банка на Македонија во рамките на 

своите права и обврски го следи оетрарувањетои извр 
шувањето на платниот биланс да девизната политика на 
Република Македонија и донесува одлуки и пропишува 
мерки 

Член 21 
Во членот 29 зборовите , на меѓубанкарскиот соста 

нок се бришат 
Член 22 

Членот 38 се менува и гласи 
Сите права и обврски по работи што гласат на 

пари воспоставени во Република Македонија како и 
сите вредности и износи се изразуваат и се извршуваат 
во денари 

Член 23 
Во членот 41 ставовите 1 и 2 зборовите институ 

цијата што го врши се заменуваат со зборовите носи 
телот на 

Член 24 
Членот 44 се менува и гласи 
Народната банка на Македонија ги заменува книж 

ните и кованите пари што станале непогодни за промет 
под услови и на начин што ќе ги определи таа 

Член 25 
Во членот 46 став 2 по зборот странство се става 

запирка и се додаваат зборовите врз основа на одлука 
на Владата на Република Македонија а по предлог на 
Народната банка на Македонија 

Член 26 
Во називот на одделот 5 зборовите и вооружените 

сили на Република Македонија се бришат 
Член 27 

Членот 47 се менува и гласи 
Народната банка на Македонија за сметка на орга 

ните на Република Македонија врши депозитни кре 
дитни и други банкарски работи 

Член 28 
Членот 48 се брише 

Член 29 
Во членот 49 по ставот 1 се додаваат три нови ста 

вови 2 3 и 4 кои гласат 
Кредитите од став 1 на ОВОЈ член се одобруваат со 

рок на враќање до истекот на буџетската година за КОЈ а 
е одобрен кредитот До целосно враќање на главнината 
и каматата по веќе одобрен кредит Народната банка 
на Македонија нема да одобрува нови кредити 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на ОВОЈ член Народ 
ната банка на Македонија може да одобри кредит во 
повисок процент и со подолг рок на враќање доколку 
Република Македонка се задолжува заради регули 
рање на долгови спрема странство или членство во 
Јавни меѓународни организации 

Кредитите од став 1 на ОВОЈ член се обезбедуваат со 
преносливи долгорочни хартии од вредност со пазарна 
каматна стапка и со рок на пристигнување соодветен на 
пристигнувањето на кредитот 

Досегашниот став 2 станува став 5 

Член 30 
Називот на одделот 6 се менува и гласи 
6 Супервизорска и инспекциска контрола 1 

Член 31 
Членот 50 се менува и гласи 
Народната банка на Македонија врши супервизор 

ска контрола на банките к штедилниците и инспекци 
ска контрола над спроведувањето на мерките на моне 
тарната и девизната политика и над прописите со кои се 
уредени девизното работење и кредитните односа со 
странство прометот на стоки и услуги со странство и 
вршењето на стопански дејности во странство од страна 
на банките и штедилниците 

Контролата од став 1 на ОВОЈ член се врши според 
стандарди и по постапка пропишани од Народната 
банка на Македонка 

Контролата од став 1 на ОВОЈ член Народната банка 
на Македонија Ја врши посредно со контрола над доку 
ментацијата доставена до Народната банка на Македо 
ниЈа и непосредно со увид во самата банка и штедшг 
ница и други субјекти капитално и управувачки повр 
зани со банката и штедилницата 

Нарбдната банка на Македонија Ја пропишува капи 
талната и у п р а в у в а ч и Поврзаност о д став 3 на ОВОЈ 
член 

Член 32 
Во членот 51 ставовите 1 и 3 се бришат 

Член 33 

По членот 51 се додава нов член 51 а КОЈ гласи 

Член 51 а 
Доколку со контролата од член 50 на ОВОЈ закон се 

утврди непридржување на банките односно штедилни 
ците кон пропишаните стандарди и се констатираат не 
уредноста и неправилности во спроведувањето на мер 
ките на монетарната и девизната политика на пропи 
сите со кои се уредени девизното работење и кредит 
ните односи со странство прометот на стоки и услуги 
со странство и вршење на стопански дејности во стран 
ство гувернерот донесува решение со кое против бан 
ката односно штедилницата презема мерки и опреде 
лува рокови за отстранување на утврдените исправил -

ности ^ 
Против решението од став 1 на ОВОЈ член незадовол-

ната странка може да изјави жалба во рок од осум дена 
од денот на приемот до Советот на Народната банка на 

Македонија 
Жалбата против решението на гувернерот од став 1 

на ОВОЈ член не го задржува решението од извршува 
ње 

Член 34 
Во членот 52 ставот 1 се менува и гласи 
Мерките од член 51 а на ОВОЈ закон што се презе 

маат спрема банка односно спрема штедилница се 
1) запирање на користење на средства од примар 

ната емисија 
2) ограничување на порастот на пласманите во 

траење од 30 до 90 дена 
3) запирање на вршење на девизно валутни и мену 

вачки работи во земјата 
4) исклучување од учество на девизниот пазар 
5) запирање на плаќањата во странство освеж ила 

ќањата по пристигнати обврски по странски кредити и 
конвенциски обврски 

6) ограничување на задолжувањето во странство 
7) зголемување на износот на основачкиот капи 

тал на средствата на резервите и на посебната резерва 
за обезбедување на ризикот од загуба 

8) отпишување на ненаплатливи побарувања 
9) запирање со кредитирање на определени осно 

вачи и депозитори 
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10) укинување на определени филијали и претстав-
ништва; 

11) статусни промени; 
12) укинување на издадената согласност за имену-

вање на работоводен орган во банката и овластување 
лице од Народната банка на Македонија да ја органи-, 
зира работата во банката до именување на нов работо-
воден орган; 

13) ограничување на правото на трансфер на про-
фит или исплата на дивиденди и 

14) други мерки за кои гувернерот смета дека се 
неопходни да се применат“. 

Во ставот 2 по зборот „Македонија“ запирката и 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 35 
По членот 52 се додава член 52-а кој гласи: 

„Член 52-а 

Доколку и покрај преземените мерки гувернерот 
оцени дека финансиската состојба во банката или ште-
дилницата е таква што нема можности да се подобри, а 
банката, Односно штедилницата и понатаму не се 
придржува кон супервизорските стандардн и не ги спро-
ведува изречените мерки, гувернерот може да донесе 
решение со кое на банката, односно штедилницата к се 
укинува дозволата за работа. 

Против решението од став 1 на овој член незадовол-
ната странка може да изјави жалба во рок од осум дена 
од денот на приемот до Советот на Народната банка на 
Македонка“. 

Член 36 
Во членот 53 ставот 2 се брише. 

Член 37 
, Во членот 55 се додава нов став 1 кој гласи: 

„Контролата од член 50 став 1 на овој закон, Народ-
ната банка на Македонија ја врши и на барање на Вла-
дата на Република Македонија“. 

Во ставот 1 кој станува став 2 по зборовите: „Собра-
нието на Република Македонија4^ додаваат зборовите: 
и Владата на Република Македонка“. 

Член 38 
По членот 55 се додава нов член 55-а кој гласи: 

„Член 55-а 
Народната банка на Македонија е овластена за изда-

вање на дозвола за основање и работа на банка, ште-
дилница, филијала на странска банка и на пазарот на 
пари и краткорочни хартии од вредност и ја утврдува 
документацијата неопходна за издавање на дозвола за 
основање и работа на банка, штедилница, филијала на 
странска банка и на пазарот на пари и краткорочни 
хартии од вредност“. 

Член 39 
Во членот 56 став 1 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија оценува дали се 

исполнети условите за основање на банка, штедилница, 
филијала на странска банка и на пазарот на пари и 
краткорочни хартии од вредност пропишани со закон, 
дали постои економска оправданост за нивно основање 
и издава дозвола за нивно основање, односно работе-
ње“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија го контролира 

исполнувањето на пропишаните услови за основам,е и 
за работење на субјектите од став 1 на овој член и 
доколку утврди дека тие не се исполнети ја укинува 
издадената дозвола“. 

Член 40 
Членовите 57 и 58 се бришат. 

Член 41 
Во членот 59 став 2 „завршна“ се заменува со зборот 

„годишна“. 
Член 42 

По членот 59 се додава нов член 59-а кој гласи: 

„Член 59-а 
Заради извршување на супервизијата и остварување 

на мерките на монетарната и девизната политика, На-
родната банка на Македонија донесува одлуки, пропи-
шува методологија, форма, содржина, начин и рокови 
во кои банките и штедилниците ги доставуваат подато-
ците до Народната банка на Македонија. 

Гувернерот на Народната банка на Македонија во 
согласност со министерот за финансии, пропишува по-
себен начин на водење на сметководство на банките и 
штедилниците, во согласност со општо прифатените 
сметководствени стандарди“. 

Член 43 
Одделите 7 и 8 и членовите од 60 до 65 се бришат. 

Член 44 
Во членот 67 став 1 по зборот „гувернерот“ се дода-

ваат зборовите: „и заменикот на гувернерот“, а зборот 
„осум“ се заменува со зборот „седум“. 

Во ставот 2 се додава нова реченица која гласи: 
ЈВо отсуство на гувернерот, функцијата претседа-

тел на Советот ја врши заменикот на гувернерот“. 
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Член на Советот на Народната банка на Македо-

нија може да биде разрешен од функцијата пред исте-
кот на мандатот за кој е избран во случај на осуденост 
за кривично дело против имотот или за стопански пре-
стап, во постапка иста како и за неговиот избор." 

. Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 

Член 45 
Членот 70 се менува и гласи: 
„Во управувањето со работите на Народната банка 

на Македонија што се однесуваат на предлагањето и 
спроведувањето на монетарниот и девизниот систем и 
монетарната и девизната политика, Советот на Народ-
ната банка на Македонија одлучува за: 

1) Утврдување на методологијата на монетарното 
планирање; 

2) донесување на финансиски план и годишна 
сметка на Народната банка на Македонија; 

3) донесување статут на Народната банка на Маке-
донија; 

4) утврдување на проекцијата на монетарните дви-
жења; 

5) дефинирање на целите и задачите на монетар-
ната и девизната политика и утврдување на мерки за 
нивно, спроведување; 

6) утврдување на видовите и висината на гарант-
ниот капитал на банките и штедилниците; 

7) утврдување на основиците и висината на задол-
жителната резерва на банките и штедилниците и утвр-
дување на начинот, условите и роковите за пресмету-
вање и издвојување на задолжителната резерва; 

8) пропишување на висината и начинот на форми-
рање на посебната резерва на банките заради обезбеду-
вање од потенцијалните загуби; 

9) утврдување на начинот и условите на користење 
на задолжителната резерва; 

10) емитирање на хартии од вредност на Народна 
банка на Македонија; 
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11) утврдување на висината и условите за давање 
кредити на банките; 

12) утврдување на износот и условите за купување 
на хартии од вредност непосредно, по пат на аукции или 
на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност; 

13) утврдување на условите за купување и прода-
вање на депозити на банките; , 

14) утврдување на каматната политика на Народ-': 
ната банка на Македонија; 

15) ограничување на обемот и на динамиката на ра-
стежот на пласманите на банките и штедилниците; 

16) пропишување на обврските на банките и на ште-
дилниците во поглед на одржувањето на минималната 
ликвидност, одржувањето на структурата на пласма-
ните според роковите на пристигнатост во определени 
рамки и усогласување на роковите на пласманите со 
структурата на изворите на средства според нивната 
рочност; 

17) утврдување рамки на банките и штедилниците 
за давање авали и хартии од вредност за издавање га-
ранции и за издавање сопствени хартии од вредност; 

18) пропишување на минималните услови на кре-
дитната способност што мораат да ги исполнуваат бан-
ките и штедилниците; 
. 19) пропишување на обврските на овластените 
банки да држат определен износ во девизи или во други 
девизни ликвидни пласмани, како минимална резерва 
за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема 
странство; 

20) издавање нови апоени на книжни и ковани пари, 
утврдување на основните обележја на новите книжни и 
ковани пари, заокружување на крајните пресметки во 
готов нискиот и безготовинскиот платен промет и пуш-
тање во оптек и повлекување од оптек на книжни и 
ковани пари; 

21) начинот и условите за купување и продажба на 
злато во странство и други благородни метали во Репу-
блика Македонија, за извоз и изнесување на монетарно 
злато; 

22) одобрување кредити за потребите на Република 
Македонија и условите за нивно враќање; 

23) утврдување на единствена тарифа според која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народната банка на Македонија; 

24) пропишување на поблиските услови и начинот на 
вршење контрола, видот, роковите, редоследот и по-
стапката за преземање на мерки спрема банките и ште-
дилниците; 

25) утврдување на правилата и стандардите на супер-
визорската контрола; 

26) пропишување на минимумот на обемот, формата 
и содржината на програмата за економско-финансиска 
ревизија и на извештајот за економско-финансиска ре-
визија за банките и штедилниците; 

27) утврдување на стандарди кои пласмани се сме-
таат за ризични и степенот на ризичноста на тие пла-
смани; 

28) донесување одлука за намените и за висината на 
издвојувањето на средства за потребите од став, 2 на 
член 86 од овој закон; _ 

29) одлучување по жалба против решение на гувер-
нерот; 

30) други прашања и донесување на прописите што 
со закон и се ставени на надлежност за Народната 
банка на Македонија, освен ако за нивното донесување 
е овластен гувернерот на Народната банка на Македо-
нија; 

31) извештаи за спроведувањето на монетарната и 
девизната политика и 

32) извештаи за извршените контроли и за преземе-
ните мерки“. 

Член 46 
Во членот 71 став 2 броевите „7,12 и 13" се замену-

ваат со броевите: „9,15 и 16". 
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Гувернерот на Народната банда на Македонија во 

рок од два работни дена од денот на донесувањето на 
„ одлуката го запира извршувањето на одлуката и опш-
тиот акт на Советот на Народна банка на Македонија 
од ставовите 1 и 2 на овој член и должен е за тоа да го 
извести Собранието на Република Македонија“. 

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: „став 3" се 
заменуваат со зборовите: „ставовите 3 и 4;" 

Член 47 
Во членот 73 на крајот од реченицата по зборот 

„Македонија“ се додаваат зборовите: „и донесува од-
луки за материјално-финансиско работење кои не се во 
надлежност на Советот на Народната банка на Македо-
нија“. 

Член 48 
Во членот 74 став 2 по зборот „закон“ се додава 

зборот „не“ 

Член 49 
Членот 75 се брише. 

Член 50 
Во членот 76 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Гувернерот на Народната банка на Македонија 

може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој 
е именуван во случај на осуденост за кривично дело 
против имотот или за стопански престап, во постапка 
исто како и за неговото именување." 

Член 51 
Во членот 78 по ставот 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: 
„Заменикот на гувернерот и вицегувернерите можат 

да бидат разрешени од должност пред истекот на ман-
датот за кој се именувани во случај на осуденост за 
кривично дело против имотот или за стопански пре-
стап, во постапка иста како и за нивното именување." 

Во досегашниот став 4 кој станува став 5 зборот 
„четири“ се заменува со зборот „седум“. 

Член 52 
По членот 78 се додава нов член 78-а кој гласи: 

„Член 78-а 

За внатрешна контрола на работењето на Народ-
ната банка на Македонија се поставуваат контролори. 

Контролорите од став 1 на овој член ги поставува 
Советот на Народната банка на Македонија“. 

Член 53 
Членот 83 се брише. 

Член 54 
Во членот 84 став 2 зборот „Советот“ се заменува со 

зборот „гувернерот“. 

Член 55 
Во називот на делот V зборот „фондови“ се заме-

нува со зборот „резерви“. 
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Член 56 
Членот 85 се менува и гласи: 
„Народната банка на Македонија остварува приходи 

од: 
1) камати на вкупната актива на Народната банка на 

Македонија и девизните резерви; 
2) надомест од работа со средства на Републиката; 
3) остатокот од реализираните позитивни курсни ра-

злики/ по покривањето на реализираните негативни 
курсни разлики; 

4) надоместоци за вршење услуги; 
5) тргување и манипулирање со хартии од вредност и 

депозити; 
6) приходи по посебни закони и 
7) други приходи што ги остварува со своето работе-

ње." 
Член 57 

Членот 86 се менува и гласи: 
„Од приходите што ги остварува Народната банка 

на Македонија се намируваат: 
1) каматите на вкупната пасива на Народната банка 

на Македонија; 
2) надоместоците за депозит кај Народната банка на 

Македонија; 
3) Трошоците по девизно валутните работи; 
4) Непокриените реализирани негативни курсни ра-

злики, по извршеното покритие од реализираните пози-
тивни курсни разлики; 

5) расходите по посебни закони; 
6) трошоците за изработка на книжни и ковани пари 

и нивна испорака до седиштето на носителот на плат-
ниот промет; 

7) трошоци за амортизација и 
8) други трошоци што Народната банка на Македо-

нија ги има во своето работење. 
Од приходите што ги остварува Народната банка на 

Македонија се обезбедуваат средства за: 
1) основни средства на Народната банка на Македо-

нија: 
2) резерви на Народната банка на Македонија и 
3) плати, заедничка потрршувачка и материјални 

трошоци за функционирањето на Народната банка на 
Македонија. 

Средствата за резерви на Народната банка на ,Маке-
донија служат за покривање на загубите од работењето 
на банката и ризиците од тековното работење на банка-

Во членот 87 став 1 бројот „4" се заменува со бројот 
„3", а зборовите: „Фондот на посебна резерва“ се заме-
нуваат со зборот „резервите“. 

Во ставот 2 бројот „6" се заменува со бројот „5", а 
бројот „8" се заменува со бројот „6". 

Член 59 
Во членот 89 ставовите 1 и 2 зборот „завршната“ се 

заменува со зборот „годишната“. 

Член 60 
Во членот 90 став 1 зборовите: „и од став 1 на член 

87" се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „Фондот на посебна резерва“ 

се заменува со зборот „резервите“, а зборовите: „на 
Фондот“ се бришат. ' 

Член 61 
Во членот 91 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2 зборовите: „Фондот на“ се бришат, а 

зборот „завршната:" се заменува со зборот „годишна-
та“. 

