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Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

ч Се прогласува Царинскиот закон, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1764/1 
28 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски,е.р. 

ЦАРИНСКИ ЗАКОН 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат царинската постапка, 

правата и обврските на учесниците во царинската 
постапка, како и делокругот, начинот на работа и ор-
ганизацијата на органот на управата надлежен з^ ра-
ботите од областа на царините. 

Член 2 
Царинска постапка 

Царинска постапка, во смисла на овој закон, е: 
пријавување стока заради пуштање во слободен про-
мет, складирање, привремен увоз и извоз, транзит 
(провоз), увоз и извоз, утврдување на царински долг, 
наплата, враќање и ослободување од плаќање царина, 
при што учесниците во постапката стекнуваат права 
и подлежат на обврски во врска со стоката. 

Член 3 
Дефиниции 

Поимите употребени во овој закон го имаат след-
ново значење: 

1. ' Лице" е: 
- физичко лице и 
- правно лице. 
2. "Царински орган" е Царинска управа, царинар-

ница, царинска испостава, отсек и реферат 
3. "Царински долг" е обврска на лицето да го пла-

ти износот на увозни царини (царински долг при уво-
зот) или извозни царини (царински долг при извозот). 

4. "Увозна царина", е царина која се наплаќа при 
увоз на стока. 

5." Увозна давачка" е: 
- давачка која се наплатува при увоз на стока и 
- земјоделски оптоварувања кои се плаќаат при 

увоз на земјоделски и прехранбени производи соглас: 
но со закон. 

6. "Извозна царина" е царина што се наплатува 
при извоз на стока. 

7. " Извозна давачка " е: 
- давачка која се наплатува при извоз на стока и 
- земјоделски оптоварувања кои се плаќаат при 

извоз на земјоделски производи и прехранбени произ-
води. 

8. "Царински должник" е лице одговорно за пла-
ќање на царинскиот долг. 

9. "Царински надзор" се мерки на царинските ор-
гани со кои се спречува нелегална постапка со царин-
ската стока и се штити нивната истоветност, се до-
дека стоката не се пушти во слободен промет, кога е 
потребно спроведување и на други одредби врз сто-
ката која е предмет на царински надзор. 

10. "Царинска контрола" се одредени постапки 
преземени од царинските органи како што се: преглед 
и претрес на стоката, превозни и преносни средства, 
проверка на постоењето, веродостојноста и точноста 
на документите, веродостојноста и точноста на де-
ловните книги и друга евиденција, преглед на личниот 
багаж и друга стока што патниците ја носат со себе, 
претрес на тие лица и спроведување на службени ис-
траги и други слични активности со цел обезбедување 
на надзорот на стоката согласно со царинската и дру-
га релевантна регулатива. 

11. "Царинска дозволена употреба или користење 
на стоката" е: 

- ставање стока во царинска постапка; 
- внесување на стока во слободна царинска зона 

или во складови; 
- повторен извоз на стоката од царинското по-

драчје (реекспорт); 
- уништување на стоката под царински надзор и „ 
- предавање на стоката на слободно располагање 

на царинските органи. 
12. "Царинска декларација" е исправа со која ли-

цето назначува и искажува, во пропишана форма и 
начин, желба за ставање на стока во одредена царин-
скаТтостапка. 

13. "Царински декларант" е лице кое поднесува 
царинска декларација во свое име или во име на лице-
то за чија сметка ја поднесува царинската деклараци-
ја(царински застапник, шпедитер, посредник и слич-
но). 

14. "Пријавување на стока" е известување на ца-
ринскиот орган во пропишана постапка за присти-
гање на стоката во царинската испостава или на било 
кое друго место одредено и одобрено од царинските 
органи. 

15. "Преземање на стока " е акт на царинскиот ор-
ган со кој се ослободува стока за користење за наве-
дените цели од царинската постапка во која се наоѓа. 
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16. "Царински субјект" е лице во чие име се подне-
сува царинската декларација или лице на кое се пре-
несени правата и обврските од страна на царинскиот 
обврзник во поглед на водење на царинската пос-
танка. 

17. "Корисник на одобрение" е лице кое добило 
одредено Одобрение. 

18. "Производни операции (облагородување)" се: 
- обработка на стока, вклучувајќи ја монтажата, 

составувањето или .додавање на стоката на друга сто-
ка; 

- преработка на стока; 
- поправка на стока вклучувајќи ја и монтажата, 

обновувањето и оспособувањето на стоката и 
^ - користење на определена стока која не е ^фа-
лена во добиената стока но овозможува производство 
на таа стока која целосно или делумно се искористува 
во тој прои зводен процес. 

19. "Добиени производи" се сите производи кои се 
резултат на производните операции од- точка 17 на 
овој член. 

. 20. "Истоветна (идентична) или стока со иста 
вредност" е домашен производ кој се користи наместо 
увезената стока за производство на добиените произ-
води. 

21. "Норматив" е количина или процент на произ-
води произведени до определена количина на увезена 
стока. 

22. Изразот "криумчарење"^ избегнување на ца-
ринска контрола при внесување и изнесување на сто-
ката во смисла на член 278 од Кривичниот законик, 
односно увезување и извезување стока надвор од одо-
брени царински точки и непридржување на прописите 
кои се однесуваат на поседување или транспорт на 
стока низ територијата на Република Македонија; 
повреда на одредбите на членовите 5, 23 и 56 од овој 
закон; користење при преминување на граничната 
линија на возила, воздухоплови или пловни објекти со 
скриени делови во кои може да се складира стока без 
оглед дали таква 'стока ќе се открие, како и ко-
ристење на возила, воздухоплови или пловни објекти 
опремени да пренесуваат стока преку граничната 
линија без екипаж со далечинско управување. 

Член 4 
Царинско подрачје 

Царинското подрачје на Република Македонија 
(во натамошниот текст: царинско подрачје) ја опфаќа 
територијата, територијалните води и воздушниот 
простор над*територијата на Република Македонија,' 
државната граница, а по меѓународни договори може 
да се протега и на делови од територијата на други 
држави. Царинското подрачје е обележено со царин-
ска линија која е идентична со државната граница. 

Член 5 
Царински пограничен појас 

(1) Царински пограничен појас на копно е дел од 
царинското подрачје на Република Македонија, во 
ширина од 15 км од царинската линија во дла-
бочината на територијата на Република Македонија. 
Царински пограничен појас на граничните езера е дел 
од царинското подрачје на Република Македонија кој 
во ширина ја опфаќа царинската линија на езерото и 
до 5 км на копното од брегот на езерото. Кога погра-
ничниот појас се протега на дел од месности, тогаш 
целата месност се см<;та какф да е. внатре во појасот. 

(2) Царински пограничен, појас може исто така да 
се утврди околу меѓународни аеродроми или делови 
од државната територија к ^ с е сметаат за странска 
територија. 

(3) Владата на Република Македонија поблиску ги4, 

оггределува границите на царинскиот пограничен појас. 
(4) Царинските службеници се овластени да го кон-

тролираат идентитетот на лицата и да проверуваат стока 
и превозни средства, кои влегуваат, излегуваат, или 
циркулираат низ царинскиот пограничен појас. 

(5) За стоката затекната во царинскиот погра-
ничен појас мора да се поседува документ за легално 
внесување во царинското подрачје на Република Ма-
кедонија и платен царински долг. 

(6) Царинските органи можат да ги контролираат 
лицата кои влегуваат, излегуваат или се движат низ 
царинската погранична зона, да ги задржат оние без 
соодветни документи и дозволи потребни за влез во 
територијата на РМ и да ги задржат под царински 
надзор стоките за кои не може веднаш да се презен-
тира доказ за легален увоз и плаќање на царини и 
даноци. Таквите стоки ќе се сметаат како криумча-
рени. Превозните средства кои се користени за тран-
спорт на таквите стоки исто така може да се задржат. 

(7) Царинските службеници кои непрекинато сле-
деле лица кои минувајќи ја границата избегнале ца-
ринска контрола, се овластени да влегуваат и претре-
суваат објекти во кои е забележано дека престојувале 
тие лица, а станбени простории со судски налог. 

Член 6 
Примена на законот 

Овој закон се применува на целото царинско по-
драчје на Република Македонија, доколку со посебен за-
кон и меѓународна спогодба поинаку не е определено. 

Член 7 
Царинска стока 

(1) Царинска стока, во смисла на овој закон, е: 
. - секој предмет кој*се увезува во царинското по-

драчје, а не е пуштен во слободен промет и 
- секој предмет за кој се поднесува царинска дек-

ларација за извоз од царинското подрачје. 
(2) Царинска стока, во смисла на овој закон, не е: 
-јавна исправа; 
- пратка со пишан (печатен) материјал, која не со-

држи царинска стока и друга поштенска пратка која 
содржи книги; 

- трговска кореспонденција, деловни книги, сто-
ковна, правна и финансиска документација, кои се од-
несуваат на стоката и 

- ефективна валута, чекови, меници, акции и други 
хартии од вредност кои се користат како средства за 
плаќање. 

Член 8 
Примена на меѓународни договори 

Одредбите од овој закон не се применуваат на 
плаќањето на царините за увезената стока »или спро-
ведување на царинските постапки, доколку плаќа-
њето на царината или спроведувањето на царинската 
постапка е поинаку регулирано со меѓународен дого-
вор што Република Македонија го "ратификувала или 
му пристапила. 

И. ДЕЛОКРУГ, НАЧИН НА РАБОТА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА 

Член 9 
Царинска управа 

(1) Органот надлежен за работите од областа на 
царините е Царинската управа toaieo орган во состав 
на Министерството за финансии. 
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(2) Царинската управа има СВОЈСТВО на правно ли-
це. Работите и задачите на Царинската управа се из-
вршуваат преку царинарниците како нејзини орга-
низациони единици. 

(3) Со работата на Царинската управа раководи 
директор. 

(4) Директорот на Царинската управа го именува 
и разрешува Владата на РеЈублика Македонија. 

(5) Владата на Републжа Македонија го именува 
и разрешува и заменикот на директорот на Царин-
ската управа. 

(6) Поради видот, природата и сложеноста на ра-
ботите и задачите што се свршуваат од работниците 
со посебни должности и овластувања, како и поради 
тежината на работите и посебните услови под кои тие 
се извршуваат, износот нг средствата наменети за 
плата за извршување на те работи и задачи се зго-
лемува до 30% 

(7) Приемот и разорувањето на царинските 
службеници го врши директорот на Царинската уп-
рава, во согласност со закок 

ЧЈЕН 1 0 

Надлежности на Царинската управа , 
(1) Царинската управа е надлежна за вршење на 

контрола врз стоката, лицата и возилата кога влегу-
ваат, транзитираат или ја опуштаат територијата на 
Република Македонија. 

(2) Царинската управа енадлежна и за: 
- пресметка и наплата га царини, прелевмани, да-

ноци, акцизи и други давачки утврдени со закон во 
надворешно-трговскиот премет; 

- водење на управна голапка по царински пред-
мети, 

- девизно-валутна конзола во меѓународен пат-
нички и пограничен прометот ci ранство; 

- поведување постапка го прекршоци утврдени со 
ОВОЈ и друг закон во вршене на работите од областа 
на царинската постапка; 

- спречување на прекршоци во царинската пос-
тапка и спречување и сокривање на девизни пре-
кршоци, во врска со девишата контрола според али-
неја 3 од ОВОЈ став; 

- наплата на мандатни казни по прекршоци утвр-
дени со ОВОЈ закон; 

- истражување, спречување и откривање на царин-
ски прекршоци и поведуање на постапка по истите 
пред надлежен суд; 

- подготвување на но^ативни акти од областа на 
царинското работење; ^ 

- примена на прописно* од областа на надвореш-
но-трговското работење; 

- обезбедување податци за извоз и увоз за реали-
зација на статистички наежувања; 

- организирање на цаинскиот и информациониот 
систем на начин што овшожува размена, следење и 
стандардизирани на подгоци со државни институции 
во и надвор од земјата и 

- други работи утврден со закон. 

лен 11 
Права и обврски и царинските службеници 

(1) Царинските слкбеници носат службена 
облека додека проверуват лица, превозни средства 
или стока на службени Ј:6ОТНИ места Во сите дру)ги 
случаи, доколку е потремо за откривање или спре-
чување прекршоци, царските службеници можат да 
работат и во цивилна обжа 

(2) Царинските служ^ници се овластени да запи-
раат, контролираат и проресуваат лица и нивни пре-
возни средства на цела! територија на Република 
Македонија, а начинот постапката за вршење на 

контрола и претрес се уредува со акт на Владата на 
Република Македонија. 

(3) СекоЈ царински службеник е должен, ако тоа 
се бара од него, да се идентификува со службена леги-
тимација. 

(4) Царинските службеници кои непосредно рабо-
тат на оперативни задачи или работат на меѓународен 
премин имаат право на носење и употреба на огнено 
оружје, под услови определени со закон. 

(5) Царинските службеници имаат пристап до 
меѓународни простории наменети за сортирање во 
поштите и компаниите за брз курирски пренос за на-
оѓање на стока и за примена врз нив на стапки за на-
плата на царини и други давачки и трошоци во царин-
ската постапка што се применува. Службениците на 
поштите мора да им ги пријават на царинскиот орган 
сите пратки кои подлежат на примен^ на овој закон. 
Доверливоста на поштата не смее да биде нарушена 
под никакви околности. 

(6) Царинските службеници имаат пристап во же-
лезнички станици, платформи, вагони, ранжирни ста-
ници и други делови кои се под надлежност на же-
лезницата, аеродромските згради и полињата, со цел 
за примена на овој закон. 
( (7) Доколку постои основано сомнение дека едно 
лице пренесува опојни средства и друга криена стока 
во неговото тело, царинските службеници можат тоа 
лице да го подложат на медицински и други испиту-
вања со цел да се открие опојното или другото скри-
ено средство. 

(8) Со цел да се откријат царинските прекршоци 
утврдени според овој закон, како и криумчарената 
стока, царинските службеници можат да вршат прег-
лед во сите места, а во приватен стан со судски налог, 
каде што се претпоставува дека е сочувана стока или 
документи што се однесуваат на овие прекршоци, при 
што можат истите да ги задржат привремено. 

(9) Царинските службеници имаат право да поба-
раат податоци и документи со кои располагаат други 
државни органи и организации. 

(10) Царинските службеници имаат право да по-
бараат доставување на документи и податоци од учес-
ниците во постапката, а се однесуваат на постапките 
на нивните служби. 

(11) Царинските службеници имаат право на сле-
дење на сторители на царински прекршоци, а во 
случај на затекнување на извршување на прекршок 
имаат право на задржување на сторителот на прекр-
шокот согласно со условите предвидени со закон. 

(12) Царинските службеници цмаат право да вршат 
контрола и на контролирани испораки на предмети 
според услови определени со овој или друг закон. 

(13) Царинските службеници имаат право да по-
бараат помош и заштита од полициски и погранични 
воени единици во постапки кои се однесуваат на исле-
дување, контрола, сузбивање на криумчарење, откри-
вање на царински прекршоци и други казниви дела. 

(14) Податоците и информациите со кои распола-
гаат царинските службеници се достапни само на ца-
ринските органи, освен кога се работи за податоци од 
членот 20 на овој закон. 

(15) Царинските службеници, кога работат на 
средства за јавен превоз и во средство за јавен превоз, 
имаат право на бесплатен превоз со тие средства и 
право на осигурување исто како и правото на осигу-
рување што го Имаат патниците кои го плаќаат 
превозот со тие средства. 

Член 12 
Комуницирање на Царинската управа со странски 

органи 
Царинската управа може под услови предвидени 

со закон и меѓународни договори да бара од надлежни 
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органи на странски држави податоци и документи, 
под услови на реципроцитет. 

Член 13 
Службена облека и легитимација 

Службената облека, ознаките на чинови и начи-
нот на нејзиното доделување и користење, како и 
формата и содржината на службената легитимација 
на царинските службеници и начинот на нејзиното из-
давање ги пропишува министерот за финансии. 

Член 14 
Користење на огнено оружје 

Царинските службеници можат да користат огне-
но оружје при вршењето на нивните службени дол-
жности кога: 

- се во ситуација на самоодбрана; 
- не постои друг начин на запирање лица кои има-

ат намера да ја минат границата и не ги почитуваат 
повторените наредби од страна на цариникот да зап-
рат; 

- не постои друг начин да се запрат возилата, како 
и животни, кои имаат намера да ја минат границата и 
по повторените наредби о^ страна на цариникот да 
запрат и 

- не можат да спречат намерно оштетување на об-
јекти или средства на Царинската управа. 

Член 15 
Примена на Законот за општата управна постапка 
(1) Ако со овој закон поинаку не е определено, ца-

ринскиот орган што ја води царинската постапка го 
применува Законот за општата управна постапка. 

(2) Доколку царинскиот орган во царинската пос-
тапка целосно го прифати барањето, може да го од-
обри во вид на забелешка на самото барање. 

(3) Против решението, што во управна постапка 
го донесува царинскиот орган, може да се изјави жал-
ба до министерот за финансии. 

(4) Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Член 16 
Барање информации 

Секое лице има право да биде информирано во 
поглед на примена на царинската регулатива од стра-
на на царинските органи во врска со увозна или из-
возна постапка. Доколку информациите се бараат во 
писмена форма, трошоците паѓаат на товар на бара-
телот. 