Член 62 
Во членот 92 стак)т 1 ее брише. 
Во ставовите 2 и 3 зборовите: „Фондот на посебна 

резерва“ се заменува со зборот „резервите^. 

Член 63 
Членот 93 се брише. 

Член 64 
Во членот 94 во став 1 точка 3) бројот „22" и точката 

4) се бришат. 
Во точката 5) која станува точка 4) зборот „заврш-

на“ се заменува со зборот „годишна“ и се додаваат три 
нови точки 5), 6) и 7) кои гласат: 

„5) за спречување на супервизорска и инспекциска 
контрола на овластени работници од Народната банка 
на Македонија (член 50); 

6) за уништување на документација со цел за оневоз-
можување супервизорска и инспекциска контрола на 
Народната банка на Македонија (член 50) и 

7) за давање невистинити податоци до Народната 
банка на Македонија (членови 51 и 51-а)." 

Член 65 
Во членот 95 точка 2 зборовите: „56 и 57" се замену-

ваат со зборовите: „и 56". 

Член 66 
Членот 96 се брише. 

Член 67 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за Народната банка на Репу-
блика Македонија. 

Член 68 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

319. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СА-
НАЦИЈА И РЕКОНСТРУИРАНИ НА ДЕЛ ОД БАН-

КИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за санација и реконструирани на дел 
од банките во Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 2 април 1996 година. 

Број 08-1239/1 Претседател 
2 април 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

.,,Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУИРАНИ НА 
ДЕЛ ОД БАНКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
Член 1 

Во Законот за санација и реконструирани на дел од 
банките во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 14/95) во член 7 став 1, по 
зборот „година“ запирката и зборовите до крајот на 
реченицата и трите алинеи се бришат. 

Ставот 2 се брише. 
Член 2 

Во член 8 став 1 зборот „износите“ се заменуваат со 
зборовите „побарувањата и обврските“. 

Член 3 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Република Македонија од билансите на банките ги 

презема побарувањата и обврските настанати по кори-
стени странски кредити добиени од Циришкиот клуб на 
доверители со состојба на 31 октомври 1995 година. 

Сите други побарувања и обврски по кредитите до-
биени од странски кредитори до 30 март 1992 година, се 
водат во вонбиланска евиденција кај банките. 

Банките се должни сервисирањето на обврските по 
кредитите од став 1 на овој член да го вршат според 
условите и на начин што ќе го определи Агенцијата. 

Одредбите од овој закон кои се однесуваат на презе-
мањето на побарувањата и обврските по кредитите од 
Парискиот клуб на доверители соодветно се примену-
ваат и на побарувањата и на обврските од став 1 на овој 
член“. 

Член 4 
Во член 19 се додава нов став 2, кој гласи: 
,Доколку условите и потребите тоа го налагаат, ре-

. конструирањето на банката може да опфати и осно-
вање на нова банка“. 

Член 5 
По членот 19 се додаваат два нови члена 19-а и 19-б, 

кои гласат: 

„Член 19-а 

На работниците на Банката на кои ќе им престане 
работниот однос со отказ заради економски, техно-
лошки, структурални или слични промени настанати во 
процесот на реконсгруирањето на Банката, како и на 
остварувањето на нивните права не се применуваат 
одредбите од член 127 став 1 и член 129 од Законот за 
работните односи. 

Член 19-б 
Во периодот на реконструирани на Банката не се 

применуваат одредбите од член 413 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал во однос на формирањето на правни лица чиј 
основач е Банката“. 

Член 6 
Во членот 26 по ставот 1 се додаваат два нови ста-

вови 2 и 3, кои гласат: 
„Република Македонија издава обврзници во износ 

до 3.300.000.000,00 денари за намируваа на побарува-
њата на банките од Републиката по основ на преостана-
тите депонирани девизни штедни влогови што се водат 
во билансите на банките. 

Побарувањето на банките по основ на преостана-
тите депонирани девизни штедни влогови што се вопат 
во билансите на банките го утврдува Народната банка 

на Република Македонија врз основа на решение на 
гувернерот на Народната банка“. 

Член 7 
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи: 

„Член 29-а 

Прометот на обврзниците од член 26 став 1 алинеја 1 
и став 2 на овој закон е слободен и не подлежи на 
плаќање данок на промет“. 

Член 8 
Во член 33 став 2 зборот „април“ се заменува со 

зборот „јануари“. 
Член 9 

По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи: 

„Член 33-а 

Обврзниците од член 26 алинеја 1 на овој закон, 
може да се користат за купување на деловен простор во 
сопственост на Република Македонија, за купување на 
акции и удели од претпријатијата кои се во процес на 
трансформација и за откуп на побарувањата чија на-
плата ја врши Агенцијата за санација на банка согласно 
со член 21 на овој закон“. 

Член 10 
По членот 37 се додава нов оддел В со 7 нови члена 

од 37-а до 37-е, кои гласат: 

“В. ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 37-а 

Обврзниците гласат на доносител. 
Член 37-б 

Обврзниците се издаваат во апоени од 100.000, 
500.000 и 1.000.000 денари. 

Член 37-в 
На номиналниот износ на обврзниците не се пресме-

тува камата. 
Член 37-г 

Отплатата на обврзниците ќе се врши во рок од 5 
години во еднакви полугодишни ануитети врз основа на 
купони што ги содржи обврзницата, а кои пристигну-
ваат за отплата на 1 јануари и 1 јули секоја година 
почнувајќи од 1 јануари 1997 година. 

Отплатата на обврските од став 1 на овој член ќе се 
врши од средствата на Буџетот на Република Македо-
нија. 

Член 37-д 
Обврзниците од член 26 став 2 од овој закон банките 

можат да ги користат за купување на деловниот про-
стор во сопственост на Република Македонија и за ку-
пување на акции и удели од претпријатијата кои се во 
процес на приватизација. 

Член 37-ѓ 
Работите за издавањето, евиденцијата, пресметува-

њето на ануитетите и отплатата на главнината, во име и 
за сметка на Република Македонија го врши Министер-
ството за финансии. 

Член 37-е 
Содржината, формата, текстот, правото на пренос, 

судската заштита на наплатата на главнината и можно-
стите за замена со други хартии од вредност на обврзни-
ците по овој закон ги пропишува министерот за финан-
сии“. 
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Член 11 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

320. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАН-

КИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за банките и штедилниците, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 2 април 1996 година. 

Број 08-1240/1 
2 април 1996 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за банките и штедилниците („Службен 

весник на Република Македонија“ број 31/93 и 78/93), 
членот 3 се менува и гласи: 

„Банка може да се основа за вршење на депозити 
работи, кредитни работи, работи на платен промет во 
земјата и странство, работи со хартии од вредност и 
други банкарски работи, во согласност со овој и друг 
закон." 

Член 2 , 
Во членот 4 се додаваат три нови става 2,3 и 4 кои 

гласат: 
„Акциите со право на управување со банка гласат на 

име“. 
Износот на приоритетните акции на банка не може 

да биде поголем од 20% од основачкиот капитал на 
банката. 

Заради запазување на структурата на акциите во 
смисла на став 3 од овој член, Ефектната берза доста-
вува до Народната банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Народна банка) известување за се-
која трансакција на банка заведена во регистарот на 
Ефектната берза." 

Член 3 
Во членот 5 по став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 

кои гласат: 
„Народната банка ги утврдува критериумите во 

врска со бонитетот на странската банка која основа 
филијала во Република Македонка. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на бан-
ките се применуваат и на филијалата од став 2 на овој 
член, доколку со овој закон не е поинаку определено." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
Член 4 

Во членот 6 алинејата 1 се брише, а во алинеја 3 која 
станува алинеја 2 пред сврзникот „и“ се додаваат зборо-

вите: „во областа на финансиското работење“. 
Во алинејата 4 која станува алинеја 3 зборот „поте-

жок“ се брише. 
Член 5 

Во членот 7 став 2 зборовите: „на банка“ се замену-
ваат со зборовите: „од став 1 на овој член“. \ 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Основачкиот капитал на банката во пари мора да 

потекнува од сопствени оданочени приходи на основа-
чите." / 

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: „3.000.000 
ДЕМ“ се заменуваат со зборовите: „7.000.000 ДЕМ пре-
сметано по курсот на Народната банка на денот на 
поднесување на пријавата во судскиот регистар“ и збо-
ровите до крајот на реченицата се бришат. 

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7 кои 
гласат: 

„За добивање овластување за вршење на работи на 
платен промет со странство и кредитни и гаранциски 
работи со странство, основачкиот капитал на банката 
во паричен облик не може да биде помал од денарската 
противвредност на 21.000.000 ДЕМ пресметано по кур-
сот на Народната банка на денот на поднесување на 
барањето за издавање на овластувањето. 

Банката е должна да ја одржува вредноста на осно-
вачкиот капитал од ставовите 5 и 6 на овој член." 

Член 6 
Членот 8 се менува и гласи: 
„При основање на банка, учеството на поединечен 

основач може да биде најмногу до 20% од основачкиот 
капитал на банката во паричен облик со право на упра-
вување со банката. 

Под поединечен основач во смисла на став 1 од овој 
член се подразбираат сите правни и физички лица кои 
се капитално, управувачки или роднински поврзани. 

Капиталната и управувачката поврзаност во смисла 
на овој закон ја утврдува Народната банка. 

Под роднинска поврзаност во смисла на овој закон 
се подразбира роднинска поврзаност до втор степен. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога банка 
основаат домашни заедно со странски банки или две 
или повеќе странски банки, банките-основачи меѓу 
себе го утврдуваат учеството во основачкиот капитал. 

Кога како основач се јавува странска банка, нејзи-
ното учество во основачкиот капитал може да биде 
поголемо од пропишаното со став 1 на овој член. 

Народната банка, при донесување на решение за 
издавање на дозвола за основање на банка од ставо-
вите 5 и 6 на овој член, води грижа да се оствари опти-
мално учество во основачкиот капитал, при што уче-
ството на поединечен основач не може да биде пого-
лемо од 65% од основачкиот капитал од став 1 на овој 
член." 

Член 7 
По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 

„Член 8-а 
Банката може да го зголемува капиталот со изда-

вање на акции. 
За промена на сопственичката структура на акциите 

со право на управување со банката, согласност дава 
Народната банка." 

Член 8 
Членовите 9, 10, 11 и 12 се бришат. 

Член 9 
Во членот 14 точката на крајот на реченицата се 

брише и се додаваат зборовите: „заедно со документа-
цијата што е доставена за упис во судскиот регистар." 
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Член 10 
Членот 15 се менува и гласи: 
„За основање и работа на банка, филијала на стран-

ска банка и за статусни промени на банка, задолжи-
телна е дозвола од Народната банка. 

Под статусни промени во смисла на став 1 од овој 
член се подразбира спојување на банки, поделба на 
банка на повеќе самостојни банки и трансформирање 
на банка во штедилница, односно штедилница во бан-
ка“. 

Член 11 
По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи: 

„Член 15-а 

Барањето за издавање дозвола од член 15 став 1 на 
овој закон содржи предлог на акт за основање, предлог 
на статут, елаборат за работа и друга документација 
што ја пропишува Народната банка. 

По барањето од став 1 на овој член гувернерот на 
Народната банка одлучува со решение со кое се издава 
дозвола или се одбива барањето за издавање дозвола, 
во рок од шест месеци од денот на поднесување на 
барањето до Народната банка. 

При одлучувањето од став 2 на овој член, гуверне-
рот на Народната банка оценува дали постои економ-
ска оправданост за основање на банка или филијала на 
странска банка, имајќи ја предвид конкурентноста и 
ширината на финансиската понуда на стопанството и 
физички лица во однос на постојната финансиска по-
нуда на средства. 

Барањето од став 1 на овој член кое.не ја содржи 
пропишаната документација, гувернерот на Народната 
банка го отфрла со решение. 

Против решението од ставовите 2 и 4 на овој член 
може да се поднесе жалба до Советот на Народната 
банка во рок од осум дена од денот на доставување на 
решението." 

Член 12 
Во членот 16 став 2 се менува и гласи: 
„Банката е должна да отпочне со работа во рок од 

шест месеци од денот на донесувањето на решението од 
став 1 на овој член." 

Ставовите 3 и 4 се бришат. 
Член 13 

Во делот I точка 1.3 зборот „Одземање“ се заменува 
со зборот „Укинување“. 

Член 14 
Во членот 17 став 1 зборот „одзема“ се заменува со 

зборот „укинува“. 
Во ставот 2 по зборот „банка“ се додаваат зборо-

вите: „во рок од осум дена од денот на доставувањето 
на решението“. 

Ставот 3 се брише. 
Член 15 

Во членот 18 став 1 точка 2 зборот „Промена“ се 
заменува со зборот „Именување“. 

По точката 3 се додава нова точка З-а која гласи: 
„З-а. Купување на акции во банка;" 
Во точката 5 процентот „25%" се заменува со про-

центот „20%", а зборот „поединечен“ се заменува со 
зборот „постоечки“. 

По точката 6 се додаваат три нови точки 7,8 и 9 кои 
гласат: 

„7) основање делови (филијала или претставниш-
тво) на банка во земјата; 

8) основање друштво за тргување ,со долгорочни 
хартии од вредност и 

9) формирање на банкарски конзорциум." 
Во ставот 4 на крајот по зборот „банка“ се додаваат 

зборовите: „во рок од осум дена од денот на доставува-
њето на решението“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
,Доколку работите од став 1 точките 2,3,З-а, 4 и 5 на 

овој член не се спроведуваат во рамките на согласно-
ста, гувернерот на Народната банка може да ја повлече 
издадената согласност“. 

Член 16 
Во членот 19 став 1 точка 2 по зборот „земјата“ се 

додаваат зборовите: „и странство“. 
Во точката 3 зборовите: „и најголем можен“ се бри-

шат. 
Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Укинување на филијала или претставништво во 

земјата и во странство;" 
Точката 7 се брише. 

Член 17 
Во членот 22 став 3 зборот „ненаплатени“ се заме-

нува со зборот „ненаплативи". 
Член 18 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Банката е должна обемот на своето работење да го 

усогласи на начин што износот на гарантниот капитал 
не смее да биде помал од 8% од ризично пондерираната 
актива и активните вонбилансни позиции на банката. 

Заради обезбедување на сигурноста и стабилноста 
на банка, Народната банка може на одделни банки да 
им пропише повисок процент од пропишаниот со став 1 
на овој член, но не повеќе од 16%. 

Банката е должна да ги применува одредбите на овој 
закон за голем кредит, за вкупниот износ на сите кре-
дити на еден заемобарател и за вкупниот износ на го-
леми кредити. 

За голем кредит во смисла на овој закон се смета 
поединечен кредит одобрен на еден заемобарател, кој 
изнесува над 10% од гарантниот капитал на банката. 

Вкупниот износ на сите кредити одобрени на еден 
заемобарател не смее да надмине 30% од гарантниот 
капитал на банката. 

Вкупниот износ на големите кредити не смее да го 
надмине трикратниот износ на гарантниот капитал на 
банката. 

Условите за примена на одредбите на овој член ги 
пропишува Народната банка. 

Член 19 
По членот 24 се додава нов член 24-а кој гласи: 

„Член 24-а 

Банката е должна начинот на кредитирање и постап-
ката за регулирање на пристигнатите, а ненаплатени 
побарувања да ги усогласи со супервизорските стан-
дарди што ги утврдува Народната банка, а во соглас-
ност со постојните прописи." 

Член 20 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Банка не може да одобри кредит за купување на 

акции во истата банка. 
Банка не може да одобри кредит со залог на акции 

на барателот на кредитот во таа банка. 
Банка не може да врши откуп на акции што таа ги 

издала“. 
Член 21 

Во членот 26 став 1 зборовите: „го надминат гарант-
ниот“ се заменува со зборовите: надминат 25% од осно-
вачкиот“. 
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Ставот 2 се менува и гласи: 
„Имотот во земјиште, згради и работна опрема кои 

банката ги добива по основ на ненаплатени побару-
вања, а кои не ги користи за извршување на функциите 
на банката, банката е должна да го продаде во рок од 2 
години од добивањето на имотот и во тој рок не го 
сочинува гарантниот капитал на банката“. 

Член 22 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Банка може да одобри кредит на основач, односно 

на акционер на банка сопственик на акции со право на 
управување чие учество е над 3% од вкупниот број на 
акции со право на управување, во висина до 10% од 
гарантниот капитал на банката. 

Банка може да одобри кредит на работоводен орган 
на банката, на работници во банката со посебни овла-
стувања, на членови на управниот одбор и на други 
органи на банката, во висина до 1% од гарантниот ка-
питал на банката. 

Кредитите од ставовите 1 и 2 на овој член се одобру-
ваат врз основа на одлука на органот на банката кој 
одобрува кредити. 

Условите под кои се одобруваат кредитите од ставо-
вите 1 и 2 на овој член не смеат да бидат поповолни од 
условите под кои се одобруваат друпгге кредити на 
банката. 

Вкупниот износ на кредитите од ставовите 1 и 2 на 
овој член не смее да го надмине гарантниот капитал на 
банката“. 

Член 23 
По членот 27 се додаваат два нови члена 27-а и 27-6 

кои гласат: 
„Член 27-а 

Под кредити во смисла на членовите 24 и 27 од овој 
закон се подразбираат кредити, гаранции и други поба-
рувања кај еден заемобарател. 

Во кредитите од став 1 на овој член се вклучуваат и 
побарувањата по основа на пристигнатата, а ненапла-
тена камата. 

Под еден заемобарател, во смисла на овој член, се 
подразбира правно или физичко лице и со него капи-
тално, управувачки и роднински поврзани правни и фи-
зички лица. 

Член 27-б 
Банка може да основа друштво за тргување со 

долгорочни хартии од вредност (купување продажба и 
посредување во промет со долгорочни хартии од вред-
ност). 

,Друштвото од став 1 на овој член се основа со доз-
вола од Комисијата за хартии од вредност, а по прет-
ходна согласност од Народната банка. 