Член 17 
Уверение за распоредување на стока според 

Царинската тарифа 
(1) Царинската управа, врз основа на писмено 

барање, на учесникот во постапката, издава уверение 
за распоредување на стоката според Царинската та-
рифа. Трошоците за издаденото уверение паѓаат на 
товар на барателот. 

(2) Уверението од ставот 1 на овој член е задол-
жително за царинските органи само во поглед на рас-
поредувањето на стоката според номенклатурата на 
Царинската тарифа во царинската постапка што ја 
водат со имателот на уверението. Уверението е за-
должително само за стока за која царинската постап-
ка започнала по денот на издавањето на уверението 
за распоредување на стоката според Царинската та-
рифа. 

(3) Имателот на уверението мора да докаже дека 
стоката што ја декларира одговара на стоката опи-
шана во уверението. 

(4) Уверението од ставот 1 на овој член важи една 
година од денот на издавањето, освен ако се утврди 
дека уверението е поништено затоа што се засновува 
на неточни или непотполна факти и докази (инфор-
мант ) на подносителот нг барањето за издавање на 
увереа 1ето. 

(5) Уверението престанува да важи: 
- во случај кога заради измена на прописите не е 

веќе во согласност со важешите прописи; 
- во случај кога не е весе во .согласност со царин-

ската номенклатура поради нејзините измени или 
измените во меѓународните прописи на кои се засно-
вува царинската номенкл«тура. Во тој случај увер-
ението престанува да важи наредниот ден по служ-
беното објавување на измеште и 

- ако е поништено или укинато. 
(6) Уверението од ставот 1 на овој чле^ може да се 

користи; само за определување на висината на увоз-
ните или извозните давачш, како и за определување 
на висината на извозните стимулации или други вра-
ќања сврзани со водењето ia аграрната политика. 

(7) Начинот на издаване на уверенијата од ставот 
1 на овој член, нивната пртена при царинењето, ка-
ко и висината на трошоцгге за издавање на увере-
нијата ги пропишува министерот за финансии. 

Член 18 
Право ш застапување 

Секое лице може да назначи застапник за рабо-
тење со царинскиот орган. 

Член 19 
Доверливост на податоци 

Сите податоци кои се по природа доверливи или 
се добиени врз доверлива основа се чуваат како 
службена тајна. Тајната не смее да се одава од царин-
ските органи без дозвола на лицето од кое е добиена. 
Размена на такви податоци е дозволена во случаи 
утврдена со закон. 

Член 20 
Обврска за поднесување на документи 

За спроведување на царинските постапки, секое 
лице кое посредно или непосредно е вклучено во 
работите со стоката е должно, на царинските органи, 
на нивно барање, да им ги даде на увид сите потребни 
документи и појаснувања и да им укаже потребна 
помош за обезбедување на доследна примена на зако-
нот. 

Член 21 
Чување документ 

Лицата се должни, документите од членот 20 на 
овој закон, да ги чуваат згради спроведување на ца-
ринска контрола, во рок од пет години без оглед на 
формата во која се наоѓаат, а рокот на чување 
почнува да тече од крајот на годината во која: 

- е поднесена декларацијата за извршено увозно, 
односно извоз1<о царинење на стоката, без исклучок 
на случаите наведени во алинејата 2 на овој став; 

- истекол рокот на царинскиот надзор во случај на 
увоз на стока која при пуштање во слободен промет 
била ослободена од плаќање царина, односно за која 
царинската стапка била намалена поради целта за 
која била увезена; 
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- била спроведена некоја друга царинска постапка 
во врска со стоката и 

- стоката била внесена во слободна зона и царинс-
ка зона или изнесена од нив. 

Член 22 
Контрола од страна на царинскиот орган 

Царинскиот орган, под услови утц v, м со овој и 
друг закон, ги презема сите мерки на контрола потреб-
ни заради правилна примена на царинските прописи. 

Член 23 
Стока која подлежи на високи царини, акцизи, 

даноци или забранета стока 
Лицата кои носат или чуваат на територијата на 

Република Македонија, стока која подлежи на високи 
царини, акцизи, даноци или стока забранета, според 
листата што годишно ја донесува Владата на Репуб-
лика Македонија, се должни на прво барање од стра-
на на царинските службеници, да дадат веродостоен 
доказ дека таа стока била легално увезена, произ-
ведена или добиена во Република Македонија. Сто-
ката за која не може да се даде ваков доказ, ќе биде 
сметана како криумчарен стока. 

III. ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ВИСИНАТА НА УВОЗНИТЕ ОДНОСНО 

ИЗВОЗНИТЕ ЦАРИНИ КАКО И НА ДРУГИ 
МЕРКИ СО СТОКАТА ВО НАДВОРЕШНО- 1 

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Царински стапки и распоредување на стока 
според Царинската тарифа 

Член 24 
Царинска тарифа 

(1) Царина се плаќа во случаите определени со овој 
закон според стапките определени со Царинската 
тарифа, доколку со овој закон поинаку не е определено. 

(2) Царинската тарифа е утврдена со посебен закон. 
(3) Царинскиот орган, за обработка на документи, 

наплатува трошоци во висина што ја пропишува Вла-
датана Република Македонија. Трошоците што ги на-
платува царинскиот орган се приход на Буџетот на 
Репу бл ика. Маке дониј а . 

2. Потекло на стоката 
Член 25 

Основно правило за потекло на стоката 
(1) Кога плаќањето на увозните давачки или 

определувањето на царинската стапка зависи од по-
теклото на стоката која подлежи на плаќање на 
увозни давачки, потеклото на стоката се утврдува 
согласно со овој закон, ако со други прописи или 
меѓународен договор поинаку не е предвидено. 

(2) Как£ стока со потекло од определена држава 
во смисла овој закон се смета стоката што: 

-во целост е добиена или произведена во таа држава 
и 

- во доволна мера е преработена во таа држава. 
(3) Владата на Република Македонија ги пропишува 

критериумите за докажување на потеклото на стоката. 

, , „ Член 26 
Во целост добиена или произведена стока 

Во целост добиена или произведена стока во 
смисла на членот 25 став 2 алинеја 1 од овој закон, во 
таа држава претставуваат: 

- минералните производи ископани во таа држава; 
- растителните производи собрани во таа држава; 
- припчодот на живите животни одгледани во таа 

држава; 
- производите добиени од живите животни одгле-

дани во таа држава; 
- производите стекнати со лов и риболов во таа др-

жава; 
- производите добиени од морски риболов и други 

производи произведени од морето надвор од терито-
ријалните води на таа држава, со бродови регистри-
рани во таа држава и кои пловат под знамето на таа 
држава; 

- стоката добиена или произведена во бродови -
фабрики од производите наведени во алинејата 6 на 
овој член, доколку бродовите се регистрирани во таа 
држава и пловат под нејзино знаме; 

- производите земени од морското дно надвор од 
територијалните води на таа држава под услов таа 
држава да има ексклузивни права на искористување 
на морското дно и тлото под него; 

- отпадоците и остатоците од производи што про-
излегуваат од производни операции и искористени 
производи, доколку во таа држава се собираат исклу-
чително заради добивање на суровини и 

- друга стока која е произведена во таа држава ис-
клучително од стоката наведена во алинеите од 1 до 9 
на овој член или од нивни деривати во било која фаза 
на производство. 

Член 27 
Стока преработена во доволна мера 

(1) Стока која е произведена во повеќе од една 
држава, во смисла на членот 25 став 2 алинеја 2 на 
овој закон, се смета дека е по потекло од онаа држава 
во која била извршена последната суштинска, еко-
номски оправдана обработка или преработка, при 
што е добиен нов производ, односно кој претставува 
значајна фаза во производството на преработката. 

(2) За последна суштинска економски оправдана 
обработка или преработка од ставот 1 на овој член не 
може да се смета: 

- пакувањето или препакувањето на стоката, без 
оглед на тоа каде била изработена амбалажата; 

- поделбата на поголеми количини на помали или 
спојувањето на помали во поголеми количини; 

- сортирањето, класирањето и поделбата на сто-
ката со сечење; 

- етикетирањето и одбележувањето на стоката; 
- конзервирањето на стоката за транспорт или 

складирање; 
- групирање на стоката и 
- увезениот жив добиток заради колење, заклан 

пред истекот на три месеци од денот на увозот. 

3. Царинска вредност 
Член 28 

Поим и утврдување на царинската вредност 
(1) Царинска вредност на стоката претставува ос-

нова за примена на Царинската тарифа и за прес-
метка на сите други обврски, што ги врши Царинс-
ката управа. 

(2) Царинска вредност на увезената стока е дого-
ворената цена (трансакциска вредност), односно фак-
тички платената цена или цената што треба да се пла-
ти за стока купена за увоз во Република Македонија. 