Покрај вложувањето за основање на друштвото од 
став 1 на овој член, банка може да вложува и во други 
друштва и тоа во висина до 20% од капиталот на друш-
твото во кое се вложува“. 

Член 24 
Во членот 29 зборот „можност“ се заменува со збо-

рот „способност“. 
Член 25 

Членот 31 се менува и гласи: 
„Ликвидност е способност на банката навремено и 

на краток рок да ги намирува пристигнатите обврски, 
без притоа да користи средства од задолжителната ре-
зерва“. 

Член 26 
Во членот 32-а зборот „гарантниот“ се заменува со 

зборот „основачкиот“. 

Член 27 
Членот 33 се менува и гласи: 
„Од жиро-сметката на неликвидна банка не можат 

да се вршат плаќања по налози на банката, односно на 
коминтентите на банката. 

По исклучок од став 1 на овој член неликвидна 
банка може да врши плаќање по основа на: 

- активирани девизни гаранции и конфирмирани 
акредитиви отворени во странство од девизна сметка на 
банката во странство; 

- пристигнати обврски по девизни кредити и камати 
спрема странство и 

- денарски и девизни депозити и тековни сметки на 
физички лица“. 

Член 28 
Во членот 35 став 1 по зборот „билансни“ се дода-

ваат зборовите: „и вонбилансни". 
Член 29 

Во членот 37 став 1 точка 5 по зборот „Емисија“ 
се додаваат зборовите: „и запишување“. 

Член 30 
Членот 39 се менува и гласи: 
„Правни и физички лица кои немаат дозвола за ра-

бота на банка не смеат да вршат банкарски работи“. 
Член 31 

Во членот 41 став 1 по зборот „денарските“ се дода-
ваат зборовите: „и девизните“. 

Член 32 
Во членот 42 по зборовите: „на штедни влогови“ се 

става точка и зборовите до крајот на ставот се бришат. 
Член 33 

Членот 44 се менува и гласи: 
„Банката која прима штедни влогови и води тековни 

сметки на физички лица е должна да ги осигура во Фонд 
за осигурување на штедни влогови. 

Доколку банката не изврши осигурување согласно 
со став 1 на овој член, Народната банка ќе го укине 
делот од дозволата што се однесува на прибирање 
штедни влогови и работа со тековни сметки на физички 
лица“. 

Член 34 
Во членот 45 став 1 по зборот „жиро-сметки" се 

става запирка, а зборовите: „на граѓаните и тековни и 
Други сметки на граѓаните“ се заменуваат со зборовите: 
„тековни и други сметки на физички лица“. 

Во ставот 2 зборот „граѓаните“ се заменува со збо-
ровите: „физички лица“, а зборот „граѓанинот“ се за-
менува со зборовите: „физичкото лице“. 

Член 35 
Во членот 46 зборовите: „надзорен одбор“ се бри-

шат. 
Член 36 

Во член 47 став 2 по зборовите: „зависно од“ се 
додаваат зборовите: „бројот на акциите со право на 
Управување“, а зборовите до крајов на ставот се бри-
шат. 

Член 37 
Во членот 48 став 1 точка 5 зборот „Одлучува“ се 

заменува со зборовите: „Ја потврдува одлуката на 
управниот одбор“. 

Во точката 6 зборовите: „основачкиот капитал“ се 
заменуваат со зборовите: „капиталот на банката“. 

Точката 8 се менува и гласи: 
„8) ги именува и разрешува членовите на управниот 

одбор на банката;". 
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Член 38 
По членот 49 се додава нов член 49га кој гласи: 

„Член 49-а -
Управниот одбор на банката го сочинуваат најмалку 

пет члена. 
Членовите на управниот одбор од своите редови из-

бираат претседател на управниот одбор. 
Управниот одбор се состанува најмалку еднаш ме-

сечно“ 
Член 39 

Во членот 50 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Управниот одбор е одговорен за стабилноста и 

ефикасноста на банката и за заштита на депонентите на 
банката“ 

Во досегашниот став 1 кој станува став 2 точката 4 
се менува и гласи: 

„4) одлучува за употреба и распоредување на оства-
рената добивка, односно за покривање на загубите;“ 

Во точката 5 зборовите: „надзорниот одбор“ се за-
менуваат со зборот „собранието“. 

Во точката 8 сврзникот „и“ на крајот се брише и се 
додаваат две нови точки 9 и 10 кои гласат: 

„9) го именува и разрешува директорот, односно 
претседателот на банката; 

10) ја организира внатрешната контрола на банка-
та;“ 

Во досегашната точка 9 која станува точка 11 зборо-
вите: „или на надзорниот одбор“ се бришат. 

Член 40 
Членот 51 се брише. 

Член 41 
Членот 52 се менува и гласи: 
„Претставници на нето должниците на банка не 

смеат да бидат членови на управниот одбор на банката. 
Нето должниците од став 1 на овој член ги утврдува 

собранието на банката при усвојувањето на годишната 
пресметка според методологијата пропишана од Народ-
ната банка“. 

Член 42 
Во членот 53 ставот 3 се менува и гласи: 
„Управниот одбор на банката не може да го именува 

работоводниот орган на банката без претходна соглас-
ност од Народната банка“. 

Член 43 
Во членот 54 став 1 точка 3 зборовите: „и надзорни-

от“ се бришат . 
Член 44 

Во членот 56 став 2 точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „односно штедилница“. 

Во ставот 3 по зборот „другар“, запирката се заме-
нува со сврзникот „и“, а по зборот „ д е ц а т а “ запирката и 
зборовите до крајот на ставот се бришат. 

Член 45 
Во членот 59 став 1 зборот „закон“ се заменува со 

зборовите: „Законот за сметководството“. 
Член 46 

Во членот 62 зборовите: „надзорниот орган на бан-
ката“ и запирката се бришат, а зборовите: „и Народ-
ната банка“ се заменуваат со зборовите: „до Министер-
ството за финансии и до Народната банка најдоцна“. 

Член 47 
Во членот 65 ставот 1 се менува и гласи: 
„Управниот одбор на банката е должен да органи-

зира служба за внатрешна контрола и ревизија“. 
. По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Службата од став 1 на овој член за извршените кон-
троли го известува управниот одбор и работоводниот 
орган на банката“. 

Член 48 
Во членот бб по зборовите: „Народната банка44 се 

додаваат зборовите: „и Министерството за финансии44, 
како и четири нови става 2, 3, 4 и 5 кои гласат: 

„Народната банка врши супервизорска и инспекци-
ска контрола на банките. 

Контролите од ставовите 1 и 2 на овој член Народ-
ната банка ги врши и на барање на Владата на Репу-
блика Македонија. 

При контролата од ставовите 1 и 2 на овој член, 
банката е должна на овластените работници да им ја 
даде на увид целокупната документација на банката. 

Како прилог кон записникот од контролата, овла-
стените работници можат да задржат, во копија, доку-
менти на банката“. 

Член 49 
Во членот 68 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За извршените контроли и за преземените мерки 

Народната банка два пати годишно ја известува Вла-
дата на Република Македонија“ 

Член 50 
Во членот 70 по зборовите: „трошоците за контро-

ла“ се додаваат зборовите: ,,и за супервизија“, а по 
зборовите: „врши контрола“ се става запирка и се дода-
ваат зборовите: „односно супервизија“. 

Член 51 
Во членот 72 ставови 1, 2 и 3 зборот „граѓаните“ се 

заменува со зборовите: „физичките лица“. 
Во ставот 2 по зборот „судот“ запирката и зборо-

вите до крајот на реченицата се бришат. 
Член 52 

Во членот 75 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Штедилницата стекнува својство на правно лице со 

упис во судскиот регистар“. 
Член 53 

Членот 76 се менува и гласи: 
„Штедилница се основа како акционерско друштво, 

односно друштво со ограничена одговорност, под усло-
вите утврдени со овој закон. 

За основање и работа на штедилница задолжителна 
е дозвола од Народната банка44. 

Член 54 
Во членот 80 ставот 1 се брише. 

Член 55 
Во членот 82 износот „500.000" се заменува со ,изно-

сот „1.000.000", а зборот „уплатата“ се заменува со 
зборовите: „поднесување на пријавата за регистрација 
во судскиот регистар“. 

Член 56 
Во членот 83 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) прибира денарски штедни влогови, води тековни 

и жиро-сметки и врши платен промет за физички лица, 
во согласност со Законот за платен промет;". 

По точката 2 се додава нова точка 2-а која гласи: 
„2-а) зема кредити од банки и штедилници^" 
Точката 7 се менува и гласи: 
„7) економско - финансиски консалтинг;" 
Во точката 9 сврзникот „и“ се брише и се додаваат 3 

нови точки 10,11 и 12 кои гласат: 
„10) издава парични картички за остварување на 

функциите на основачот; 
11) врши емисија на'хартии од вредност; 
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12) купува и продава краткорочни и хартии од вред-
ност,44 

Досегашната точка 10 станува точка 13. 
Во ставот 2 по зборот „дејност“ и запирката се дода-

ваат зборовите: „Поштенската штедилница“. 
Член 57 

Во членот 84 по зборовите: „физички лица44 се дода-
ваат зборовите: „и на поединци кои вршат самостојна 
дејност без својство на правно лице“, како и нов став 2 
кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член, Поштенската 
штедилница може да. врши директно кредитирање, без 
посредство на банка и тоа на: 

- банки и штедилници и 
- други правни лица во висина до 30% од гарантниот 

капитал на Поштенската штедилница“. 
Член 58 

Во членот 87 износот „150.000" се заменува со изно-
сот „300.000", а зборот „уплатата“ се заменува со збо-
ровите: „поднесување на пријавата за регистрација во 
судскиот регистар." 

Член 59 
Членовите 88 и 89 се бришат. 

Член 60 
Членот 90 се менува и гласи: 
„Штедилницата ги врши следниве работи: 
1) прибира денарски штедни влогови на физички 

лица; 
2) одобрува кредити на физички лица и на поединци 

кои вршат самостојна дејност без својство на правно 
лице; 

3) зема кредити од банки и штедилници и 
4) економско-финансиски консалтинг." 

Член 61 
Во членот 91 став 1 зборовите: „на физички лица“ се 

заменуваат со зборовите: „ од член 90 став 1 точка 2 на 
овој закон44, а по зборовите: „се користат за44 се дода-
ваат зборовите: „купување и продавање краткорочни 
хартии од вредност и за“. 

Во ставот 2 по зборот „банка44 се додаваат зборо-
вите: „со банкарска гаранција“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„По исклучок од став 2 на овој член, штедилница 

може да врши директно кредитирање, без посредство 
на банка и тоа на: 

- банки и штедилници и 
- други правни лица во висина до 30% од гарантниот 

капитал на штедилницата.44 

Член 62 
По членот 93 се додава нов дел III-а со 14 нови члена 

кои гласат: 
„Ш-а ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ 

ВЛОГОВИ 
Член 93-а 

Банките и штедилниците од Република Македонија 
основаат Фонд за осигурување на штедни влогови (во 
натамошниот текст: Фонд). 

Под штедни влогови во смисла на овој дел се подраз-
бираат денарските и девизните депозити и тековните 
сметки на физички лица. 

Член 93-б 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 93-в 
Фондот се основа како акционерско друштво со ос-

новачки влог кој не може да биде помал од денарската 

противвредност на 10.000 ДЕМ пресметано по курсот 
на Народната банка на денот на поднесување на прија-
вата за регистрација во судскиот регистар. 

Начинот и висината на вложувања од страна на но-
вите акционери-членки на Фондот се утврдуваат со ста-
тутот на Фондот. 

Член 93-г 
Вкупните средства на фондот изнесува најмалку. 

15% од вкупните штедни влогови во Република Маке-
донија. 

Нивото на средствата од став 1 на овој член Фондот 
е должен да го достигне во рок од четири години од 
основањето. 

Фондот е должен да го одржува нивото на сред-
ствата од став 1 на овој член. 

Доколку, заради настанување на ризичниот настан, 
на Фондот му недостасуваат средства за исплата на оси-
гурените штедни влогови, банките и штедилниците се 
должни да уплатат во Фондот дополнителни средства. 

Начинот и висината на уплата на средствата од став 
3 на овој член се утврдуваат со статутот на Фондот. 

Член 93-д 
Фондот обезбедува средства од основачки вложу-

вања, наплата на премии за осигурување на штедните 
влогови и приходи од пласмани. 

Средствата со кои располага Фондот се пласираат во 
сигурни пласмани, без загуби и лесно претворливи во 
ликвидни средства. 

Член 93-ѓ 
Фондот ги врши следниве работи: 
- осигурување на штедни влогови и 
- учество на меѓубанкарскиот пазар на пари и крат-

корочни хартии од вредност. 
Член 93-е 

За осигрување на штедните влогови фондот напла-
тува премија од банките и штедилниците по стапка од 
1% до 5% годишно од вкупните штедни влогови во 
банката, односно штедилницата. 

Премијата од став 1 на овој член со статутот ја 
утврдува Фондот во зависност од бонитетот на банката, 
односно штедилницата. 

Согласност на статутот на Фондот дава Народната 
банка. 

Премијата од став 1 на овој член банките и штедил-
ниците се должни да ја плаќаат до постигнување на 
нивото на средствата од член 93-г став 1 на овој закон. 

Член 93-ж 
Користењето на средствата од фондот започнува во 

моментот на настанување на неликвидност на банка 
или штедилница и по искористувањето на средствата на 
.задолжителната резерва. 

Член 93-з 
Органи на Фондот се собрание, управен одбор и 

директор. 
Член 93-ѕ 

Собранието на Фондот го сочинуваат основачите на 
фондот, односно нивните претставници. 

Член 93-и 
Управниот одбор е составен од седум члена. 

Член 93-ј 
Управниот одбор избира директор на Фондот 
Директорот на Фондот е одговорен за законитоста 

на работењето на Фондот. 
Член 93-к 

Со статутот на Фондот поблиску се уредува начинот 
на избор, составот, овластувањата и работењето на ор-
ганите на Фондот. 



Член 93-л 
Контрола на работењето на Фондот врши Народ-

ната банка“. 
Член 63 

Во членот 94 став 1 алинеја 2 по зборот „банката14 се 
додаваат зборовите: „или штедилницата44, а зборовите: 
„предвидените мултипликатори од член 24" се замену-
ваат со зборовите: „ограничувањата од членовите 24, 
27 и 78". 

Алинејата 3 се брише. 
Во алинеја 5 која станува алинеја 4 зборовите: „или 

основите“ се заменуваат со зборовите: „односно не ги 
спроведува мерките“, а зборовите „штедните влогови“ 
се заменуваат со зборот „депонента". 

Член 64 
Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во предсанационата постапка гувернерот на На-

родната банка може да ги изрече следниве мерки: 
1) забрана за одобрување на нови кредити, гаранции 

и акредитиви; 
2) забрана на распределба и исплата на добивката и 
3) суспензија на работоводниот орган на банката или 

штедилницата и овластување на работник од Народ-
ната банка кој ќе го организира работењето на банката 
или штедилницата во предсанационата постапка." 

Член 65 
По членот 95 се додаваат два нови члена 95-а и 95-6 

кои гласат: 
„Член 95-а 

Овластениот работник од член 95 став 1 точка 3 на 
овој закон го контролира: 

1) користењето на средствата по основа на осигуру-
вање во Фондот; 

2) плаќањата од жиро-сметката на банката или ште-
дилницата; 

3) трошоците на работењето; 
4) работењето со тековните сметки на физички лица 

и 
5) налозите за плаќање на пристигнатите обврски. 
Овластениот работник од став 1 на овој член може 

да ги преземе следниве мерки: 
1) продажба на акциите на банката, односно ште-

дилницата во други правни лица; 
2) намалување на бројот на вработените; 
3) намалување на платите и другите надоместоци на 

вработените; 
4) укинување на делови на банка и 
5) забрана за вршење на сите или на определени 

банкарски работи во определен рок. 
Член 95-б 

Доколку утврди дека за спроведување на препеана-
ционата постапка се потребни дополнителни средства а 
банката, односно штедилницата не може да ги обез-
беди, гувернерот на Народната банка може да донесе 
одлука за воведување на санациона постапка." 

Член 66 
Во членот 98 точка 7 зборот „Последиците“ се заме-

нува со збирот „Ефектите“. 
Член 67 

Во членот 103 точка 6 по зборот „санација“ запир-
ката се заменува со точка и запирка, а зборовите до' 
крајот на реченицата се бришат. 

Член 68 
Во членот 105 .по точката 6 се додава нова точка 6-а 

која гласи: 
„6-а) дава гаранции за кредити одобрени на банката 

или штедилницата во санација;" 

Член 69 
Во членот 108 став 2 зборовите: „Република Маке-

донија“ се заменуваат со зборот „санаторот“ 
Член 70 

Членот 110 се брише. 
Член 71 

Членот 111 се менува и гласи: 
„Стечајна постапка се воведува во банка или ште-

дилница кога гувернерот на Народната банка ќе утврди 
дека банката или штедилницата не е можно да се са-
нира, односно санацијата не е економски оправдана. 

Одлука за исполнување на условите за воведување 
на стечајна постапка донесува гувернерот на Народната 
банка." 

Член 72 
Во членот 112 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2 кој станува став 1 зборот „утврдување“ 

се заменува со зборот „исполнување“. 
Во ставовите 3 и 4 кои стануваат ставови 2 и 3 бројот 

„2" се заменува со бројот „1". 
Во ставот 5 кој станува став 4 бројот „4" се заменува 

со бројот „3". 
Член 73 

Во членот 113 бројот „2" се заменува со бројот „1". 
Член 74 

Во членот 114 ставот 2 се брише. 
Член 75 

Членот 115 се брише. 
Член 76 

Во членот 119 по точката 2 се додава нова точка 2-а 
која гласи: 

,Д-а) побарувања на Фондот“. 
Член 77 

Во членот 122 став 2 по зборот „банка“ се додаваат 
зборовите: „во рок од осум дена од приемот на одлука-
та“. 