(3) Под цена која претставува царинска вредност, 
се подразбира-дека: 

- се вклучени сите трошоци и други издатоци нас-
танати во врска со продажбата и набавката на сто-
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ката до местото каде што стоката пристигнува на ца-
ринското подрачје; 

се исклучени сите трошоци и давачки, што се 
пресметуваат во царинското подрачје; 

- нема ограничување за купувачите по однос на 
располагањето или користењето на стоката, освен 
ограничувањата утврдени во прописите, ограничува-
њата што се однесуваат на забраната за натамошна 
продажба во трети држави или ограничувањата што 
суштински влијаат на вредноста на стоката; 

- во договорот за купо-продажба нема услови или 
обврски чија вредност не може да се утврди по однос 
на стоката која се царини; 

- продавачот нема непосредно или посредно да до-
бие дел од приходот од натамошната продажба или 
било какво друго располагање или користење од ст-
рана на купувачот, освен од членот 32 на овој закон и 

- купувачот и продавачот не се заемно поврзани 
(управувачки, капитално и роднински), односно до-
колку се поврзани дека на договорената цена не вли-
јаел трговскиот, финансискиот или било кој друг од-
нос меѓу купувачот и продавачот* 

(4) Царинската вредност на стоката која се извезува 
е нејзината вредност на местото на излез од царинското 
подрачје на Република Македонија на која се додаваат 
транспортните трошоци до границата исклучувајќи ги 
извозните царини, даноци, давачки и прелевманите, како 
и царините, даноците, давачките и прелевманите, за кои 
извозникот може да бара враќање. 

Член 29 
Примена на правилата за идентична и за слична 

стока 
(1) Доколку царинската вредност не може да се 

утврди врз основа на членот 28 став 2 од овој закон, 
како царинска вредност ќе се земе договорената цена 
за идентична стока со еднаков квалитет и еднакви 
својства, купени за увоз во Република Македонија и 
увезени во исто или приближно исто време како и 
стоката што се царини. 

(2) Доколку царинската вредност на стоката што 
се увезува не може да се утврди врз основа на членот 
28 став 2 од овој закон и ставот 1 на овој член, како 
царинска вредност се зема договорената цена за 
слична стока купена за увоз во Република Македонија 
и увезена во исто или приближно исто време како и 
стоката што се царини. 

(3) За утврдување на царинската вредност врз ос-
нова на ставовите 1 и 2 од овој член се применува до-
говорената цена за-идентична или слична стока про-
дадена под еднакви купопродажни услови (продажба 
на големо или на мало) и во приближно еднакви 
количини, како и стоката што се царини. Доколку 
нема таква продажба, се применува договорената 
цена за идентична или слична стока, продадена во 
друг вид на купопродажба или во други количини. 

(4) Доколку има повеќе договорени цени за иден-
тична или слична стока, за утврдување на царинската 
вредност на стоката што се увезува се применува на-
јниската договорена цена. 

Член 30 
Други правила за утврдување на царинската 

вредност 
(1) Доколку царинската вредност за увезената 

стока не може да се утврди врз основа на членовите 
28 и 29 од овој закон, истата се утврдува на следниов, 
начин: 

1. Доколку увезената стока, односно идентична 
или слична увезена стока се продава во Република 
Македонија во иста состојба во која била увезена, 

царинската вредност за увезената стока се утврдува врз 
основа на цената за мерна единица, според која уве-
зената стока им се продава во таква состојба на лица кои 
не се заемно поврзани со лицата од кои стоката е купена, 
во најголема вкупна количина во исто или приближно 
исто време кога се увезува стоката што се царини, под 
услов таа цена да се намали за износот на: 

- вообичаените провизии, трошоците во прометот 
и друга добивка во врска со продажбата на идентична 
или слична стока, увезена во Република Македонија и 

- царините и увозните давачки, како и другите да-
вачки што се пресметуваат при продажба на стока во 
Република Македонија. 

Доколку увезената стока, односно идентична или 
слична стока не се продава во Република Македонија, 
во иста состојба во која е увезена, а на барање на ца-
ринскиот обврзник, царинската основица на увезе-
ната стока се утврдува врз основа на цената по едини-
ца мерка по која увезената стока по извршеното об-
лагородување им се продава во најголемо вкупно ко-
личество на лица во Република Македонија кои не се 
поврзани со лицата од кои таа стока ги купува под ус-
лов таа цена да се намали за износот на вредноста на 
извршеното облагородување и за трошоците од ста-
вот 1 на овој член. 

2. Доколку царинската вредност не може да се ут-
врди според ставот 1 на овој член, таа се утврдува врз 
основа на пресметковната рредност која одговара на 
износот на: 

- вредноста на материјалот и трошоците направе-
ни при производството на увезената стока; 

- добивката што при увозот во Република Маке-
донија ја остваруваат производителите на идентична 
или слична стока од државата на извозот, како стока 
што се царини и трошоците што ги имаат при увозот; 

- трошоците од членот 32 на овој закон. 
(2) На барање на царинскиот обврзник, може да се 

измени редоследот на примената на одредбите на 
став 1 точки 1 и 2 од овој член. ^ 

Член 31 
Ограничувања при утврдување на царинската 

вредност 
(1) Доколку царинската вредност на увезената 

стока не може да се утврди врз основа на членовите 
28, 29 и 30 од овој закон, се утврдува на друг соод-
ветен начин согласно со законот и врз основа на по-
датоците што се на располагање. 

(2) Царинската вредност од ставот 1 на овој член 
не може да се утврдува врз основа на: 

- продажната цена на стоката произведена на ца-
ринското подрачје на Република Македонија; 

- постапката според која е можно за царинската 
вредност да се примени повисока од двете алтерна-
тивни вредности; 

- продажната цена на стоката на домашниот пазар 
на државата извозничка; 

- трошоците на производството, освен оние кои 
како трошоци се утврдени во согласност со членот 30 
став 1 точка 2 алинеја 1 на овој закон; 

- цената на стоката за извоз во други држави; 
- најниските царински вредности или 
- произволните или фиктивните вредности. 

Член 32 
Трошоци што се пресметуваат во царинската 

вредност 
(1) При утврдување на царинската вредност со-

гласно со членот 29 од овој закон, доколку не се прес-
метани во вистински платената цена во царинската 
вредност, се пресметуваат следниве трошоци: 
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1. Провизиите на посредниците и другите прови-
зии, освен накупните провизии; 

2. Трошоците за посебна амбалажа, што е можно да 
се смета како дел од стоката; 

3. Трошоците на амбалажата, посебно трошоците 
за материјал и работа; 

4. Следниве трошоци за превоз до местото на вле-
гување на царинското подрачје: 

- трошоци на превоз и осигурување на увезената 
стока и 

- трошоци за ускладиштување, како и трошоци за 
обработка што настанале во текот на превозот на 
увезената стока; 

5. Сразмерниот дел на вредноста на суровините, 
репроматеријалите и деловите за вградување, купени 
во странство, што купувачот ги обезбедил бесплатно 
или по намалена цена, што биле употребени во про-
изводството на увезената стока; 

6. Сразмерниот дел од вредноста на увезената сто-
ка, која купувачот ја обезбедил бесплатно или по на-
малена цена и била употребена во производството на 
увезената стока; 

7. Сразмерниот дел на вредноста на алат, калапи, 
матрици и слични производи кои купувачот ги обез-
бедил бесплатно или по намалена цена, а биле упо-
требени во производство на увезената стока; 

8. Надоместоците и трошоците во врска со права-
та на користење на патенти, модели, знаци или стран-
ски трговски или фабрички ознаки, што купувачот ги 
плаќа непосредно или посредно, ако продажбата е 
договорена врз основа на таков вид плаќање; 

9. Делот од износот остварен со натамошната про-
дажба, отстапување или користење на увезената сто-
ка што непосредно или посредно му се плаќа на про-
давачот и 

10. Сразмерниот дел од вредноста на услугите 
извршени во странство што купувачот ги плаќа посе-
бно, а се потребни во производството на стоката која 
се увезува. Вредноста на услугите не ги опфаќа 
трошоците за истражување извршени во странство. 

(2) По исклучок од ставот 1 точка 8 од овој член 
надоместоците и трошоците не се пресметуваат во 
царинската вредност доколку стоката се увезува со 
право на репродукција. 

Член 33 
Прифаќање на доплати и посебни плаќања 

(1) При увоз на стока за која е договорена обврс-
ката од членот 32 став 1 точки од 8 до 10 на овој за-
кон, царинскиот обврзник е должен тоа да го наведе 
во царинската декларација. 

(2) Царинскиот обврзник на царинскиот орган 
мора дополнително да ги пријави продажбата, отста-
пувањето или користењето на увезената стока од кон 
произлегува обврската за доплата на определен износ 
на продавачот, најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
настанувањето на таквата трансакција. 