Член 78 1 

Во членот 123 ставот 2 се менува и гласи: 
„Народната банка е должна да ги провери записни-

ците од став 1 на овој член и да ги достави до надлеж-
ниот суд во рок од десет дена од приемот на записници-
те." 

Член 79 
Во членот 126 став 1 точка 1 зборовите: „(член 10 

став 1, член 80 став 2 и член 88 став 1)" се заменуваат со 
зборовите: „(член 15 став 1 и член 76 став 2)". 

Во точката 2 по зборовите: „предвидени со“ се дода-
ваат зборовите: „член 8-а став 2 и“. 

По точката 4 се додава нова точка 4-а која гласи: 
„4-а) не се усогласи со супервизорските стандарди 

утврдени од Народната банка (член 24-а);". 
Во точката 5 во заградата бројот „25" се заменува со 

бројот „23". 
Во точката 6 зборовите: „(член 128 став 2 и член 

131)" се заменуваат со зборовите:" „(член 131-6)". 
Во точката 7 по зборот „членовите“ се додаваат 

' зборовите: „25 Ставови 1 и 2,". 
По точката 7 се додават две нови точки 7-а и 7-6 кои 

гласат: 
„7-а) врши откуп на сопствени акции (член 25 став 

3); 
7-6) постапува спротивно на одредбите од член 27-6 

на овој закон;" 
Во точката 12 зборовиве: „(членови 39, 69 и 89 став 

2)" се заменуваат со зборовите: „(членови 39 и 69)". 
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По точката 13 се додава нова точка 13 а коЈа гласи 
13 а) не извршил осигурување на штедни влогови 

(член 44 став 1) 
Во точката 14 зборовите и надзорниот се бришат 
По точката 15 се додаваат две нови точки 15 а и 15 б 

кои гласат 
15 а) врши работи кои не се пропишани со члено 

вите 83 и 90 на ОВОЈ закон 
15-б) не уплатат дополнителни средства во фондот 

(член 93 г став 3) 
Член 80 

По членот 131 се додаваат два нови члена 131 а и 
131-6 кои гласат 

Член 131 а 
Фондот од член 44 на ОВОЈ закон банките и џггедил 

видите се должни да го основаат во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон 

Доколку банките и штедилниците не го основаат 
фондот во рокот од став 1 на ОВОЈ член или не ги осигу 
раат штедните влогови Народната банка ќе го укине 
делот од дозволата за работа КОЈ се однесува на приби 
рање на штедни влогови и работа со тековни сметки на 
физички лица 

"Член 131 б 
Банките штедилниците и Поштенската штедилница 

основани во Република Македонија до влегувањето во 
сила на ОВОЈ закон продолжуваат со работа 

Усогласување на основањето и работењето на бан 
ките и штедилниците со одредбите на ОВОЈ закон ќе се 
изврши најдоцна во рок од две години од денот на влегу 
вањето во сила на ОВОЈ закон освен усогласување со 
одредбите на членовите 7 82 и 87 од ОВОЈ закон кое ќе 
се изврши најдоцна во рок од пет години во динамика 
што ќе Ја утврди Народната банка 

Банките и штедилниците се должни да го усогласат 
обемот на своето работење по однос на гарантниот 
капитал на начин што 

- во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на ОВОЈ закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 6 70 / од книговодствената вредност на ризично пон 
дерираната актива и активните вонбилансни позиции 

- во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на ОВОЈ закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 7 15% од книговодствената вредност на ризично пон 
дерираната актива и активните вонбилансни позиции 

- во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во 
сила на ОВОЈ закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 7 60% од книговодствената вредност на ризично пон 
дерираната актива и активните вонбилансни позиции и 

- во рок од 24 месеци од денот на влегувањето во 
сила на ОВОЈ закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 8 / од книговодствената вредност на ризично понде 
рираната актива и активните вонбилансни позиции 

Член 81 
Во целиот текст на Законот зборовите институ 

циЈа на платниот промет во различен член и броЈ се 
заменуваат со зборовите „носител на платниот про 
мет 

Член 82 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со 

бранието на Република Македонка да утврди пречи 
стен текст на Законот за банките и штедилниците 

Член 83 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во Службен весник на Републикаа Маке-
донија 

321 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо 
вите („Службен весник р Репуфш|са Македонија број 
36/95) Собранието на Република Македонија на седни 
цата одржана на 2 април 1996 година донесе 

ОДЛУКА 
З А И З Б О Р Н А С У Д И И В О А П Е Л А Ц И О Н И Т Е С У 

Д О В И В О С К О П Ј Е Б И Т О Л А И Ш Т И П 
1 За судии во Апелациониот суд во Скопје се избрани 

Мирјана Дуковска суија во Окружниот суд -
СкопЈе 

Мирјана Андреева судија во Окружниот стопански 
суд - Скопје 

Ајет Мехмети судија во Општинскиот суд - Тетово 
Љупчо Хаџи Димов судиЈа во Окружниот стопански 

суд - Скопје 
Лилјана Саздовска судија во Окружниот стопански 

суд Скопје 
Благуна Кочева судија во Општинскиот суд Скопје 
II - Скопје 
Павлина Кимова судкда во Општинскиот суд Скопје 

1 - Скопје 
Јусуф Рустеми адвокат од Куманово и 
Љупка Арсениевска судија во Републичкиот суд за 

прекршоци 
2 За судии во Апелациониот суд во Битола се из 

брани 
Томе Сарџовски судија во Окружниот суд - Битола 
Неџат АЈРО адвокат од Струга 
Љубомир Бошевски судија во Општинскиот суд -

Битола 
м-р Љубе Неделковски адвокат од Битола и 
Даница Ристева судија во Општинскиот суд - Би 

тола 
3 За судии во Апелациониот суд во Штип се из 

брани 
Димитар Ковачевски заменик на Окружниот јавен 

обвинител - Штип 
Јагода Ѓуркова судија во Општинскиот суд - Штип и 

Корнелија Давчева судиЈа во Општинскиот суд - Штип 

4 Согласно со Законот за судовите постојните су 
дин продолжуваат со работа до 30 јуни 19% година а 
новоизбраните судии почнуваат со работа од 1 Јули 1996 
година 

5.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува њето а ќе се објави во Службен весник на Република Македонија 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1248/1 
2 април 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија 

Тито Петковски с р 

322 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствена 

заштита ( Службен весник на Република Македонка 
бр 38/91 46/93 и 55/95) Собранието на Република Ма 
кедонија на седницата одржана на 3 април 1996 година 
донесе 

ОДЛУКА 
З А Д А В А Њ Е С О Г Л А С Н О С Т Н А С Т А Т У Т О Т Н А 
Ј А В Н А Т А З Д Р А В С Т В Е Н А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 
З Д Р А В С Т В Е Н А С Т А Н И Ц А Н А У Н И В Е Р З И Т Е Т О Т 

С В К И Р И Л И М Е Т О Д И Ј С К О П Ј Е 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здравствена станица 
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Број 08-1267/1 
3 април 1996 година 

Скопје 

323. 

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 
заштита ( „Службен весник на Република Македонка“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 3 април 1996 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА-
ВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА Ц.О. - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната здравствена организација Завод за физикална 
медицина и рехабилитација Ц.О. - Скопје, што го до-
несе Управниот одбор на Заводот на седницата одр-
жана на 4 декември 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

Број 08-1266/1 на Собранието на Република 
3 април 1996 година Македонија, 

Скопје Тито Петковски, с.р. 

324. 

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91,46/93 и 55/95) Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 3 април 1996 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТО-

МАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот' на 

Јавната здравствена организација Стоматолошки, кли-
нички центар - Скопје, што го донесе Управниот одбор 
на Клиничкиот центар, на седницата одржана на 12 
април 1994 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1265/1 Претседател 
3 април 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

325. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 14/96), Владата 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНКА ОД РОДОТ ВО 1996 

ГОДИНА 
1. За откупените количини пченка од родот во 1996 

година, произведени во Република Македонија- се ис-

Бр 23-1077/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

326. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за условите 

и начинот на користење на средствата на солидарноста 
за отстранување на последиците од елементарни непо-
годи во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 18/76 и 30/77), Владата на Република Македо-
нија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ВИСИНАТА НА СРЕД-
СТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-

ДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Република Маке-

донија за отстранување на последиците од поплавите од 
месец јули 1995 година се доделуваат средства во вкупен 
износ од 100.000.000,00 денари. 

Средствата од став 1 на овој член во износ од 
94.860.000,00 денари се доделуваат без обврска за вра-
ќање и тоа на општините: 

- Неготино 48.730.000,00 денари 
-Кавадарци 41.000.000,00 денари 

- Валандово 5.130.000,00 денари 

Остатокот на средствата од став 1 на овој член во 
износ од 5.140.000,00 денари се доделуваат на општина 
Радовиш, во вид на бескаматен кредит. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се пренесу-

ваат на општините според динамиката на уплатата на 
средствата на солидарноста на Републиката за отстра-
нување на последиците од елементарни непогоди во 
1996 година. 

Член 3 
Бескаматниот кредит од член 1, став 3 на оваа од-

лука се одобрува со рок на враќале од 1 година кој 
почнува да тече наредниот ден од денот на пренесува-
њето на последниот износ на средствата согласно со 
член 2 на оваа одлука. 

За бескаматниот кредит од став 1 на овој член ќе се 
склучи договор помеѓу Владата на Република Македо-
нија и Собранието на општината. 

Договорот од став 2 на овој член во името на Вла-
дата на Република Македонија ќе го потпише министе-
рот за финансии. 

Член 4 
Средствата од член 1 на оваа одлука општината ќе 

ги распоредува според критериумите што ќе ги утврди, 
врз основа на процентуалното учество на субјектите во 
вкупниот износ на верифицираната проценета штета на 
ниво на општина. 

Член 5 
Контролата над спроведувањето на користењето на 

средствата од член 1 на оваа одлука ја врши Министер-
ството за финансии. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, што 
го донесе Управниот одбор на здравствената станица, 
на седницата одржана на 20 декември 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

платува премија во висина од 20% од откупната цена на 
пченката. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Број 23-1203/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бравко Црвенковски, с.р. 

327. 
Врз основа на член 4, став 2 одЗаконот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“ бр. 24/92; 32/92; 83/92; 78/93 и 14/96), Владата 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ НА КВАЛИТЕТ-
НИТЕ СОРТНИ СЕМИЊА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВО 

1996 ГОДИНА 
Член 1 

Регрес за квалитетни сортни семиња за земјодел-
ското производство во 1996 година се обезбедува за 
пченица, јачмен, пченка, сончоглед, маслодајна репка, 
шеќерна репа и луцерка. 

Висината на регресот на семињата утврдени во став 
1 од овој член изнесува 20% од тековната производна 
цена на истите. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-1078/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопјее Бранко Црвенковски, с.р. 

328. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ број 48/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ МАГИСТРАЛ-
НИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ГОСТИВАР - С. ЗА-
ЈАС, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 99+500 - ЛЕВО, НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на бензинска пумпа покрај магистралниот пат М-4, дел-
ница Гостивар - с. Зајас, стационажа на км. 99 +500 -
лево, на КП бр. 4708/26/91, КО „Зајас“, во м.в. „Бина 
Поле“ со вкупна површина од 970 м , на подрачјето на 
општината Кичево, чиј инвеститор ќе биде ППС „Ти-
воли - ВБ" од с. Зајас - Кичевско и се определува 
земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3: Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-1096/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

329. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на РМ“ број 48/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ЛАДИЛНИК СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПО-
КРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-1, ДЕЛНИЦА Т. 
ВЕЛЕС - ДЕМИР КАПИЈА, СТАЦИОНАЖА НА 
КМ. 1084+000 - ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШ-

ТИНАТА НЕГОТИНО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на ладилник со придружни објекти покрај магистрал-
ниот пат М-1, делница Т. Велес - Демир Капија, сгаци-
онажа на км. 1084+000 - лево, на КП број 1108, 1109/1, 
1109/2 и 1110, КО „Неготино“, во м.в. „Раткин Дол“, со 
вкупна површина од 10.931 м2, на подрачјето на општи-
ната Неготино, чиј инвеститор ќе биде ПИТУ „БТЦ-
ГТ" од Неготино и се определува земјиштето кое му 
припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-1097/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

330. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ТРАФОСТАНИЦИ ОД 110/20 КВ „ПОЛОГ“ И 
ЗА НЕА ПРИКЛУЧЕН ДАЛЕКУВОД 2х110 КВ, НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на трафостаница од 110/20 кВ „Полог“ и за неа приклу-
чен далекувод 2x110 кВ, на подрачјето на општината 
Гостивар, на дел од КП бр. 1298/1 КО „Неготино“ -
Гостиварско, во м.в. „Абдилагица", чиј инвеститор ќе 
биде ЈП „Електростопанство на Македонија“ од Скопје 
и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:2.500, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-954/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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331. 
Врз основа на член 28, точка 10, став 2 од Законот за 

царините („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 20/93), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ - ОРТОПЕД-
СКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ТИЕ ПОМАГАЛА ЗА ИНВАЛИДИ ШТО СЕ ОСЛО-

БОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдуваат ортопедските и 

други помагала, резервните делови и потрошниот мате-
ријал за користење на тие помагала, за инвалиди што се 
ослободени од плаќање царина и тоа: 

Тарифен 
број на Ца-
ринската 
тарифа 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ 

1 2 3 

39.20 Други плочи, листови, филмови, фо-
лии и ленти од пластични маси, фе-
лик и ленти од Пластични маси, што 
не се со клеточна структура, ̂ заја-
кнати, не лимитирани, без подлога 
или што не се комбинирани со други 
материјали: 

' 3920.71 - - од регенерирана целулоза: 
3920.711 фолии за дијализа на крвта 
3920.719 - - друго 

39.22 Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, 
клозетски шољи, седишта и капаци, 
водоказанчиња и слични санитарни 
производи, од пластични маси: 

3922.20 - Клозетски седишта и капаци 
Ех: 
- Додатоци за санитарни уреди (кло-
зетски шољи, кади др.). 
- Санитарни портабл подвижни сто-
лови 

39.26 Други производи од пластични маси 
и производи од други материјали од 
тар. бр. 39.01 до 39.14: 

3926.90 -Друго: 
3926.909 друго 

ЕХ: 
- Машки и женски уринали (кесиња 
за урин): 
- Појас и врекички за измет 

66.02 6602.00 Стапови, стапови - столови, кам-
шици корбачи и слично. 

Ех: 
Стапови со помош на кои се движат 
слепи лица, обични 

67.04 Перика, лажни бради, веѓи, трепка, 
плетенки и слично од човечка коса, 
животинска длака или од текстилни 
материјали; производи од човечка 
коса на друго место неспомнати ниту 
вклучени: 

6704.11 - - перики 
84.26 Дигалки, вклучувајќи кабел-ди-

галки, портални дигалки, портални 
автокари и автокари опремени со ди-
галка: 

8426.9 - други дигалки: 
8426.99 --Други 

Ех: 
' - Подвижни платформи за скали, за 
пренесување на инвалиди во инва-
лидски колички 
- Дигалки за влегување на непод-
вижни лица во автомобил 
- Дигалки за влегување на непод-
вижни лица во када 

84.71 Машини за автоматска обработка на 
податоци и нивни единици; магнети 
или оптички читани, машини за пре-
пишување на податоци на носители 
на податоци во кодирана форма и 
машини за обработка на такви пода-
тоци, неспомнати или неопфатени на 
друго место: 

8471.9 -Друго: 
8471.99 --друго 

ЕХ: 
Машини за читање која обичен текст 
го претвора во Браево писмо 

85.17 Електрични апарати за жична теле-
фонија и телеграфија, вклучувајќи 
такви апарати за жични системи со 
носечка струја: 

8517.10 - Телефонски апарати (телефони): 
8517.109 други 

ЕХ: 
Специјални телефонски апарати за 
инвалиди 

87.08 Делови и прибор за моторни возила 
од тар. бр. 87.01 до 87.05: 
Уреди за адаптација на патнички во-
зила за потребите на инвалиди 

87.13 Колички за инвалиди, вклучувајќи 
на моторен или поинаков механички 
погон: 
ЕХ: 
- Електромотор^ инвалидски ко-
лички за употреба во затворен про-
стор, со специјален дигач 
- Електромоторни инвалидски ко-
лички за употреба во отворен про-
стор, со адаптер за совладување на 
скала-ивичник 

90.18 Инструменти и апарати за медицина̂  -. 
хирургија, забарство и ветерина, 
вклучувајќи сцинтиграфски, елек-
тромедицински и за испитување на 
видот: 

9018.90 - Други инструменти и апарати: 
9018.909 друго 

Ех: 
- Вештачки дијализатори на' крвта -
тераписки апарати за отстранување 
на штетни состојки во крвта од орга-
низмот (замена на природни функ-
ции на бу брегот). 
- Урин - рецептор 



Стр. 522 - Бр. 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 април 1996 

90.19 Апарати за механотерапија; апарати 
за масажа; апарати за психолошки 
тестирања; апарати за озонотера-
пија, оксигенотерапија, аеросол те-
рапија, вештачко дишење и други те-
рапевтски апарати за дишење: 

9019.20 - Апарати за озонотерапија, оксиге-
нотерапија, аеросол терапија, веш-
тачко дишење и други терапевтски 
апарати за дишење 
Ех: 
- Портабл - респиратори за бело-
дробна инсуфициенција 

90.21 Ортопедски справи, вклучувајќи и 
патерици, хируршки појаси и потпи-
шувачи (натега); шини и други 
справи за фрактура вештачки де-
лови на телото; апарати за подобру-
вање на слухот и друга апарати што 
се носат или вградуваат во телото за 
да го надоместат недостатокот на ин-
валидноста: 

9021.1 - Вештачки зглобови и други орто-
педски справи за фрактура 

9021.11 - - вештачки зглобови 
9021.30 - Други вештачки делови на телото 
9021.40 - Апарати за подобрување на слухот, 

освен делови и прибор 
9021.50 - Апарати за стимулација на рабо-

тата на срцевите мускули, освен де-
лови и прибор 

9021.90 -Друго: 
9021.901 валвули за нерво и кардиоваску-

ларна хирургија 
9021.909 друго 

94.02 Медицински, хируршки, забарски и 
ветеринарски мебел (на пример: опе-
рациони маси, маси за прегледи, бол-
нички кревети со механички уреди, 
забарски столови), берберски сто-
лови и слични столови со обратно, 
наклонувачко и подигнувачко дви-
жење; делови на наведените произ-
води: 

-

9402.90 -Друго 
Ех: 
- Специјални фотелји - кревети во 
кои може да се менува положбата на 
болниот 
- Катапулт-сгол за помош на болес-
никот при станување 

94.04 Носачи на мадраци; предмети на по-
стелнина и слични стоки (на пример: 
мадраци, јоргани, перини, перници и 
перничиња) со пружини или полнети 
со кој и да е материјал или од делу4 

ларна гума или пластична маса, 
вклучувајќи и препечени: 

9404.2 - Мадраци: 

9404.21 — од целуларна гума или пластична 
маса, вклучувајќи пресвлечени 
Ех: 
Мадраци од импрегниран материјал, 
исполнети со маслена течност 

9404.90 -Друго 
Ех: 
- Перници од импрегниран матери-
јал, наполнети со маслена течност 
- еластични валјаци за промена на 
положбата на тешки болни. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи решението за утврдување на пред-
мети - ортопетски и други помагала, резервни делови и 
потрошен материјал за користење на тие помагала за 
инвалидите кои се ослободени од плаќање царина 
(„Службен лист на СФРЈ" број 45/89). 

3. Ова решение влегува во ,сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23 1035/1 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

332. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 20 
март 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Законот за дополнување на Зако-
нот за претпријатијата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/95). 

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од 
извршување актите и дејствијата што се донесени од-
носно преземени врз основа на законот означен во 
точка 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијативите на Богољуб Златански и Светозар Георги-
евски од Скопје и Манчо Манчев од Кавадарци, со 
решение У. бр. 343/95, У. бр. 344/95 и У. бр. 10/96 од 24 
јануари 1996 година поведе постапка за оценување 
уставноста на законот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

Судот ги запре од извршување актите и дејствијата 
преземени врз основа на оспорениот закон. 

5. Судот на седницата утврди дека со членовите 1 и 2 
од оспорениот закон се создава обврска договорот за 
основање на претпријатието во мешовита сопственост 
(член 82 став 2), статутот односно правилата на акци-
онерското друштво (член 101), статутот односно прави-
лата на друштвото (член 106), договорот за основање 
на командитното друштво (член 110) да содржат 
одредби за вработување на неопределено време на ди-
ректорот односно законскиот застапник и за миниму-
мот потребен број работници пропишан со одделни за-
кони, како услов за вршење на дејноста. 
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Со членот 3 од Законот се додаваат четири нови 
члена 184-а, 184-б, 184-в и 184-г. Според членот 184-а, 
субјектот на уписот е должен во рок од 30 дена по 
уписот; до регистерскиот суд да достави договор за ра-
бота, заверен од организацијата надлежна за посреду-
вање при вработување, за вработување на неопреде-
лено време' директорот, односно законскиот за-
стапник на претпријатието, како и за минимумот потре-
бен број работници пропишан со одделни закони, како 
услов за вршење на дејноста. Согласно членот 184-6, 
досегашните регистрирани субјекти во судскиот реги-
стар се должна во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, до регистарскиот суд да го 
достават актот од член 184-а на овој закон. Членот 184-
в утврдува доколку субјектот на уписот во пропиша-
ниот рок не го достави договорот за работа од члено-
вите 184-а и 184-6 на овој закон, регистарскиот суд е 
должен, по службена должност, да го избрише од суд-
скиот регистар. Според членот 184-г регистарскиот суд 
е должен и по истекот на рокот од член 184-в на овој 
закон, а врз основа на пријава од инспекторот на тру-
дот, да изврши бришење од ,судскиот регистар на 
правно лице кај кое се констатира дека нема склучен и 
заверен договор за работа на неопределено време на 
директорот, односно законски застапник, како и за ми-
нимумот потребен број работници пропишан со од-
делни закони, како услов за вршење на дејноста . 

Според членот 4, Законот влегува во сила на 1 
јануари 1996 година. 

6. Според член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото, правната заш-
тита на сопственоста и слободата на пазарот и претпри-
емништвото. 

Со член 30 став -1 од Уставот се гарантира правото 
на сопственостI Според ставот 2, сопственоста создава 
права и обврски и трба да служи за добро на поедине-
цот и на заедницата, а според ставот 3 никому не може 
да му биде одземена или ограничена сопственоста и 
правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи 
за јавен интерес утврден со закон. 

Членот 32 став! од Уставот утврдува дека секој има 
право на работа; слободен избор на вработување, заш-
тита при. работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност. 

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото. Републиката обезбе-
дува еднаква правна положба на сите субјекти на паза-
рот и презема мерки против монополската положба и 
монополското однесување на пазарот. Слободата на 
пазарот и претпремништвото можат да се ограничат со 
закон единствено заради одбраната на Републиката, за-
чувувањето на природата, животната средина или 
здравјето на луѓето^ 

Според член 58 став 1 од Уставот, сопственоста и 
трудот се основа за управување и учество во одлучува-
њето. 

Согласно член 52 став 4 од Уставот, законите и 
другите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните. 

Со оспорените одредби од Законот се создава обвр-
ска во постапката на уписот во судскиот регистар за-
должително да се пријави податокот за вработување на 
неопределено време на директорот односно на закон-
скиот застапник и за минимумот потребен број работ-
ници за вршење на дејноста за која се основа правниот 
субјект. 

Од наведеното произлегува дека податокот за вра-
ботување е релевантен за уписот во судскиот регистар, 
а не за почетокот на вршеното на дејноста во смисла на 
член 147од Законот за претпријатијата. Имено , според 
овој член претпријатието не може да започне ниту да ја 

врши дејноста ниту да ги менува условите на нејзиното 
вршење ако надлежниот орган не донел решение за тоа 
дека се исполнети условите во поглед на техничката 
опременост и заштитата при работата, на заштитата и 
унапредувањето на човековата средина, како и дека се 
исполнети и другите услови пропишани во согласност 
со законот. Според мислењето на Судот, за да почне 
претпријатие со вршењето на дејност покрај другите 
услови треба да биде исполнет и условот за вработу-
вање предвиден во посебните прописи. Во таа смисла 
надлежниот орган носи решение за тоа дека се испол-
нети условите од членот 147, а во спротивност согласно . 
член 190 од Законот, претпријатието ќе биде соодветно 
казнето за стопански престап. Меѓутоа, рокот за поче-
ток на вршење на дејноста не се определува со закон 
туку почетокот е оставен на волјата на самите основачи 
во зависност од материјалните услови и можности. Со 
спротивното постапување, Судот смета, дека се нару-
шува уставната гаранција на слободата на претприем-
ништвото бидејќи го ограничува претприемачот. Пода-
токот за вработување што треба да се даде во опреде-
лен рок по уписот во судскиот регистар го загрозува 
профитот на претприемачот што е основна цел на прет-
приемништвото. Фактички од почетокот на вршењето 
на дејноста започнуваат и обврските на субјектите, а не 
по истекот на рокот од 30 дена по уписот во судскиот 
регистар. 

Законската обврска според која регистарскиот суд е 
должен, по службена должност да го избрише од суд-
скиот регистар субјектот на уписот кој во пропишаниот 
рок од 30 дена по уписот не достави заверен договор за 
работа, го наметна прашањето дали тоа значи автомат-
ско бришење од судскиот регистар и со оглед на тоа 
што ќе стане со должничко доверителските обврски на 
субјектот на уписот. Судот оцени дека правен субјект 
не може автоматски, по службена должност да биде 
избришан од судскиот регистар без претходно спрове-
дена постапка согласно Законот за присилно порамну-
вање, стечај и ликвидација. 

Понатаму, Судот оцени дека одредбата од Законот 
со која се создава обврска за досегашните регистрирани 
субјекти до регистарскиот суд да достават заверен дого-
вор за работа на неопределено време на директорот 
'односно Законскиот застапник на претпријатието, како 
и за минимумот потребен број работници пропишан со 
одделни закони како услов за вршење на дејноста, има 
повратно дејство поради тоа што со него се менуваат 
односите кои се на правно релевантен начин завршени 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Имено ваква обврска не постоела во времето пред до-
несувањето на овој закон, поради што за граѓаните -
сопственици на досегашните правни субјекти овој закон 
е понеповолен. 

7. Врз основа на изнесеното Судот оцени дека Зако-
нот не е во согласност со уставните одредби кои се 
однесуваат на принципот на владеењето на правото, 
слободата на претприемништвото и Повратното дејство 
на законите, поради што одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука. 

8. Судот ја укина времената мерка за запирање од 
извршување на актите и дејствијата донесени односно 
преземени врз основа на Законот, затоа што донесе 
конечна одлука за укинување на законот. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јо^ан 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 
У. бр. 343/95, У. бр. 344/95, Претседател 

У. бр. 10/96 на Уставниот суд на Република 
20 март1996година Македонија, 

. Скопје д-р Јован Проевски, с.р. . 
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ззз; 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член, 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 
март 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
1 СЕ УКИНУВА чл“ен 20 став 2 и 3 и член 21 од 

Законот за експропријација („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 33/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонка, по под-
несената иницијатива од адвокатот Виктор Алексов од 
Скопје, со Решение У. бр. 323/95 од 31 јануари 1996 
година, поведе постапка за оценување уставноста на 
оспорените одредби од законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нив-
ната согласност со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 20 став 1 
од Законот е предвидено корисникот на експропријаци-
јата да се стекнува со владение врз експроприраната 
недвижност со денот на исполнувањето на спогодбата, 
односно одлуката на судот за надоместокот. 

Во оспорениот став 2 од овој член на Законот е 
предвидено дека по исклучок на став 1, а по барање на 
корисникот на експропријацијата, во случаи на итност 
или за отстранување на очигледна штета, органот за 
експропријација по претходна согласност на министе-
рот за финансии може да одлучи недвижноста да му се 
предаде на корисникот на експропријацијата во владе-
ние по донесувањето на првостепеното решение. Во 
ваков случај, според став 3 на овој член, сопственикот 
односно носителот на други имотни права, има право на 
надомест за некористење на недвижноста од денот на 
влегувањето во владение на корисникот на експропри-
јацијата до денот на исполнувањето на спогодбата, од-
носно одлуката на судот за надоместокот. 

Во член 21 од Законот е предвидено ако корисникот 
на експропријацијата е влезен во владение врз основа 
на член 20 став 2, а предлогот за експропријација во 
натамошната постапка е правосилно одбиен, имотно-
правните односи меѓу корисникот на експропријацијата 
и поранешниот сопственик или друг носител на имотно 
право се решаваат согласно со прописите за имотните 
односи. 

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

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

Според тоа, Уставот не допушта јавниот интерес за 
експропријација да се утврдува со некој друг акт освен 
со закон, заради уставната гаранција за заштита на соп-
ственоста. 

Со оглед на тоа што интенцијата на уставната 
одредба од член 30 е да го заштити сопственикот Судот 
утврди дека јавниот интерес не може да се смета дека е 
утврден пред донесување на конечно решение односно 
со донесувањето на првостепено решение за експропри-
јација. 

Според мислењето на Судот јавниот интерес за соп-
ственикот чија сопственост е заштитена со Уставот е 
утврден со донесување на конечно решение за експро-
пријација, а не со решението за одземање од владение 
на недвижноста, донесено пред да се спроведе експро-
пријационата постапка. 

Со оглед на тоа што со ставовите 2 и 3 на член 20 и 
со член 21 од Законот се допушта стекнување на владе-
ние над недвижност без претходно да се утврди посто-
ење на јавен интерес, односно без претходно спрове-
дена експропријациона постапка на начин предвиден со 
Законот, Судот оцени дека со овие одредби се 01рани-
чуваат правата кои произлегуваат од сопственоста, над-
вор од условите предвидени во член 30 став 3 од Уста-
вот на Република Македонија, поради што одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

6. 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. 

У. бр. 323/95 Претседател 
27 март 1996 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Јован Проевска, с.р. 

334. 
Врз основа на член 80 на Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Бесвица - Опш-
тина Неготино. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-921/1 Директор 
1 април 1996 година дипл.геод.инж.Џонов Димитар, с.р. 

Скопје 

335. 
Врз основа на член 7 и 10 од Правилникот за изда-

вање на овластување на проценители за проценка на 
вредноста на претпријатијата со општествен капитал, 
Управниот одбор на Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на предлог на директорот на Агенци-
јата, на седницата одржана на ден 29.02.1996 година, ја 
донесе следната ОДЛУКА 

1. На лицето Андоноски Андон Методија се одзема 
општото овластување за проценка на вредноста на 
претпријатијата со општествен капитал, издадено од 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал под број 
75 од 15.06.1994 година. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 02-1251 Претседател, 
3 април 1996 година д-р Таки Фити,с.р. 

Скопје 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

општински СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд Скопје П - Скопје се води 
спор за утврдување право на сопственост на недвижен 
имот по тужбата на тужителот Качар Рамиз од с. Ба-
тинци - Скопско, застапував од полномошникот Зефи-
ровска Нисала, с. Љубош, ул. „3" бр. 52 - Скопје, 
против тужената Ќамиловска Пемба со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува Ќамиловска Пемба во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд 
Скопје II - Скопје, лично или во истиот рок да овласти' 
друго лице како нејзин полномошник кое во нејзино 
име и за нејзина сметка ќе презема дејствија во постап-
ката. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен за-
стапник. 

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 
во постапката се додека таа или нејзиниот полномош-
ник не се појави пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, К .П. бр. 
2985/95. (134) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Дедиќ 
Мухамед од Скопје, бул. „Македонско косовска брига-
да44 бр. 73/3, против тужената Дедиќ Ума од Иванград -
Црна Гора. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот лично во судот да ја достави 
својата точна адреса и да презема процесни дејствија во 
спорот или во истиот рок да го извести судот за името, 
презимето и адресата на својот полномошник. 

Доколку тужената лично или преку полномошник 
не се јави во судот, ќе и биде поставен привремен за-
стапник кој ќе ја застапува тужената во постапката се 
додека таа или нејзиниот полномошник не се појави 
пред судот." 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, 1Х.П.бр. 
83/96. (135) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про-
цесна постапка за утврдување на купопродажен дого-
вор по тужбата на тужителот Имран Мемеди од Гости-
вар застапував од адвокатот Ѓуран Дема против туже-
ните Намик Фетахи, Фикрије Незири, Несими Шефије, 
Фета Фетаи и Исние Фетаи од Гостивар и двајцата на 
привремена работа во Германија со непозната адреса. 
Вредност на спорот 1.000 денари. 

Се повикуваат Фета Фетаи и Исмие Фетаи двајцата 
на привремена работа во Германија со непозната 
адреса, да се јават во Општинскиот суд во Гостивар во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или 
пак да ја достават точната адреса на живеење во Репу-
блика Германија. 

По истекот на рокот ако тужените не се појават или 
постават свој полномошник, судот ќе го назначи Намик 
Фетахи од Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 359, кој ќе ги заста-
пува тужените во постапката се додека истите или нив-
ниот полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. П.бр. 198/96. (133) 

Се повикува Имери Авди Шефкет од Гостивар, ул. 
„Боге Велјаноски" број 53, сега со непознато престоју-
валиште во Словенија, да се јави пред Општинскиот суд 
во Гостивар или постави свој полномошник кој ќе го 
застапува по предметот во кој е тужен од тужителите 
Незири Абдула и Џеват, двајцата од Гостивар, а за 

признавање на сопственост и владение на купен недви-
жен заеднички имот. 

Доколку истиот не се јави ниту пак постави свој 
полномошник судот го одредува Шоип Фидани, стручен 
соработник при Општинскиот суд во Гостивар, да го 
застапува тужениот се до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. П.бр.1242/95. 
(138) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпро-

цесна постапка за докажување по предлогот на предла-
гачката Шазимет Фетаху од Дебар. 

Се повикува секој што знае за животот на Билал 
Хатиби (Јајага) поранешен од Дебар, да се јави на судот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а пр 
истекот на тој рок ќе се спроведе постапката за докажу-
вање на смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар, ВПП. бр. 112/96. 

Пред Општинскиот суд во Дебар заведен е процесен 
спор заради исплата на долг во износ од 56.592,00 де-
нари со законска камата по тужбата на тужителот Кре-
дитна банка АД - Битола, против тужениот Илјазоски 
Шклќим од Дебар, сега со непозната адреса на живеење 
во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот 
суд во Дебар во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот, или, во наведениот рок да определи полно-
мошник кој ќе ги застапува неговите интереси пред овој 
суд. Во спротивно, судот ќе му определи привремен 
застапник кој ќе ги застапува интересите на тужениот. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П.бр.З16/95. 

Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпро-
цесна постапка за докажување на смртта по предлог на 
предлагачот Јашар Сиада од село Праленик-Дебарско. 