(3) Врз 'бенова на поднесената пријава, царинскиот 
орган донесува решение со кое ја пресметува царина-
та и другите увозни давачки што царинскиот обвр-
зник е должен да ги плати. 

Член 34 
Пресметување на вкупните трошоци во 

царинската вредност на повеќе видови стока 
(1) Доколку во определена пратка се наоѓаат 

повеќе видови стока која се царини по различни ца-
рински стапки, целокупните трошоци кои се однесу-
ваат на откуп на стоката, како и трошоците sja 
превоз, осигурување и доставување се пресметуваат 
сразмерно на вредноста на секој вид стока. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, царин-
скиот орган може, на барање на декларантот, це-
локупните трошоци кои се однесуваат на повеќе ви-
дови стока во определена пратка да ги додаде кон 
вредноста на онаа стока за која царинската стапија е 
највисока во тарифниот број. 

Член 35 
Прифаќање на фактурна вредност 

(1) Како царинска вредност се зема вредноста на 
стоката која е наведена во фактурата на продавачот, 
ако таа вредност е соодветна на утврдената според 
овој закон кои се однесуваат на договорената цена. 

(2) Царинскиот орган, во царинската постапка, 
може да побара од декларантот да ги даде сите пода-
тоци потребни за утврдување на царинската вредност 
според членовите од 28 До 32 на овој закон. 

(3) Ако во фактурата е наведена вредноста на 
стоката изразена во странска валута, валутата ќе се 
пресмета во домашна валута според курсот кој, сог-
ласно со законот со кој се регулира девизното рабо-
тење, важи на денот на настанувањето на обврската 
за плаќање царина. 

(4) Ако фактурата од оправдани причини Не е до-
ставена, односно ако царинскиот орган, врз основа на 
околностите под кои се врши увозот, е на мислење 
дека вредноста на стоката што е наведена во факту-
рата не одговара на одредбите на овој закон за дого-
ворената цена, царинската вредност ќе се утврди со-
гласно со членовите, од 28 до 32 на овој закон. 

(5) На барање на царинскиот обврзник, царинс-
киот орган издава писмено известување за висината 
на царинската вредност и за начинот на нејзиното 
утврдување. 

Член 36 
Финансиски трошоци 

Каматите на кредитите и трошоците за обезбеду-
вање на парични средства во странство (финансиски 
трошоци) кои се однесуваат на плаќање на увезената 
стока, не се пресметуваат во царинската вредност, 
ако договорот за купопродажба ги содржи следниве 
елементи: 

- каматите се одвоени од фактичкото плаќање на 
цената или цената што треба да се плати за стока 
купена за увоз во Република Македонија или 

- каматите се содржани во цената, а купувачот 
може да докаже дека платената цена или цената што 
треба да се плати е приближно еднаква на фактички 
(стварно) платената цена за еднаква или слична 
стока, купена без финансиски договор и дека камат-
ната стапка е во рамките на стапките за такви тран-
сакции во државата во која е обезбеден кредитот. 

Член 37 
Прифаќање на попуст и намалување на цените 

(1) За определување на царинската вредност на 
стоката, за која во моментот на нејзиното утврдување 
договорената цена се уште не била платена, по прав-
ило, како царинска вредност, се зема цената што ќе 
мора да се плати заради исполнување на обврската. 

(2) Сите намалувања на цената и каса сконто, до-
говорени и остварени пред извршениот увоз на сто-
ката, не се засметуваат во царинската основица. 

(3) По исклучок од ставот 2 на овој член, каса 
сконто кое не е остварено пред извршениот увоз не се 
засметува во царинската основица, ако увозникот 
дополнително поднесе доказ дека при плаќањето го 
остварил. 
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(4) Трошоците за монтажа, што се врши во Репуб-
лика Македонија, не се пресметуваат во царинската 
вредност на машините, апаратите и уредите кои се 
увезуваат. 

Член 38 
Царинска вредност на стока доставена бесплатно 

(1) Царинската вредност на стоката што се уве-
зува без плакање на противвредност се утврдува врз 
основа на членовите од 29 до 31 од овој закон. 

(2) Во случај на оштетување на стоката која се 
увезува пред нејзиното пуштање во слободен промет, 
царинската вредност на стоката се утврдува на тој 
начин што соодветната договорена цена се намалува 
за процентот на оштетувањето. Процентот на оште-
тувањето го утврдува царинскиот орган со процена. 
Во случај пак, врз основа на -отпишување (одобру-
вање на сметката) да била договорена нова цена која 
одговара на условот од членот 28 на овој закон/ 
таквата цена ќе претставува нова царинска вредност. 

Член 39 
Посебни правила и поблиски прописи за вредноста 
Министерот за финансии поблиску го пропишува 

начинот на определување на царинската вредност. 

IV. ПОСТАПКА СО СТОКАТА КОЈА Е 
ВНЕСЕНА НА ЦАРИНСКОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕД 
ДА БИДЕ ДОЗВОЛЕНА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА 

ИЛИ КОРИСТЕЊЕ 

1. Внесување на стоката во царинско подрачје 
Член 40 

Царински гранични премини 
« (1) Стоката се внесува или изнесува од царинското 

подрачје преку царински гранични премини. 
(2) Царинските гранични премини и нивната кла-

сификација ги определува Владата на Република Ма-
кедонија. Министерот за финансии дава согласност за 
проектирање, градба и реконструкција на објекти на 
царинските гранични премини на предлог на дирек-
торот на Царинската управа. 

(3) Прометот на стоката која подлежи на фитопа-
толошка, ветеринарна и друга пропишана контрола, е 
дозволен само преку оние царински гранични пре-
мини кои согласно со посебни прописи се определени 
за промет со таква стока. 

(4) Времето во кое може да се внесе, односно изне-
се стока од царинското подра^е, односно во кое лицата 
со царинска стока можат да ја преминат, царинската 
линија, го определува и објавува директорот на Ца-
ринската управа. 

Член 41 
Определување на царински пат 

Директорот на Царинската управа ги определува 
патиштата по кои сета царинска стока мора да се дви-
жи без разлика дали е во транзит, се увезува или се 
извезува. 

Член 42 
Царински надзор 

(1) Стоката е под царински надзор од моментот на 
внесување на царинското подрачје до одредување за 
неа соодветна царинска постапка. 

(2) Воздухоплови и бродови кои пристигнуваат на 
царинското подрачје мора да се стават под надзор на 
царинските органи. 

(3) Под царински надзор од ставот 2 на овој член 
не се ставаат: 

- домашни и странски воени бродови и воздухоп-
лови и 

- бродовите и воздухопловите на, органите за внат-
решни работи. 

(4) По исклучок од ставот 3 на овој член, стоката 
која се утоварува или истоварува од бродовите и 
воздухопловите од ставот 3 на овој член, се пријавува 
за царински надзор. Под царински надзор е и стоката 
која со себе ја носат лицата кои се качуваат или се 
симнуваат од бродовите, односно воздухопловите од 
ставот 3 на овој член. 

(5) Стоката која е наменета за извоз, привремен 
извоз заради облагородување, транзит, во смисла на 
членот 130 од овој закон, или за царинско склади-
рање, заради дополнителен извоз, се под царински 
надзор од моментот на приемот на царинската дек-
ларација до моментот на напуштањето на царинското 
подрачје, уништувањето на стоката и повлекувањето' 
на декларацијата. 

Член 43 
Посебности на царинскиот надзор во врска со 

видот на транспортот 
Посебностите на царинскиот надзор во врска со 

видот на транспортот (патен, железнички, воздушен, 
воден и поштенски), ги определува Владата на Репуб-
лика Македонија по претходно прибавено мислење од 
министерот за сообраќај и врски. 

2. Ставање стока на увид на царинскиот орган 
Член 44 

Постапка со предадена стока 
(1) Претоварување и растоварување, како и 

преместување на предадената стока се врши со пре-
тходна согласност на царинските органи. 

(2) Согласноста од ставот 1 на овој член не е по-
требна во случај на виша сила. Во тој случај царин-
скиот орган треба да се извести за претоварувањето, 
растоварувањето или преместувањето, во што е мож-
но покус рок. 

(3) Царинскиот орган може да ја измери, преброи 
или визуелно да ја идентификува предадената стока и 
превозното средство. Заради преглед на стоката и на 
превозното средство, царинскиот орган во секое вре-
ме може да побара стоката да хе демонтира или рас-
пакува. 

(4) Предадената стока, со дозвола од царинскиот 
орган може да биде прегледана или да бидат земени 
примероците пред да се определи царинска дестина-
ција на таа стока. 

3. Пријавување на стока 
Член 45 

Пријавување на стока и лица одговорни за 
пријавувањето 

(1) Стоката што се внесува или изнесува од царин-
ското подрачје се пријавува на граничната царинар-
ница. 

(2) Стоката,што се внесува во царинското под-
рачје на Република Македонија се пријавува на ца-
ринскиот орган од страна на лице кое ја внело во ца-
ринското подрачје на Република Македонија или од 
лице кое презело обврска за превоз на стоката по неј-
зиното внесување во царинското подрачје. 

(3) Обврската од ставот2 на овој член не се одне-
сува на стоката која патниците ја носат со себе во 
патничкиот промет, малограничниот промет, пош-
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тенскиот промет или во прометот на стоката со мала 
вредност, ако царинската контрола и надзорот се ут-
врдени на друг начин. 

(4) Ако лицата од ставот 2 на овој член не можат 
да ги исполнат своите обврски заради виша сила или 
други непредвидени околности, веднаш мора да го 
известат најблискиот царински орган за причините за 
неисполнувањето на обврските и да наведат каде и во 
каква состојба се наоѓа стоката. 

(5) Министерот за финансии го определува начи-
нот на пријавување на стоките. 

4. Елементарна декларација 
Член 46 

Поднесување елементарна декларација 
(1) Со ставање на стоката на увид на царинскиот 

орган, лицето кое ја внело стоката во царинското 
подрачје должно е да поднесе елементарна декла-
рација доколку не поднесе царинска декларација. 

(2) Царинскиот орган може да дозволи, лицето од 
ставот 1 на овој член да поднесе елементарна дек-
ларација дополнително, но не подобна од првиот ра-
ботен ден по денот кога стоката била доставена. 

(3) За стоката што патникот ја носи to себе и за 
поштенските пратки, царинските органи не мораат да 
побараат поднесување на елементарна декларација, 
ако со тоа не е загрозено спроведувањето на царин-
скиот надзор и ако, пред истекот на рокот од ставот 2 
на овој член, патникот поднесе барање за одобрување 
на некоја од царински дозволените употреби или ко-
ристење на стоката. 

Член 47 
Содржина на елементарната декларација 

(1) Елементарната декларација ги содржи подато-
ците потребни за утврдување на истоветноста на сто-
ката, потпишана од лицето кое ја пополнува. 

(2) Образецот на елементарната декларација го 
пропишува министерот за финансии. Како елемента-
рна декларација може, под услови што ќе ги определи 
министерот за финансии, да се користат и комерци-
јални и други документи кои ги содржат податоците 
потребни за утврдување на истоветноста на стоката. 

(3) Во согласност со условите од членот 63 став 2 на 
овој закон, министерот за финансии може да дозволи 
користење на технички помагала за електронска обра-
ботка на податоците на елементарната декларација. 

Член 48 
Потврда за елементарна декларација 

Царинскиот орган го потврдува приемот на еле-
ментарната декларација, при што задржува еден при-
мерок заради дополнително проверување дали е под-
несена царинска декларација за спроведување на оп-
ределена царинска постапка во рокот определен со 
членот 50 од овој закон. 

ч Член 49 
Определување на постапка за стока ставена на 

увид 
За стоката која е ставена на увид, царинскиот ор-

ган определува соодветна царинска постапка про-
пишана според овој закон. 

Член 50 
Рокови за поднесување барање за царински 

дозволена употреба на стока 
(1) Ако стоката му е доставена на царинскиот ор-

ган заедно со елементарната декларација, декларан-

тот е должен да ја поднесе царинската декларација за 
започнување на царински дозволената употреба на 
стоката најдоцна во рок од: 

- пет дена од приемот на елементарната деклара-
ција, кога се работи за стока што се превезува со 
пловни транспортни средства и 

- три дена по приемот на елементарната декла-
рација, кога се работи за стока што се превезува со 
друг вид транспортни средства. 

(2) Во случај на виша сила царинскиот орган може 
рокот од ставот 1 на овој член да го продолжи, но нај-
многу за уште три дена. 

5. Привремено чување на стока 
Член 51 

Привремено чување на доставена стока 
(1) Царинската стока може од внесувањето во ца-

ринското подрачје до почетокот на царински дозво-
лената употреба или користење на стоката, по доста-
вувањето на увид на царинскиот орган, привремено да 
се стави под царински надзор доколку не биде подне-
сена царинска декларација во рокот од членот 51 на 
овој закон. 

(2) Стоката од ставот 1 на овој член се чува во 
простории и под услови што ќе ги определи царинс-
киот орган. 

(3) Царинскиот орган од лицето кое привремено ја 
дало царинската стока на чување, да бара доставу-
вање на инструмент за гарантирање на наплатата на 
евентуален царински долг. 

Член 52 
Постапка со привремено чувана стока 

Стоката што привремено се дава на чување може 
да биде предмет само на оние операции со кои се га-
рантира сочувување на стоката во неизменета состо-
јба, а не заради промена на нејзиниот изглед или на 
техничките карактеристики. 

Постапување на царинските органи во случај на 
непочитување на роковите од членот 50 на овој 

Ф закон 
(1) Царинскиот орган без одлагање ги презема по-

требните мерки пропишани со овој закон, вклу-
чувајќи и одземање и продажба на стоката дадена на 
привремено чување, доколку сопственикот на стоката 
не ги изврши формалностите за започнување на ца-
ринската постапка во роковите од членот 50 на овој 
закон. 

(2) Царинскиот орган во рамките на мерките од 
ставот 1 на овој член може да ја премести царинската 
стока во друг посебен простор кој е под царински над-
зор. Преместувањето согласно со овој став се врши на 
трошок и под одговорност на сопственикот на сто-
ката. 

(3) Ако царинскиот орган, согласно со ставот 1 на 
овој член, стоката Што е на привремено чување ја 
продаде, должен е да постапи согласно со членот 70 
од овој закон. 

6. Други одредби 
Член 54 

Примена на одредбите за стока во транзит 
На стоката во транзит преку царинското подрачје 

на Република Македонија се применуваат одредбите 
од членовите 41 до 49 на овој закон. 
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Член 55 
Уништување на доставената царинска стока 

(1) Стоката под царински надзор може да биде 
уништена од страна на царинските органи кога неј-
зиниот увоз, извоз или транзит е забранет според овој 
или друг закон, кога е опасна за луѓето, животната 
средина и природата или објектите во граничниот 

ч премин, и не постои безбеден начин за нејзино скла-
дирање илр отстранување. Царинскиот орган е дол-
жен да го извести сопственикот за уништувањето на 
стоката. 

(2) Сопственикот може да ја уништи стоката под 
царински надзор од економски оправдани или други 
причини, со претходна дозвола на царинскиот орган и 
под негова контрола. 

(3) Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
трошоците за уништување ги сноси сопственикот на 
стоката. 

(4) Производите кои остануваат како резултат на 
уништувањето се сметаат како стока под царински 
надзор за која се спроведува определена царинска 
постапка. 

Член 56 
Незаконско внесување на царинска стока 

Ако стоката која е под царински надзор не може 
да се стави на увид на царинскиот орган, на негово 
барање, се смета дека е нелегално внесена на терито-
ријата на Република Македонија. 

V. ЦАРИНСКИ ДОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА ИЛИ 
КОРИСТЕЊЕ НА СТОКАТА 

1. Општ дел 
Член 57 

Користење и изземање од користење на стока 
(1) Стоката може во секое време да добие било 

каков царински статус или дозвола за употреба или 
користење, независно од нејзината природа или коли-
чество или земја на потекло, испраќач или крајно од-
редиште. ^ 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член Владата 
на Република Македонка за определен вид стока 
може да забрани или ограничи некој од предвидените 
видови на царинска дозвола за употреба или корис-
тење на стоката во интерес на јавниот морал, безбед-
носта, зачувување на здравјето и животот на луѓето/ 
животните и растенијата, заштита на животната сре-
дина и природата, заштита на националното богат-
ство со уметничка, историска или археолошка вред-
ност или заради заштита на% индустриската сопс-
твеност. 

(3) Владата на Република Македонија може да 
определи определени видови стока, заради нивните 
специфични својства да можат, во врска со царин-
ската дозвола за употреба или користење на стоката, 
да бидат предмет на постапување само на определени 
^организациони единици на Царинската управа. 

2. Царински постапки 
Член 58 

Обврска за поднесување на царинска декларација 
(1) За секоја стока во царинска постапка се подне-

сува царинска декларација. 
(2) За стоката од Република Македонија која се 

декларира за извоз, времен извоз, транзит или царин-
ско складирање, се одредува постапка на царински 

надзор од моментот на поднесување на царинската 
декларација до моментот на напуштањето на царин-
ското подрачје на Република Македонија или додека 
стоката не се уништи. 