Се повикува секој што знае за животот на Селман 
Селман од татко Диче и мајка Дуда, роден на 25.X. 1910 
година во село Праленик - Дебарско, да се јави во судот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По исте-
кот на тој рок ќе се поведе постапка за докажување на 
смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар Впп.бр.99/96. (139) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост и владение 

по тужбата на тужителот Андриевски Крсто од 
с.Д.Седларце, против тужената Заковска Снежана од с. 
Фалите, а сега со непозната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужената да се јави пред судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот, или, во истиот рок 
овласти свој полномошник. Во спротивно судот ќе к 
одреди привремен застапник кој ќе се грижи за нејзи-
ните интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П.бр.2З7/96. (136) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за надомест на штета по тужбата на тужителот Бакија 
Меди од с. Селце, против тужениот Шаини Мухарем од 
с. Селце, а сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса, или, да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката до нејзиното окончување. Во спро-
тивно, по истекот на 30 дена од објавувањето на огла-

. сот, Судот преку ЦСР - Тетово, ќе му постави привре-
мен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово. Д.бр.411/96. (137) 

10 април 1996 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
Министерството за надворешни работи на Репу-

блика Македонија огласува дека со решението бр. 18-
1614/2 од 27.03.1996 година, го запиша во регистарот на 
претставништвата на странски лица во Република Ма-
кедонија под ред. број 362 „Милсинг" - Загреб, Репу-
блика Хрватска, со следните податоци: 

1. Претставништво на странско лице „Милсинг" -
Загреб, Република Хрватска под назив „Милсинг" - За-
греб-претсгавништво Скопје, со седиште Скопје, бул. 
„АВНОЈ“ бр. 18/2, Република Македонија. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за извоз-увоз на стоки, и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донија, како и на договори за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и 
странски вложувања и на. договори за прибавување и 
отстапување право од индустриска сопственост и зна-
ење и искуство. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Панче Насков од Скоцје, Република 
Македонија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение прет-
ставништвото може да отпочне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи. (698) 

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ 

Врз основа решението на Окружниот суд во Скопје 
- ПП. бр. 2/96 од 22.03.1996 година, запишана е поли-
тичката партија под 

РЕГ. бр. 79 - „Македонска алијанса“, со седиште во 
Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 5, локал 7, која ја 
застапува претседателот Ѓорѓија Атанасоски. 

Политичката партија се стекнува со својство на 
правно лице и може да започне со работа од 22.03.1996 
година. 

Од Окружниот суд во Скопје. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
, Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3446/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-753726-0-0-0, ја задиша во судскиот 
регистар промената на директор на Туристичката агенција „МИКА-
ДО“ д.о.о. ул. „Павел Шатев“ бр. 20/а, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен 
промет и НТР и тоа. 

Се брише Мирков Јован - директор без ограничување. . 
Се запишува: Мирков Атанас - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3446/96. (3264) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3758/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-66339-0-0-0, ,го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за туризам, трговија и услуги 
„МЕРИДИЈАН Б" експорт-импрот Д .О.О. Бизнис Центар - Порта Бу-
њаковец А-2/1IV просторија бр. 7, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/96 од 
01.02.1996 год. а основач е Билјана Куковска Од Скопје. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 013021, 013022, 013099, 013121, 
013122, 060501, 060502, 060503, 060601, 060607 060609, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124. 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 090201, 090202, 
090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, 
посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапува-
ње на странски правни и физички лица, малограничен промет со СР 
Југославија, Р. Албанија, Р. Грција и Р. Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3758/96. (3266) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1715/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-38675-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за вна-
трешен и надворешен промет и услуги „ВОНД" д.о.ул:Македонска 
преродба“ бр. 79 2/5, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Љубица Илиевска, работоводен 
орган, а се запишува нов застапник Владимир' Бахчовановски, дирек-
тор со неограничено овластување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1715/96. (2842) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4268/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-16296-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промената за проширување на Претпријатиево за трговија, 
производство, транспорт, туризам и угостителство „ТА-РА КО-
МЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт с. Долна Бањица, Гостивар. 

Дејности: 012901, 013122, меѓународен транспорт На стоки во друм-
скиот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4268/96. (2843) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Сг. бр. 1676/95 од 11.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за општествена сопственост за промет со 
трговски стоки „Трго Македонија“ од Скопје, ул. „Џон Кенеди“ Б-9/2. 

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

За стечаен управник е одреден Гореновски Ристо од Скопје, ул. 
„Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 318-852. 

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 
15.V. 1996 година во 9 ДО часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (738) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 925/95 од 04.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „Хода Комерц“ - Скопје, ул. „Менделеева" бр. 17. 

За стечаен судија е одреден Александар Јаниќ, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 

„Ордан Чопела“4 бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.У.1996 година во 10,55 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (739) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 630/95 од 09.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Ш И „Кабаш Комерц“4 од Тетово, ул. „АЛ. Журчин" бр. 2. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул. 

„Благоја Тоска“4 бр. 222, телефон 22-025. 
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“4 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 
16.У.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 при овој суд. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ^ - (740) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1872/95 од 21.11.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Ш И „Чарли" од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 175. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија ири овој суд. 
, За стечаен управник е одреден Симоски Глигур од Тетово, ул. 

„Благоја Тоска“4 бр. 222, телефон 22-025. 
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“4 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 
17.V.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (741) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1538/95 од 13.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над 

должникот ПП „Агроилинден" од Тетово, ул. „Илинденска"" бр. 115. 
За стечаен судија е одредена Готева Катица, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симоски Глигур од Тетово, ул. 

„Благоја Тоска“4 бр. 222, телефон 22-025. 
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“" да стечајниот совет со пријава во два приме-
роци ед докази. Се задолжуваат Должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник,без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.V.1996 година во 9,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (742) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на 
Ст.бр. 58/96 од 11.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 

должникот ПИТ „Тото Трејд“ од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев" бр. 
30-4/6. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд. 
' За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. 

Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 
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.V.1996 година во 8,45 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (743) 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 15. V. 1996 
година во 8,30 часот во Окружниот стопански суд - Битола. 

Огласот е објавен на ^гласната табла во судот на 01.IV.1996 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (748) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ог. бр. 1673/95 од 11.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие „Анибо Компанија“ од 
Скопје, ул. Јцон-Кенеди" бр. 5/1-5. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан од Скопје, ул. 
„Ѓорче Петров“ бр, 3/38, телефон 316-794. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ти 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 
24.IV.1996 година во 9,00 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (744) 

Окружниот ,стопански суд во Скопје објавува .дека со решението 
Ст. бр. 1225/93 од 26.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Изворски Градина“ од Богданци, ул. ЈМаршал Тито“ бр. 

66. 
За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. 

„Митко Зафиров“ бр. 28. 
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 
15. V.1996 година во 11,40 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (745) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1824/95 од 15.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Мои Промет“ од Гевгелија, ул. „Илинденска“ бр. 6. 

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

„Браќа Миладинови“ бр. 20, телефон 88-368. 
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 
15.V.1996 година во 10,30-часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 498/95 од 27.ХI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Приватно претпријатие „Камелија“ од Богданци. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Лазаревски од Гевгелија, ул. 
„Митко Зафиров“ бр. 28. 

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 
15.V.1996 година во 11,30 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (747) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 209/96 од 
25.Ш.1996 година према должникот ТОТ „Зора Комерц“ од Охрид 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен 
управител Спиро Тодоровски од Охрид, ул. „Васил Главинов“ бр. 1/2. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања 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. 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 210/96 од 
19.III. 1996 година е отворена стечајна постапка над УТРО „Угостител“ 
- Струмица. 

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

За стечаен управник е поставен Горги Андонов од Струмица. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават , 

побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“, со пријава такси рана со 600 денари и вирманска 
уплатница на жиро сметка 41400-840-028-3338 и докази, во два приме-
роци. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште за 16.V. 1996 
година во 10 часот, соба број 10 на овој суд. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исполнат своите 
долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 19.III1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (749) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1522/95 од 18.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Лагуна Комерц“ увоз-извоз од Скопје, ул. 
„Црногорска“ бр. 22. 

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

„Крсте Мисирков“ бр, 9/10, телефон бр. 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“ 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 
29.IV.1996 година, во 10,40 часот, соба број 60 при овој суд. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје. (678) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 1(У96 од 26.Ш.1996 година отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието за финансиско и сметководствени услуги и трговија „Веле 
Економика“, ул. „Павле Илиќ“ бр. 35/2, Скопје. 

За стечаен управник се определува Драган Величковски од Скопје, 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, 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“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник на 07.V. 1996 година во 8 часот во 
соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (684) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1305/94 од 21.XII. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Прима“ од Скопје, ул. „Тодор Цн-
повски-Мерџан" бр. 25. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски, ул. ,Јане Сандан-

ски“ бр. 109-3/34, телефон 418428. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

стоите 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 
10.У.1996 година во 9 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (685) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 193/96 од 20.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППУТ „Миткомерц" од Куманово, ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 7. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. 

„11-ти Ноември“ бр. 48. 
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 
17.IV.1996 година во 11.10 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (686) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
С?, бр. 223/95 од 19. VI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Интернационал Л ТД“ - Претпријатие за туризам, произ-
водство, промет на големо и мало - Скопје, ул. „М. Хаџивасилев-
Јасмин" бб. 
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За стечаен судија е одредена Катица Ѓошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ѓоргоноски Ристо од Скопје, бул. 

„Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 318-852. 
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 
15.V.1996 година во 9 часот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (687) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 183/96 од 25.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот е . д . Одбојкарски клуб „ВАРДАР“ од Скопје, Кеј „13 Но-
ември“. 

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

За ,стечаен управник е одреден Димитровски Перо од Скопје, ул. 
„Божанска“ бр. 25, телефон 237-080. 

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 
15.V.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (688) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1840/95 од 04.1П.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТУП „Папец Комерц“ од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 
.145. 

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

За стечаен управник е одреден Јовановски Перо од Тетово, ул. 
„Димо Гавровски-Кара" бр. 76, телефон 23-370. 

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 10.IV.1996 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (689) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 292/95 од 12.VI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „Чали“ од Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 126. 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. 

,Димо Гавровски" 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 должнику без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13.V.1996 година во 11,00 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (690) 

Се известуваат доверителите дека со решението Сг. бр.125/95 од 
27.Ш.1996 година е отворена постапка за присилно порамнување по-
меѓу должникот ПОС „Партизани" - Делчево и доверителите под 
следните услови: 

Должникот ПОС „Партизанка" - Делчево се обврзува да ги ис-
плати утврдените побарувања на доверителите во висина од 50% во 
номинален износ, во рок од 1 година од денот на заклучувањето на 
присилното порамнување. 

Исплатата ќе се врши во пари, стока или пренесување на права во 
висина на утврдените побарувања на доверителите или на друг начин по 
договор на странките. _ 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да ги пријават своите побарувања и се произнесат по предлогот 
за присилно порамнување. 

Рочиште за склучување на присилното порамнување ќе се одржи на 
08. V. 1996 година во 10,00 часот во Окружниот стопански суд во Штип. 

Управник на присилното порамнување е стечајниот управник 
Ванчо Цонев, дипломиран економист од Делчево. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 27.III.1996 год. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. . (691) 

Се известуваат доверителите дека со решението Ст. бр.73/95 од 
27.III.1996 година е отворена постапка за присилно порамнување по-
меѓу должникот ПОС „Полет“ - Делчево и доверителите под следните 
услови: Должникот ПОС „Полет“ - Делчево се обврзува да ги исплати 
утврдените побарувања на доверителите во висина од 50% во номина-
лен износ, во рок од 1 (една) година сметано од денот на заклучувањето 
на присилното порамнување. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да ги пријават своите побарувања и се произнесат по предлогот 
за присилно порамнување. 

Рочиште за склучување на присилното порамнување ќе се одржи на 
08. V.1996 година во 11,00 часот во Окружниот стопански суд во Штип. 

Управник на присилното порамнување е стечајниот управник 
Борче Муцунски дипл. правник од Делчево. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 27.III.1996 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (692) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст.бр.316/94 од 
25.III.1996 година по предлог на стечајниот должник отвора постапка 
за присилно порамнување над должникот 3 3 „Слога“, с. Бориево -
Струмица - во стечај. 

Должникот ги предлага следните услови за присилно порамнување: 

3 3 „Слога“ - с. Бориево - Струмица се обврзува да ги исплати 
побарувањата на доверителите во висина од 50% во рок од 1 (една) 
година. 

Исплатата ќе се врши во пари, стока или пренесување на права во 
висина на утврдените побарувања на доверителите. 

Должноста и овластувањата на управник на присилно порамнување 
во стечај ќе ја извршува досегашниот стечаен управник Костадин То-
мов. 

Рочиште за присилно порамнување се закажува за 10.V. 1996 го-
дина. во 11 часот, соба број 1 во просториите на Окружниот стопански 
суд - Штип. 

Се повикуваат доверителите да дојдат на рочиштето за постигну-
вање на присилното порамнување во стечај или по писмен пат да се 
произнесат за прифаќање на условите за присилно порамнување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (694) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 1423/95 од 15.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Приватно трговско претпријатие „Буде и Компанија“ од 
Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Бибовски Јане од Гостивар, ул. 

„Бранко Станоевиќ“ бр.6, телефон 61-155. 
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. V.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (696) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.Бр.699/95 од 06.ХII1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Агро Полог44 од Гостивар, „Кеј Братство Единство“ 
бр.69. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јане Бибовски од Гостивар, ул. 

„Бранко Станоевиќ“ бр.6, телефон 61-155. 
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.V.1996 година во 9,30 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (697) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст.бр.457/94, 
196/95, 823/95, 565/95 од 03.ХI.1995 година ја заклучи стечајната по-
стапка над ПП „Везилка“ - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (700) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1105/94 од 
07.III. 1996 година ја заклучи стечајната постапка над „Херком" - Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (701) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр.520/95 од 
13.1.1996 година ја заклучи стечајната постапка над „Електро Битола“ -
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (703) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг.бр.548/93 од 
28.П.1996 година ја заклучи стечајната постапка над „Ретекс" од Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (702) 

Се отвора стечајна постапка против должниците: Ст.бр.1230/95 ПП 
„Примож-промет" - Прилеп, Ст.бр.1227/95 - ПП „Зорва Маркет" -
Охрид, Сг.бр.6/96 - ЛП „Нирвана“ - Битола, Ст.бр. 15/96 - ПП „Елек-
троматеријал" - Битола, сите од 13.П.1996 година, Сг.бр.1146/95, 90/96 
- ГО! „ТГ Унион" - Охрид, Сг.бр.42/96 - ПП „Хриспром" - Битола, 
Ст.бр.48/96 - ПП „Златен врв“ - Прилеп, Сг.бр.36/96 - ПП „Херара 
комерц“ - Прилеп, Сг.бр.72/96 - ЛП „Џил ком" - Битола од 20.П.1996, 
Сг.бр.21/96 - ПП „Елен комерц“ - Битола Ј1.бр.22/96 - ПП „Траган“ -
Охрид двата од 27.11.1996 година, Ст.бр.93/96 - ПП „Горан“ - с. Долно 
Лакечереј, Ст.бр.78/% - ПП „Шурбе компани“ - Демир Хисар, 
Ст.бр. 1137/95 ТП „Медика“ - Прилеп, Ст.Бр.81/96 - ПП „ Б е т к а ко-
мерц“ - с. Сладуево - Демир Хисар сите од 27.П.1996 година, Л.бр.37/96 
- ГО! „Милано“ - Битола, Л.бр. 1/96 - ПП „Маизана" - Битола двата од 
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29.II.1996 година, О.бр.996/95,5/96,109/96 - ПП „Прех трејд“ - Битола 
од 01 .II.1996 година но не се спроведува, стечајната постапка се заклу-
чува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (704) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.30/90 од 
27. IV.1994 година ја заклучи стечајната постапка над ПП „Македонка“ 
-Прилеп 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (709) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Сг. бр. 1217/94 
поведе постапка за присилно порамнување во стечај на ДОО „Веле-
спром" од Титов Велес со доверителите. 

Предлогот гласи: 
Намирување на договорените 50% од утврдени побарувања, за 

време од 1 година сметано од заклучувањето на порамнувањето. 
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 пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за утврдување на пријавените побарувања и гласање по 
предложеното порамнување, ќе се одржи на 08.V. 1996 година, во 10,30 
часот, во судот соба број 83. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (652) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1696 од 27.XI. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот „БОС ХЕР" - Друштво за трговија и транспорт - ДОО, 
Скопје, ул. „Цицо Поповиќ“ бр. 216. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Арминовски Мито, Скопје, ул. „Пе-

тар Манџуков" бр. 23-6, телефон 263-992. 
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 пријави 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 
29.IV. 1996 година, во 8,30 часот, во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (654) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1258/95 од 11.ХП.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Лада“ - Скопје, 
ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а - 2/2. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Арминовски Мето од Скопје, ул. 

„Петар Манџуков" бр. 23-6, телефон 263-992. 
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 пријави 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 
29.IV. 1996 година, во 8,00 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (655) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 739/94 
од 12.Ш.1996 година за ДОО „Шкорпион" - Битола, Ст. бр. 1121/95 од 
26.П.1996 година за ПП „Тил комерц“ - Битола и Ст. бр. 1097/95 од 
26.П.1996 година за „Интерграфика" - Битола, отворените стечајни 
постапки пред погоренаведените Должници се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (656) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 77/96 од 
06.Ш.1996 година за 1111 „Зони пром" - Демир Хисар, Ст. бр. 53/96 од 
06.ШЛ996 година за ДОО „Славенија“ - Битола, Ст. бр. 26/96 од 
06.Ш.1996 година за ПП „Стариот даб“ - Битола, Л. бр. 36/96 од 
6.Ш.1996 година, за ТПП „Костенче" с. Враништа Струга, Л. бр. 48/96 
од 13.Ш.1996 година за ПП „Миле Роза „Битола“, Л. бр. 33/96 од 
6.Ш.1996 година, за СЗ „Неимар" - Демир Хисар, Л. бр. 54/96 од 
25.Ш.1996 година за ПП „Квито“-Бигола, Л. бр. 42/96, од 06.П1.1996 
година, за ППТГУ ,,Макох импорт“ - Битола, Л. бр. 51/% од 11.Ш.1996 
година, за ГОГ „Ружа комерц“ - Битола, отворените стечајни постапки 
односно ликвидациона не се спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 578/95 од 18.Ш.1996 година, заклучена е стечајната постапка 
над должникот Станбена задруга „Инжииеринг стан“ од Скопје, ул. 
,ЈНА“ бр. 54. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (672) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 514/96 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ш и ,.Железничар-Комерц“ од Скопје, ул. „Рузвелтова" 
бр. 68. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски, ул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 109/3-34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ти 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 
30.IV. 1996 година, во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1983/95 од 12.11.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПППУ „Ата компани“ од Скопје, ул. „Партенија Зограф-
ски“ бр. 24. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. 