(3) По исклучок од ставот 1 на овој член, писмена 
царинска декларација не поднесуваат: 

- патниците за личен багаж што го носат со себе 
или кој е даден на превоз со превозно средство со кое 
допатувале; 

- примачите на стока од членот 183 на овој закон, 
освен на оние од алинеја 1 на истиот член; , 

- примачите и испраќачите на телевизиска, филм-
ски или на друг начин снимени вести или слики и про-
грамски прилози за директно емитување или преда-
вање преку средствата за јавно информирање; 

- лицата од членовите 180 и 181 алинеи 1, 2,4, 5, 6, 
8 и 10 на овој закон; 

- лицата кои примаат од странство, односно ис-
праќаат во странство филмови за развивање; 

- лицата кои увезуваат или примаат од странство, 
односно испраќаат во странство предмети што не се 
сметаат како царинска стока од членот 7 став 2 на 
овој закон и 

- примачите и испраќачите на печатен материјал 
од областа на културата, образованието и воспита-
нието и науката, како и државни органи, трговски 
друштва и други правни лица на документација што ја 
примаат врз основа на меѓународни спогодби. 

Член 59 
Форма на царинската декларација 

(1) Царинска декларација е образец чија форма, 
содржина и начин на пополнување ги пропишува ми-
нистерот за финансии. Царинска декларација е и ком-
пјутерска порака, електронски потпис и дознака за 
поддршка на документи. 
' . (2) Царинска декларација е должен да поднесе ца-

ринскиот декларант до надлежната царинарница во 
роковите утврдени со членот 50 од овој закон. 

Член 60 
Царински декларант 

(1) На царинскиот орган стоката *ја пријавуваат 
сопственици односно декларанти кои работат од свое 
име и за своја сметка, од свое име и за туѓа сметка, 
или царински застапници кои работат од свое име и за 
туѓа сметка или од туѓо име и за туѓа сметка. 

(2) Царинскиот застапник мора да е регистриран 
од надлежен суд за вршење на' застапничка дејност и 
да е евидентиран во Царинската управа, со определу-
вање на матичен број. 

(3) Царинските застапници кои работат на заста-
пување на сопствениците на стоката ги извршуваат 
сите царински постапки. Царинските застапници се 
должни да водат евиденција и да ги чуваат сите дек-
ларации кои ги поднеле за други странки. 

(4) Царинските застапници и сопствениците на 
стоката, солидарно одговараат пред царинскиот ор-
ган за точноста ка нивните изјави и декларации, за 
придржување кон соодветните царински прописи, 
како и за другите права и обврски кои произлегуваат 
од царинската постапка. 

(5) Одредбите од ставот 1 на овој член нема да се 
применуваат врз царинските застапници, во случај 
ако се открие намера за измама или немарност од 
страна на сопственикот на стоката. 

(6) Начинот на водење на евиденцијата од ставот 2 
на овој член поблиску го пропишува министерот за 
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2.1. Прием на царинската декларација 
2.1.1. Вообичаена постапка 

Член 61 
Пополнување на царинската декларација 

(^Царинскиот декларант ја пополнува царин-
ската декларација со податоците, потребни за из-
браната царинска постапка. Царинската декларација 
мора да биде потпишана или со компјутерска порака, 
потврдена од страна на царинскиот орган. 

(^Царинскиот декларант во царинската дек-
ларација ја наведува царинската постапка што треба 
да се спроведе за стоката наведена во декларацијата. 

(3) Кон царинската декларација, царинскиот дек-
ларант е должен да ги приложи сите документи по-
требни за спроведување на бараната царинска 
постапка, односно докази за тоа дека била извршена 
пропишаната ветеринарна, фитопатолошка или друга 
пропишана контрола. 

Член 62 
Прием на царинската декларација 

(1) Царинската декларација, која е предмет на 
иницијална проверка и е формално прифатена како 
валидна од царинскиот орган, мора веднаш да биде 
примена и заверена од царинскиот орган, под услов 
стоката од декларацијата да е достапна за царински 
преглед. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, царин-
скиот орган, врз основа на писмено барање од подно-
сителот на декларацијата, може да одобри поднесу-
вање, прием и заверка на декларацијата два дена по 
ставање на стоката на увид за царинење. 

(3) Еднаш прифатената и заверената декларација 
од страна на царинскиот орган, се смета за законски 
обврзувачки документ за декларантот. 

(4) Во царинската постапка се применуваат про-
писите што важат на денот на приемот на декла-
рацијата. 

Член 63 
Дополнување на податоци во царинската 

декларација 
(1) Царинскиот орган може врз основа на барање 

на царинскиот декларант да му дозволи да ја дополни 
декларацијата, што веќе ја прифатил со определени 
податоци, но притоа декларацијата не смее да се 
прошири на друга стока, освен на онаа на која прво-
битно се однесувала. 

(2) Декларацијата може да се промени откако 
царинскиот орган ќе го извести декларантот дека има 
намера да ја прегледа стоката или откако се утврди 
дека податоците кои декларантот сака да ги измени 
се неточни. 

(3) Оригиналната декларација треба да биде при- * 
ложена кон новата. 

Член 64 
Повлекување на царинската декларација' 

(1) Царинскиот орган по барање на царинскиот 
декларант ќе го одобри повлекувањето на веќе при-
мената царинска декларација, доколку декларантот 
поднесе доказ дека декларираната стока опфатена во 
декларацијата е ставена во погрешна царинска пос-
тапка. Во случај кога царинскиот орган го информи-
рал декларантот за намерата да ја прегледа стоката, 
барањето за повлекување на декларацијата нема да се 
прифати, се додека не се Изврши преглед на деклари-
раната стока. 

(2) Царинската декларација не може да се повлече 
по ослободување на стоката од под царински надзор. 

Член 65 
Проверка на царинската декларација 

(1) Заради проверка на точноста и правилноста на 
прифатената царинска декларација, царинскиот орган 
може да: 

- ги прегледува документите што се во прилог на 
декларацијата; 

- бара од декларантот и .други докази за да се 
провери точноста на наводите во декларацијата; 

- ја прегледува стоката, зема мостри за анализа, 
врши подетален преглед и 

- ги опишува наодите од извршениот преглед на 
царинската декларација. Ако не ја прегледал стоката, 
тоа мора да го констатира на декларацијата. 

(2) Резултатите од проверката на декларацијата се 
наменети за примена на одредбите од царинската 
постапка што ја побарал декларантот. Доколку не се 
изврши проверка на декларацијата, за примена на 
одредбите од царинската постапка се земаат пода-
тоци кои царинскиот декларант ги навел во дек-
ларацијата. 

(3) Ако резултатите од проверката на деклараци-
јата не се совпаѓаат со наводите вет декларацијата или 
наводите во декларацијата не соодветствуваат на вис-
тинската состојба на стоката, царинскиот орган за тоа 
ќе донесе решение согласно со закон. 

(4) Жалбата против ова решение не ја одлага не-
говата примена. 

Членбб 
Преглед на стоката и други царински мерки за 

проверка на царинската декларација 
(1) Прегледот на стоката и секоја друга постапка 

во врска со стоката што се спроведува заради преглед 
или земање мостри, се врши на одговорност на царин-
скиот декларант. Трошоците се на товар на деклар-
антот. 

(2) Декларантот има право да биде присутен при 
прегледот на стоката и земањето мостри. Царинскиот 
орган има право да побара од декларантот лично или 
преку застапник да биде присутен при прегледот на 
стоката, односнр земањето мостри, ч ако неговата 
помош е потребна за олеснување на прегледот на 
стоката или земањето мостри. 

(3) Царинскиот орган не е должен на декларантот 
да му плати надоместок за мострите на стоката 
доколку количината, односно вредноста на таа стока 
е земена како мостра во рамките на количините 
пропишани за мостри кои овозможуваат нормално 
спроведување на контролата. 

(4) Начинот на земање мостри и висината на 
трошоците на постапката за земање мостри ги 
пропишува министерот за финансии. 

Член 67 
Делумен преглед на стоката 

(1) При вршење на преглед, само на дел од дек-
ларираната стока наодите на делумниот преглед се 
однесуваат и на другата стока наведена во истата ца-
ринска декларација. 

(2) Декларантот може да побара и натамошен 
преглед на стоката, доколку смета дека делумниот 
преглед не е доволен за утврдување на фактите за 
остатокот на стоката. 

(3) Согласно со ставот 1 на овој член, ако царина 
ската декларација опфаќа два или повеќе вида стока, 
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одделните елементи кои се однесуваат на секој ид 
стока ќе се сметаат за поеднинечна декларација. 

Член 68 
Мерки за дополнително утврдување на 

истоветноста на стоката 
(1) Царинскиот орган може да преземе мерки кои ќе 

овозможат дополнително утврдување на истоветноста на 
стоката, доколку тоа е потребно заради утврдување и 
обезбедување на усогласеноста со условите утврдени за 
царинската постапка, што во декларацијата за опре-
делена стока ја избрал царинскиот декларант. 