Дане Сандански“ бр. 109-3/34. 
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 
29.IV. 19% година во 8,15 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 231/96 од 

' 13.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги „МАТ“ 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. Волгоградска" бр. 3/31 и број на жиро 
сметка 40120-601-246692. 

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од 
Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 29/1, телефон 224-578. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 08^.1996 година во 
10,40 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (726) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 305/96 од 29.III.1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за меѓународна шпедиција „Данпшед" од Ку-
маново, ул. „Милан Зечар“ бр. 10-6. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ден 10.V.1996 година во 9 часот, во соба број 60 на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (727) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека усо решение“во 
Л. бр. 306/96 од 29.Ш.1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Сигурно-
ст“ од Скопје, ул. „Трета Македонска бригада“ бр. 49-а, жиро сметка 
број 40100-601-209740. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ден 10^.19% година во 9 часот во соба број 60 на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (728) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 307/96од 29.III1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги, угостителство 
и туризам „Хотел - Срна“ од село Маврово, жиро сметка број 41510-
601-49633. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувана 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 закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10^.19% година во 9 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (729) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 308/96 од 29III.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
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над Претпријатието за увоз-извоз „Ауто-Комерц-Комисион" од Скопје, 
ул. „Ратко Митровиќ“ број 113-а, жиро сметка број 40100-601-348932. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Ј а н е Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.V.1996 година во 9 
часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во ,Скопје. (730) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 273/96 од 20.III.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство и трговија „Алфа-М" Д.О.О, ек-
спорт-импорт од Скопје, ул. „Благоја Сгефковски" бр. 1/1. 

За ликвидацнонен управник се определува Владо Атанасовски од 
''Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 63, телефон 235-715. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.IV.1996 година во 
10,00 часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (731) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 301/96 од 
28.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, промет и услуги експорт-
импорт „Беби-Трејд" д.о.о. - Скопје, ул. „Сава Михајлов" бр. 2/20 и 
жиро сметка 40110-601-283027. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

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 ден 07.V.1996 година во 9 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (732) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 300/% од 
28.III.1996 година, објавува дека отвори постапка над Претпријатието 
за угостителство и промет „Фонтана — Бренда“ д.о.о., Скопје, ул. 
„Боро Менков“ бр. 6/2-15 и жиро сметка 40100-601-283597. 

За лнквидационен управник се определува Ефтим Петров од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/З-4, телефон 417-130. 

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 и докази во два примероци. 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 ден 07.V1996 година во 
8,45 часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (733) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 302/96 од 
28III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието Економско правно биро „Конто“ извоз-увоз 
д!о.о. - Скопје, ул. „Влае“ број 85 и жиро сметка 40120-601-127470. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

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 и докази во два примероци. 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 ден 07.V.1996 година во 
8,30 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (734) 
Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 53/96 од 

18.III.1996 година, над ПП „Феропчаст" - Битола, отвори ликвидаци-
она постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (705) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 71/96 од 
18.III.1996 година, над „Ролит експорт“ - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (706) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 68/96 од 
18.III.1996 година, над ГО! „Нена“ - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (707) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 65/96 од 
18.III.1996 година, над ПП „Тред" - Струга, отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (708) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.299/96 од 01.III.19/96 година, отворена е постапка за редовна лик-
видација над Претпријатието „Контер X" од Тетово, со жиро сметка 
број 41500-601-8131 - ЗПП - Тетово. 

За лнквидацнонен управник е определен Дабески Жарко од Скопје. 
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, 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 07.IV. 19% година, во 9,30 
часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (713) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ш Л.бр.323//96 од 02.IV. 19/96 година, отворена е постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Пинокио-Тојс" 
доо увоз-извоз - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7/3-6, Скопје. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.19/96 година, во 8,30 
часот, во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (714) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV Л.бр.324//96 од 02.IV.19/96 година, објавува дека отвори постапка за 
редовна ликвидација над Производно трговско претпријатие „Ланг 
Трејд“ експорт-импорт доо ул. Даме Груев“ бр. 7/Ш-б, 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 по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувана на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.19/96 година, во 8,10 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (717) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.325//96 од 02.IV. 19/96 година, објавува дека отвори постапка за 
редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало 
„Авди“ увоз-извоз ц.о. - Скопје, ул. „Шуто Оризаре" бр 16 - Скопје. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13. V. 19% година, во 8,30 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (718) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението П Л.бр.271//96 
од 29.III.19/96 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Не-
гре“ д.о.о. експорт-импорт - Скопје, ул. „Лука Геров“ бр 7/2. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 08V1996 година, во 8,30 
часот, во соба број 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (719) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л.бр.303/% 
од 29.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за производство промет на големо и мало 
„Орлица" извоз-увоз д.о.о. - Скопје, ул. „Коперникова" бр. 15/2-19, 
Скопје. 

За ликвндационен управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
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Се повикуваат доверителите; на ликвидациониот должник да ги 
првјават своите побарувања во рок од 30 Дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ# де ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци^ 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 8. V. 1996 година, во 8,30 
часот, во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниотстопански суд во Скопје. (720) 

Окружниот стопански ,суд во Скопје, со решението Ш. Л.бр.310/96 
од 01 .IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна Ликви-
дација над Претпријатието за производство трговија и услуги на големо 
и мало „Урфа-Комерc" експорт-импорт ц.о. с. Морани - Скопје. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите, на ликвидациониот должник на 10.V.1996 година, во 8,30 
часот, во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (721) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л.бр.з 13/96 
од 01 .IV. 19/96 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за производство трговија, угостителство и 
туризам ц.о. експорт-импорт „Плава Лагуна“ од Скопје, ул. „Ѓорѓи 
Казелов" бр. 18/3-1. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.V.1996 година, во 8,20 
часот, во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (722) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.312//96 од 
01 .IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија, инжинеринг и 
услуги на големо и мало „Тоником" ц.о. експорт импорт - Скопје, ул. 
„Даме Груев“ бр. 14. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.V.1996 година, во 8,10 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (723) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.311//96 од 
01.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало и застапување 
„Адерс" д.о.о. експорт-импорт - Скопје, ул. „Серава“ бр 67. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10V.1996 година, во 8,50 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (724) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.250/% од 
01.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-

ција над ПППУ „Виг-Импекс" увоз-извоз ДОО - Скопје со седиште на 
ул. „Народен Фронт“ бр. 33/46 и со жиро тетка бр. 40100-601-82037. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 

. огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20^.19% година, во 8,30 
часот, во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (725) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 74//96 од 21.III.19/96 година заклучена е ликвидационата постапка 
над должникот Трговско-производно претпријатие „Ил-Пром" ц.о. ек-
спорт-импорт - Тетово. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (735) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 82//96 од 21.Ш.19% година заклучена е ликвидационата постапка 
над должникот Претпријатие за производство, промет и услуга „Дам-
јан-31" ц.о. експорт-импорт - Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (736) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 328/96 од 02. IV. 19/96 година се отвора постапка за редовна ликви-
дациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надво-
решен промет на големо и мало, застапување и посредување „Веком-
-Траде" извоз-увоз Ц.О. од Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр.10/6 -
Скопје. 

За ликвидационен управник се одредува днпл.ек. Игне Касниоски 
од Скопје, ул. „Торонто" бр. 28, телефон 318-267. 

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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања за 
ден 13^.19% година во 9 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (737) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 326/96 од 02.IV.19/96 година, објавува дека отвори постапка за ре-
дова ликвидација на Претпријатието за. производство и трговија „Ла-
пис“ ц.о. Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр.59/5. 

За лнквидационен 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 побарувана 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања за 
на Ден 13.V.19/96 година во 8,40 часот во соба број 53-а при овој суд. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје. (715) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 281//96 од 22.III.1996 година, отворена е постапка за редовна 
ликвидација над ППП „ФОТО-ДАМА - КОМЕРЦ“ ДОО - Скопје, 
бул. Дане Сандански“ бр. 11-а/2-12 со жиро. сметка бр. 
40100-601-111944. 

За ликвидационен управник определен е Ѓорѓи Костов од Скопје, 
ул. -„Владимир Комаров“ бр. 25/2-12, телефон 161-519. 

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 1З.V.1996 година, во 8,10 
часот, во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (678) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 283/96 од 25.Ш.19/96година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Мешовитого претпријатие за производство и услуга „Роло-

пласт - Б" од Скопје, ул. „Благоја Стефковски" бр. 58. 
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 

Скопје, ул. Дане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со 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 29.IV. 19/96 година, во 9 часот, во соба број 60 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (679) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 304//96 од 29.Ш.19/96 година, отвори постапка за редовна ликвида-
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цнја над Претпријатието за производство, промет и услуги „Парижа-
нец“ од Скопје, со седиште во Градскиот трговски центар - Скопје, со 
жиро сметка бр. 40100-601-251897. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 416-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со 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 10.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (680) 

- Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 291//96 од 
27.Ш.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, транспорт и промет „20 Јану-
ари“ увоз-извоз Д.О.О. - Скопје, ул. „Кара Либнехт" бб, и број на 
жиро сметка 40110-601—114124. 

' За ликвидационен управник се определува Марко Ѓур;iновски од 
Скоф, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
Пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ 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 06.V.19/96 година, во 
10,50 часот, во соба. број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (681) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 290//96 од 
27.III. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското претпријатие „Барбара хол“ Д.О.О, експорт-им-
порт - Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 93/4-1 и број на жиро 
сметка 40120-601-340271. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ 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 должиш на 06.V.19/96 година, во 
10,50 часот, во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (682) 

бинатот „К“ обиколен со форма на ТИР - форма на 
кожа." (1652) 

Тркалезен печат под назив: „Карамарков Ѓоре Вул-
канизер „ЃОКО“ Титов Велес." (1723) 

Тркалезен печат под назив: ,,Мешовито претприја-
тие за надворешна и внатрешна- трговија „ЗМАЈ-
-ЛУКС" Друштво со ограничена одговорност Скопје." 

(1724) 
Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-

вија на големо и мало „Г.А.М.Д." увоз-извоз Д.О.О. 
Скопје." (1725) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за промет на големо и мало „ЗЛАТИБОР“ ЦО 
Скопје." (1746) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за промет на големо, туристичко посредување град-
ски сообраќај увоз-извоз „ТОНИ ЕКСПРЕС“ Д.О. -
Скопје.". (1747) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за тури-
зам, промет и застапување „САВАНА“ Д.О.О, ек-
спорт-импорт Скопје. “ (1748) 

Еден печат и еден факсимил под назив: „Медицин-
ски центар - Тетово Одделение за детски болести и д-р 
Махмуд Бајрактари специјалист по педијатрија." (1749) 

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друш-
тво за осигурување и реосигурување „МАКЕДОНИЈА“ 
- Деловна единица Филијала - Кочани“ (1787) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 294//96 од 
25.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „Цулпиш" доо 
извоз-увоз Скопје, со седиште на бул. „АСНОМ“ бр. 32-3/16. 

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасоски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 63. 

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 побарувана на 
доверителите на ликвидациониот должник на 29.IV. 19/96 година, во 9 
часот, во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (693) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 175//96 од 05.Ш.19/96 година, е отворена ликвидациона постапка 
над должникот УА „Ласер-Проект" од Титов Велес, ул. „Трајче Па-
нов“ бр. 22. 

За ликвидационен управник е одреден Јованов Звонимир од Титов 
Велес ул. „9 Ноември“, телефон 22-553. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувана се закажува на 
22.1 V. 19/96 година во 9 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (683) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печат со округла форма под назив: „КПК „КУМА-
НОВО“ А-Д-Куманово со димензии 3,2 см х 3,2 см, а на 
средина има втиснато амблем со почетна буква на Ком-

Воена книшка на име Лазаров А. Ѓорѓе, с. Прдејци 
бр. 36, Гевгелија (1785) 

Пасош бр. 0382843 издаден од ОВР Делчево на име 
Весна Величковска, ул. „Кеј на ослободување“ бр. З, 
Делчево. (1786) 

Работна книшка бр. 9663 на име Челик Зејнеловски, 
Ресен. (1787) 

Пасош бр. 0490165 издаден од ОВР Крива Паланка на 
име Ѓорѓиевски Ивица, ул. „Моша Пијаде“ бр. 11/5, 
Крива Паланка. (1788) 

Пасош бр. 218566 на име Алили Таир, Кичево. (1789) 
Пасош бр. 077326 на име Муратовски Ибраим, Де-

бар. (1790) 
Пасош бр. 643584/95 издаден од ГУВР Скопје на име 

Попатанасовиќ Горан, бул. „АВНОЈ“ бр. 116/10, 
Скопје. (1791) 

Пасош бр. 135653 на име Османи Севдаиљ, ул. „Киро 
Фетак“ бр. 1-а, Куманово. (1792) 

Пасош бр. 529978 издаден од ОВР Кичево на име 
Ахмеди Џемаил, с. Туин, Кичево. (1793) 

Пасош бр. 0508015 издаден од ОВР Пробиштип на 
име Милосов Димитар, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 1/24, 
Пробиштип. (1794) 

Чековна карта бр. 0118713.14 и чекови бр. 
0002980267, 0002980268, 0002980269, 0002980270, 
0002980271, 0002781416, 0002781417, и 0002781418, изда-
дени од Комерцијална банка - Скопје на име Иванов 
Љупчо, нас. „Кланица“ бр. 6/20, Битола. (1795) 

Пасош бр. 093651 на име Алими Абдулќерим с. То-
плица, Гостивар. (1751) 

Пасош бр. 0150566 на Име Лелов Горан ул. „Пирин-
ска“ бр. 22, Кавадарци (1751)-а 

Пасош бр. 088687/93 издаден од УВР Тетово на име 
Радица Илиевска ул. „К. Ј.Пути" бр.2З, Тетово. (1752) 

Пасош бр. 458795/94 издаден од УВР Тетово на име 
Димитрија Илиевски ул. „К.Ј.Питу" бр.23, Тетово. 

(1753) 
Пасош бр. 51ЗЗ6З/94 издаден од УВР Тетово на име 

Верица Илиевска ул. „К.Ј.Питу" бр.2З, Тетово. (1755) 
Пасош бр. 419828/94 издаден од УВР Куманово на 

име Џеват Љатифи ул. „Перо Илиевски“ бр.8б-Кума-
ново. (1757) 

Се огласуваат за неважни следните документ: 



Пасош бр. 203169/94 издаден, од УВР Куманово на 
име Сулејмани Асан ул. „Романовска“ бр.24, Кума-
ново. (1758) 

Пасош бр. 789184/95 издаден од УВР Скопје на име 
Фадиљ Саити ул. „Скупи“ бр.24, Скопје. (1759) 

Пасош бр. 0130200 издаден од ГУВР Скопје на име 
Сејди Рамадан ул. „Вашингтонска“ бр.Ш, Скопје. 

(1760) 
Пасош бр. 327850/94 издаден од ГУВР Скопје на име 

Екрем Мустафа ул. „Лазо Москов“ бр.2/4-3, Скопје. 
(1761) 

Пасош бр. 787791/95 издаден од УВР Скопје на име 
Сузана Арсовска бул. „В. Смилевски Бато“ бр.13/-1/15, 
Скопје. (1762) 

Пасош бр. 207834/94 издаден од УВР Скопје на име 
Есат Муковиќ ул. „Серава“ бр.36, Скопје. (1763) 

Пасош бр. 555627/95 издаден од УВР Скопје на име 
Адем Бектеши ул. „Лисец“ бр.182, Скопје. (1764) 

Пасош бр. 207056/94 издаден од УВР Скопје на име 
Фатмир Нуиевски ул. „Кримска“ бр.42, Скопје. (1765) 

Пасош бр. 476702/94 издаден од УВР Скопје на име 
Бранкица Пановска ул. „Вера Јоциќ“ бр.43, Скопје. 

(1766) 
Пасош бр. 476445/94 издаден од УВР Скопје на име 

Слаѓана Пановска ул. „Вера Јоциќ“ бр.43, Скопје. 
(1767) 

Пасош бр. 476710/94 издаден од УВР Скопје на име 
Крсте Пановски ул. „Вера Јоциќ“ бр.43, Скопје. (1768) 

Пасош бр. 742483/95 издаден од УВР Скопје на име 
Кадри Ељези ул. „Серава“ бр.26, Скопје. (1769) 

Пасош бр. 329774/94 издаден од УВР Скопје на ние ' 
Славица Стефановска ул. „Владимир Комаров“ бр.20-
111/17, Скопје. (1770) 

Паоош бр. 158725/94 издаден од УВР Скопје на име 
Касам Муртезани с. Семениште, Скопје. (1771) 

Пасош бр. 212317/94 издаден од УВР Скопје на име 
Кокан Софрониев ул. „Волгоградска" бр.7/35, Скопје. 

Пасош бр. 0084397 издаден од УВР Тетово на име 
Бакија Фелек с. Требош, Тетово. (1688-а) 

Пасош бр. 0255628 на име Дамевски Митко ул. 
„Киро Крстев“ 35, Кавадарци. (1688) 

Пасош бр. 0366263 на име Бајро Арбен ул. „Екрем 
Зенго“ бр. 33, Дебар. (1689) 

Пасош бр. 0730000 издаден од УВР Прилеп на име 
Божидар Тодоровска Прилеп. - (1690) 

Пасош бр. 0822667 на име Крстева Блага ул. „Вељко 
Влаховиќ" бр. 2/1/2, Кавадарци. (1691) 

Лична карта на име Јанковска Елизабета ул. „Ванчо 
Китанов“ бр. 4/27, Штип. (1692) 

Чекови од бр. 09854458 до 09854459 од тековна 
сметка бр. 40315-48 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Драгољуб Јовановски Скопје. (1693) 

Три чека од тековна сметка бр. 40270-03 издадени од 
Стопанска банка АД Скопје на име Симоновска Ми-
лица, Скопје. . . (1694) 

Пасош бр, 346510 издаден од УВР Куманово на име 
Шабан Мусљији с. Дојале, Куманово., (1727-а) 

Пасош бр. 0690826 на име Спасевски Љупчо ул. „Б. 
Кидрич" бр. 35 Виница. (1743) 

Тековна сметка бр. 8374181 и нереализирани чекови 
бр. 01281993, 01281994 и 01281995 на име Јанев Панче 
ул. „Сутевска“ бр. 56, Штип. (1697) 

Пасош бр. 138035 издаден од ОВР Кичево на име 
Усеини Африм с. Србица, Кичево. (1698) 

Пасош бр. 397334 издаден од ОВР Кичево на име 
Усеини Фатиме с. Србица, Кичево. (1699) 

Пасош бр. 94966 издаден од ОВР Кичево на име 
Зенан Зорниќ с. Житоше, Крушево. (1709) 

Пасош бр. 418618 издаден од УВР Куманово на име 
Шахини Башкил с. Бедиње, Куманово (1710) 

Пасош бр. 0383331 издаден од УВР Прилеп на име 
Ризоски Ајнур ул. „Моравка“ 28, Прилеп. (1711) 

Бр. 17 - Стр. 515 

Пасош бр. 0579841 издаден на име Ристо Ефтимов 
„Кеј на Револуција“ бр. 1/1, Кочани. (1712) 

Пасош на име Веселиновски Ѓокица, Тетово. (1713) 
Тековна сметка бр. 14226-95 и чек бр. 9469470 изда-

дени од Стопанска банка АД Скопје на име Тодорка 
Буковиќ, Скопје. (1711) 

Пасош на име Јованов Трајан ул. „Правда Спасов-
ска“ 52, Куманово (1701) 

Пасош бр. 167352 издаден од УВР Тетово на име 
Зибери Ејуп с. Порој, Тетово. (1702) 

Пасош бр. 661235 на име Мехмеди Елмаз с. Греш-
ница Кичево. (1703) 

Два чека од тековна сметка бр. 25425-08 издадени од 
Стопанска банка АД Скопје на име Стојановска Ми-
лица, Скопје. (1704) 

Два чека бр. 9565226 и 9565227 од тековна сметка бр. 
8852-67 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име 
Спасо Ѓорѓиевски Скопје. (1705) 

Чекови бр. 01174725 до 01174730 од тековна сметка 
бр. 0132/44 на име Стојанова Стојанка Кочани. (1706) 

Пасош бр. 0465136 издаден од УВР Прилеп на име 
Мирческа Гордана ул. „Круме Волнароски" 160, При-
леп. (1715) 

Пасош бр. 0465134 издаден од УВР Прилеп на име 
Јончески Тони ул. „Борис Кидрич" бр. 12, Прилеп. 

(1716) 
Пасош бр. 528580 издаден од ОВР Струга на име 

Димоска Велика с. Мислешево, Струга. (1717) 
Пасош бр. 0566061 на име Клинчаров Владимир ул. 

,Дончо Атанасов“ бр. 1, Кавадарци. (1718) 
Пасош бр. 635962 издаден од УВР Штип на име Ко-

цева Јулија ул. „Енгелсова" бр/1/2, Штип. (1719) 
Пасош на име Ангелески Југослав с. Другово, Ки-

чево. (1721) 
Пасош бр. 0570469 на име Сута Ставрова ул. „12 

Другари“ бр. 22, Кавадарци. (1722) 
Пасош бр. 239751 издаден од ОВР Струга на име 

Хани Флорим с. Велешта, Струга. (172З-а) 
Пасош бр. 515069 издаден од УВР Тетово на име 

Хисни Бајрами с. Ново Село II Тетово. (1724-а) 

Пасош бр. 611671 на име Нагијан Хајдар ул. „Даме 
Груев“ бр. 182, Охрид. (1725-а) 

Пасош бр. 0501185 издаден од УВР Прилеп на име 
Петреска Наташа ул. „Јордан Грабулоски" бр. 56, При-
леп. (1726-а; 

Пасош бр. 0465923 издаден од УВР Тетово на име 
Ванчев^ Роза ул. „Борка Лопач" бр. 48, Прилеп. 

(1745-а) 
Свидетелство за завршено средно образование изда-

дено од Училишен центар ,Јосип Броз Тито“ - Него-
тино на име Милкова Ленча, с. Стојаково. (1744) 

Работна книшка издадена од Завод за вработување 
на име Маџарова Ленче, Гевгелија. (1745) 

Диплома за завршено средно машинско-техничко 
училиште ЕМУЦ - Охрид на име Симоновски Љубин 
„Ленинова“ бр. 40, Ресен. (1746-а) 

Пасош бр. 111012 издаден од УВР Куманово на име 
Ерол Салих ул. „Ж. Ј. Шпанац" 3/14, Куманово, (1747-а) 

Пасош бр. 412281 на име Муртезани Шаби с. Ки-
шино, Лозово. (1748-а) 

Пасош бр. 0096572 издаден од УВР Прилеп на име 
Пејоска Нада ул. „Мире Лумакоски" бр. 46, Прилеп. 

(1749-а) 
Пасош бр. 767007 на име Силјаноски Боре с. Попол-

жани, Кичево. (1934) 
Пасош бр. 0168158 на име Мамутовиќ Нихад с. Ми-

лано Св. Николе. (1935) 
. Пасош бр. 595543 на име Аљија Метасин с. Градец, 
Гостивар. (1?З5) 

Решение бр. 11-2370 од 21.VIII.1992 година на име 
Зија Куртиш, Скопје. (1495) 
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Решение бр. 11-5294 од 29.1.1987 година на име Дра-
ган Сладиновски, Скопје. (1496) 

Решение бр. 25-4567 од 28.ХП.1995 година, издадено 
од Министерство за стопанство - Центар - Скопје на 
име Кенан Јахја, Скопје. (1497) 

Работна книшка на име Ирена Миловска, Скопје. 
(1498) 

Чековна картичка бр. 210274887 и чековите од бр. 
2696018 до 2696021, на име Марија Тодоровска, Скопје. 

(1499) 
Чековна книшка, издадена од ЗПП-Скопје на име 

Претпријатие „Комерц систем“ - Скопје. (1500) 
Чек. бр. 0002650324, издаден на тековна сметка 

0082108/39 на име Али Бајрами, Скопје. (1501) 
Работна книшка на име Назири Мевлија, Скопје. 

(1502) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Роберт Хусман, Скопје. (1503) 
Работна книшка на име Анета Јововска, Скопје. 

(1504) 
Чекови бр. 2479807 и 2479808 на тековна сметка 

0008253974 на име Љупче Петревски, Скопје. (1505) 
Чековите бр. 2925608, 2925609 од бр. 29255611 до 

2925616 од тековна сметка бр. 0053441/82 на име Љупчо 
Цветковски, Скопје. (1506) 

Чекови од бр. 2830081 до 28330090 од тековна сметка 
бр. 11ЗЗЗ2-78 на име Велика Серафимовска, Скопје. 

(1507) 
Чековна картичка бр. 22.0004770.40 и чекови од бр. 

00005076 до 00005083 од бр. 00821127 до 00821136 и 
00162136 и 00001556, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Главна филијала Титов Велес на име Соња 
Арсова, на ул. „Благој Горев“ бр. 63-1/9, Титов Велес. 

(1508) 
Чековна картичка бр. 36877-51 и чек бр. 2748796 на 

име Венче Билбиловски, Скопје. (1509) 
Чекови број 138283, 138287, 138289, 138 290, изда-

дени од Кредитна банка - Битола на тековна сметка бр. 
1629/7 на име М. Лутовски, Битола. (1552) 

Решение Уп. бр. 25-761 од 26.1У.1994 година, изда-
дено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир -
Скопје на име Зоран Перчиновски, Скопје. (Ј5З6) 

Решение Уп. бр. 25-3116 од 1З.1Х.1995 година, изда-
дено од Секретаријат за стопанство „Центар“ - Скоцје 
на име Локман Шаќири, Скопје. (1537) 

Работна книшка на име Борис Тодевски, Скопје. 
(1538) 

Работна книшка на име Ванчевски Светислав, 
Скопје. (1539) 

Работна книшка на име Несим Сулејмани, Скопје. 
(1540) 

Работна книшка на име Трајанка Сулејман, Скопје. 
(1541) 

Работна книшка на име Благица Спасовска, Скопје. 
(1542) 

Работна книшка на име Стојан Блажевски, Скопје. 
(1543) 

Чековна картичка бр. 62368-99 и чекови од бр. 
2881081 до 2881087, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Снежана Ѓуроска, Скопје. (1544) 

Чековна картичка бр. 7894342 и чекот бр. 2808678, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Гордана Пецаноска, Скопје. (1545) 

Чекови од бр. 2616298 до 2616302 од тековна сметка 
број 1236793, издадени од Комерцијална банка а . д . -
Скопје на име Вера Веселиновиќ, Скопје. (1546) 

Чековите бр. 10002847936 и 10002847937 од тековна 
сметка бр. 11793730, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Сафет Ќоровиќ, Скопје. (1547) 

Чековна картичка бр. 0039290.88 и чекови бр. 
0002375971 и од број 0002375974 до 0002375987, издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Илија 
Станков, Скопје. (1548) 

Пасош бр. 597159/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Беќири Бајрам, с. Непроштено, Тетово. (1896) 

Пасош бр. 000143/92,; издаден од ОВР-Скопје на 
име Китановски Вељко,ул:„Руди Чајевец“ бр. 14/1, 
Скопје. (1897) 

Пасош бр. МБ 674780, , издаден од ГУВР - Скопје 
на име Ратка Илевска, ул. „Трифун Хаџијанев" бр.3/ 
Скопје. (Ш8) 

Пасош бр. МБ 516812, , издаден од ГУВР - Скопје 
на име Илиевски Борис ул. „Трифун;Хаџијев“ бр. 3/ 

II,Скопје. (1899) 
Пасош бр. 792069/95, , издаден од УВР - Скопје на 

име Исак Секуловски, с. Света Петка, Скопје. (1900) 
Пасош бр. 443366/94, , издаден од УВР - Скопје на 

име Натмир Исмаили, с. Грчец, Скопје. (1901) 
Пасош бр. 442400/94, , издаден од УВР - Скопје на 

име Мариа Цветковска, ул. „Исаја Мачоски“ бр. 12/2, 
Скопје. ' . (1902) 

Пасош бр. 158878/94, , издаден од ГУВР - Скопје на 
име Халили Неџати, с. Чајлане, Скопје. (1903) 

Пасош бр. 206407/94, , издаден од УВР - Скопје на 
име Жаклина Стојановиќ, бул. „Јане Сандански“ бр. 77/ 
1-40, Скопје. (1904) 

Пасош бр. 152735/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Исуф Илјас, с. Арачиново, Скопје. (1905) 

Пасош бр. 442258/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Иса Азировиќ, ул. „Перо Ташев“, бр. 32, Скопје. 

(1906) 
Пасош бр. 034067/93 издаден од УВР - Скопје на 

име Лазе Наумовски, ул. „Хиристифор Жефаровиќ" 
бр. 36. Скопје. (1907) 

Пасош бр. 555199/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Боби Павловски, ул. „Кумровец" бр. 2, Скопје. 

' (1908) 
Пасош бр. 152654/93, издаден од УВР - Скопје на 

име Јакуп Мустафа, с. Батинци, Скопје. (1909) 
Лична карта, издадена од МВР - Кичево на име 

Мена Блажеска, с. Ижиште, ул. „4 Јули“ бр. 184/4, 
Кичево. (1913) 

Пасош издаден од МВР - Кичево на име Мена Бла-
жеска, с. Ижиште ул. „4-ти Јули“ бр. 184/4, Кичево. 

(1914) 
Возачка дозвола за ,,Б“ категорија, издадена од 

МВР - Кичево на име Мена Блажеска, ,с. Ижиште ул. 
„4-ти Јули“ бр. 184/4, Кичево. (1915) 

Пасош бр. 0382684/94, издаден од ОВР - Делчево на 
име Младеновска Даниела, с. Вирче Делчево. (1916) 

Пасош бр. 00400/93, издаден од ОВР - Делчево ца 
име Карафатски Атанас, с. Разловци, Делчево. (1917) 

Пасош бр. 227902, издаден од УВР - Гостивар на име 
Алили Назиф, с. Србиново, Гостивар. (1917-а) 

Пасош бр. 401257, издаден од УВР - Гостивар на име 
Алили Шкурта, с. Србиново, Гостивар. (1918-а) 

Пасош бр. 0139059 на име Љутвије Муратовски, Де-
бар. (1796-а) 

Пасош бр. 077335 на име Газим Муратовски, Дебар, 
(1767-а) 

Чековна картичка бр. 104/25 и чековите од брГ 
622515 до бр. 622522, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје-Филијала - Струга на име Милошоски Симон, 
ул. „Димче Ковачевски“ бр. 48, Струга. (1819-а) 

Пасош бр. 118588/93, издаден од УВР - Струмица ца 
име Христов Душко, с. Смоларе 122, Струмица. (1930) 

Пасош бр. 103688/93, издаден од УВР - Струмица на 
име Цонев Петре, с. Добрешинци 54, Струмица. (1931) 

Пасош бр. 0485561/93, издаден од УВР - Струмица 
на име Гоџирова Јасминка, с. Босилово 31, Струмица. 

(1932) 
Пасош бр. 0759690/96, издаден од ОВР - Крива Па-

ланка на име Митев Југослав, с. Опила, Крива Па-
ланка. (1933) 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатцата со општествен капитал прет-
пријатието АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ ДОО „Градба“ на 
ул. „Рибник“ бб - Штип објавува 

ОГЛАС 

За повикувања на поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници за пријавување на своите поба-
рувања од АД ЗИК „Црвена Звезда“ ДОО „Градба"-
Штип. 

Претпријатието АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ ДОО 
„Градба“ - Штип отпочнува постапка за трансформа-
ција на општествениот капитал во согласност со Зако-
нот за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал. 

Се повикуваат сите поранешни сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

Побарувањата да се достават истовремено до: 
- АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ ДОО „Градба“ -

Штип и 
- Агенција за трансформација на претпријатието на 

посебен образец пропишан од агенцијата. 

(751) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Пели-
стер" - Битола 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 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: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал на Агенцијата. 

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. ,Девејани" бр. 13, 
Битола, во време од 7,00 до 13,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „Ме-
ханика - Ремонт“ - 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 откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „516" бр. 6, во 
време од 7,30 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Жито 
Вардар“ - Титов Велес 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 21.03.1996 
година, 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 до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Моша Пијаде“ бр. 
2 - Титов Велес, во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, О. П. 
„ИЗОЛТЕРМА" - Свети Николе 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ во 
Св. Николе во време од 07 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ГП „Педа-
гошка“ - 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 два модела: откуп на претпријатието и продажба на 
претпријатието на лица кои го преземаат управува-
њето. 

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. „Вел?ко Влаховиќ" 
бр. 2 во време од 8,00 до 15,00 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Пива-
ра“-Битола 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. „Индустриска“ бб 
Битола во време од 8,00 до 12,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Ми-
кров“-Прилеп 

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 претварање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крушевско Џаде“ 
б. б. во време од 7,30 до 15,30 часот. (750) 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална 
политика 

ОБЈАВУВА 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

март 1996 година во однос на месец февруари 1996 го-
дина е намалена за 0,5%, а планираната зголемена за 
0,65% во однос на месец февруари 19% година. 

2. Исплатата на платите за месец март 19% година 
во однос на месец февруари 1996 година за правните 
лица од членот 3 и членот 4 се врти на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Зибери с.р. 

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 МАРТ 19% ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија во периодот јануари и март 1996 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1995 
година изнесува 5,4%. _ Директор, 

Светлана Антоновска, с.р., 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

317. Закон за сметање на времето 501 
318. Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за Народна банка на Република Македо-
нија 501 

319. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за санација и реконструирани на дел од 
банките во Република Македонија 506 

320. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за банките и штедилниците 508 

321. Одлука за избор на судии во апелационите 
судови во Скопје, Битола и Штип 514 

322. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Јавната здравствена организација Здрав-
ствена станица на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“-Скопје . 514 

323. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Јавната здравствена организација Завод за 
физикална медицина и рехабилитација Ц.О. -
Скопје 515 

324. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Јавната здравствена организација Стомато-
лошки клинички центар - Скопје 515 

325. Одлука за премија на пченка од родот во 19% 
година 515 

326. Одлука за користена и за висината на сред-
ствата на солидарноста на Република Македо-
нка за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди 515 

327. Одлука за утврдување на видот на квалитет-
ните сортни семиња за регресирање во 19% 
година 516 

328. Одлука за определување на услови за градба 
на бензинска пумпа покрај магистралниот пат 
М-4 делница Гостивар - с. Зајас стационажа 
на км. 99+500-лево, на подрачјето на општи-
ната Кичево 516 

329. Одлука за определување на услови за градба 
на ладилник со придружни објекти покрај ма-
гистралниот пат М-1, делница Т. Велес-Демир 
Капија, стационажа на км. 1084+000-лево, на 
подрачјето на општината Неготино 516 

330. Одлука за определување на услови за 1радба 
на трафостаница од 110/20 КВ „Полог“ и за 
неа приклучен далекувод 2 х 110 кВ, на по-
драчјето на општина Гостивар 516 

331. Решение за утврдување на предмети-ортопед-
ски и друга помагала^ резервни делови и по-
трошен материјал за користење на тие пома-
гала за инвалиди што се ослободени од пла-
ќање царина 517 

332. Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија, У. бр. 343/95, 344/95, 10/96 од 20 март 
19% година 518 

333. Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија, У. бр. 323/95 од 27 март 19% година. . . 520 

334. Решение на Републичката геодетска управа . . 520 
335. Одлука за одземање на овластување за про-

ценка на вредноста на претпријатијата со 
општествен капитал 520 
Објава за стапката на пораст на трошоците на 
живот и платите за месец март 1996 година. . . 532 
Објава за порастот на цените на мало во Репу-
блика Македонија за месец март 1996 година. . 532 
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