(2) Царинските обележја ставени на стоката или 
на транспортно^ средство може да ги отстрани или 
уништи само царинскиот орган или друго лице со не-
гова дозвола, освен ако заради непредвидени окол-
ности или виша сила, нивното отстранување или 
уништување е неопходно потребно за да се заштити 
стоката или транспортно^ средство. 

(3)'Видовите на царинските обележја и начинот на 
нивната употреба ги пропишува министерот за фи-
нансии. 

Член 69 
Ослободување на стоката 

(1) Царинскиот орган ќе ја ослободи стоката 
веднаш по завршувањето на проверката на подато-
ците од царинската декларација, односно кога дек-
ларацијата е прифатена без проверка на податоците, 
ако се исполнети условите за избраната царинска 
постапка и ако за предметната стока не важат било 
какви ограничувања или забрани што го спречуваат 
спроведувањето на избраната царинска постапка. 

(2) Ако во една декларација се опфатени повеќе ви-
дови стоки, сите стоки се ослободуваат во исто време. 

(3) Ако дошло до создавање на царински долг, 
стоката не може да се ослободи во смисла на ставот 1 

V од овој член, се додека долгот не биде намирен или 
обезбеден согласно со членот 172 од овој закон. 

(4) Ако, согласно со условите пропишани за задо-
врлување на определена царинска постапка, царин-
скиот обврзник мора да достави соодветна гаранција 
за наплата на царински долг, стоката не може да се 
ослободи се додека таквата гаранција не му биде до-
ставена на царинскиот орган. 

(5) Декларантот не смее да почне да ја употребува 
или користи стоката пред да биде ослободена, со-
гласно со ставот 1 на овој член. 

Член 70 
Посебни мерки на царинскиот орган 

Царинскиот орган може да примени посебни мер-
ки, вклучувајќи и одземање на стоката и нејзината 
продажба, доколку: 

1. Стоката не може да биде ослободена затоа што: 
- не било можно да се зацочне или продолжи со 

преглед на стоката во рок што го определил царин-
скиот орган од причини предизвикани од страна на 
декларантот; 

- документите, што морале да бидат поднесени за 
одобрување на избраната царинска постапка, не биле 
доставени од страна на декларантот; 

- наплатата или гаранцијата што морала да биде 
доставена заради обезбедување на обврските за пла-
ќање на царината, не биле извршени или доставени во 
пропишаниот рок или 

- за стоката важат забрани или ограничувања, кои го 
попречуваат спроведувањето на бараната постапка. 

2. Стоката не е отстранета од привременото скла-
диште по ослободувањето во рок од десет дена. 

Член 71 
Продажба или бесплатно отстапување^ 

одземената стока * -
(1) Стоката која е одземена според одредбите на 

овој закон, по правило, се продава. Продажбата се 
врши со јавна лицитација. По исклучок, Владата на 
Република Македонија може одземената стока 
бесплатно да ја отстапи на државни Органи и хумани-
тарни организации, ако таа стока е потребна за вр-
шење на нивната функција, односно дејноста ако се 
работи за предмети со историска, археЈГршка, ет-
нографска, културна, уметничка или научна вредност 
- на надлежниот орган за заштита на спомениците на 
културата. 

(2) Поблиски критериуми за начинот на продажба и 
постапување со стоката од ставот 1 на овој член, како и 
за распределба на средствата стекнати од продажбата, 
пропишува Владата на Република Македонија. 

2.12. Поедноставена постапка , 
Член 72 ^ 

Поедноставена постапка во врска со царинската 
декларација 

(1) Царинскиот орган може, ^о случаи и на начин 
што ќе ги определи Владата на Република Македонија, 
да одобри една од следниве поедноставени постапки: 

- ослободување од наведување на определени по-
датоци во декларацијата, што би морале да бидат на-
ведени согласно со членот 61 од овој закон или ос-
лободување од доставување на определени документи 
што би морале да бидат во согласност со членот 61, 
доставени заедно со декларацијата; 

- поднесување на комерцијален и друг службен до-
кумент, заедно со молбата за спроведување на опре-
делена царинска постапка, наместо декларацијата од 
овој закон; 

- декларирање на стоката врз основа на книговод-
ствените записи на стрката, во кој случај царинскиот 
орган може да го ослободи декларантот од обврска за 
поднесување на стоката за преглед и * 

- усмена царинска декларација. * 
2) По исклучок од ставот 1 на овој член/доставе-

ните документи мора да содржат најмалку податоци 
потребни за евидентирање на стоката и утврдување 
на нејзината истоветност. Ако декларантот води 
уредно книговодство за стоката, кон секој упис мора 
да фигурира и датумот на уписот. ^ 

(3) Освен во случаите кои се посебно определени 
во прописот од ставот 1 на ОВОЈ член, декларантот е 
должен и покрај одобреното упростување на царин-
скиот орган да му достави дополнителна царинска 
декларација. Начинот на доставувањето и видот на 
оваа декларација се определени со прописот од чле-
нот 61 став 1 на овој закон. 

(4) Дополнителна царинска декларација и поед-
ноставените декларации од алинеите 1 до 3 на ставот 
1 на овој член, се единствени неделиви документи, 
кои имаат ефект од денот на прифаќањето на поед-
ноставените декларации од ставот 1 точките 1 и 2 на 
овој член. 

(5) Книговодствениот запис од точката 3 на став 1 
од овој член има еднаков ефект како и прифаќањето 
на декларацијата од членот 59 на овој закон. 

Член 73 
Постапување на други државни органи со 

царинската стока 
(1) Надлежните државни органи се должни 

веднаш да ја пријават и достават на најблискиот ца-
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рински орган сета стока што ќе се затече кај нив, за-
која постои основано сомнение дека е царинска, ако 
се работи за стока која тие органи привремено или 
конечно ја одзеле. 

(2) Привремено или конечно одземената царинска 
стока може да му се отстапи на друго лице само ако 
царинскиот орган дал една од предвидените царински 
дозволи за ^употреба или користење на стоката, од-
носно само ако веќе настанатиот царински долг бил 
намирен. 

(3) Царинскиот долг од ставот 2 на овој член се 
наплатува царинскиот обврзник, односно се нами-
рува од средствата стекнати со продажба на стоката 
по намирување на трошоците во врска со стоката од 
ставот 1 на овој член (чување, продажба). 

Член 74 
Дополнителна проверка на царинската 

декларација 
(1) Царинскиот орган може да изврши проверка 

на царинската декларација и по ослободување на сто-
ката, до истекот на рокот од членот 21 на овој закон. 

(2) Царинскиот орган може, и по ослободување на 
стоката, до истекот на рокот од членот 21 на овој за-
кон, а заради проверка на точноста на податоците во 
декларацијата, дополнително да ги прегледа економ-
ските, техничките и другите документи и Податоци 
кои се однесуваат на увозната или извозната постапка 
во врска со таа стока или на натамошните комерци-
јални постапки во врска со таа стока. Тие постапки 
можат да се спроведат во просториите на декларан-
тот или на друго лице, кое непосредно или посредно е 
деловно вклучено во наведените операции, или во 
просториите на било кое друго лице кое ги поседува 
наведените податоци и документи заради деловни 
цели. Царинскиот орган ќе ја прегледа стоката вед-
наш доколку тоа е^можно. 

-Член 75 
Пуштање на стоката во слободен промет 

(1) Со пуштањето на стоката во слободен промет, 
царинската стока добива статус на домашна стока. 

(2) За пуштање на стоката во слободен промет, дек-
ларантот е должен да ги. изврши потребните дејства во 
врска со увозот на стоката, а царинскиот обврзник да ги 
плати увозните давачки и да преземе други мерки на 
надворешно-трговскиот промет со стока. 

(3) Стоката пуштена во слободен промет го губи 
статусот н а ј м а т н а стока, доколку платената цари-
на, пропишана за таква стока, е вратена или нап-
латата е укината: 

- во рамките на постапката на увоз на стоката за 
производство за извоз во форма на враќање на плате-
ната царина или 

- во согласност со членот 179 став 8 на овој закон 
заради оштетување на стоката, односно затоа што 
стоката не одговара на одредбите од договорот и 

- во други случаи од членот 179 на овој закон, за-
тоа што враќањето или укинувањето на царината е 
договорено при извозот, односно при повторниот из-
воз на стоката, односно прифаќањето на некоја друга 
царинска постапка. 

Член 76 
Заедничка царинска стапка 

(1) Ако пратката се состои од стока која е рас-
поредена во различни тарифни броеви, пополнува-
њето на декларацијата со распределување и пресме-
тување на царината за секој од тие тарифни броеви 
би предизвикало работа и трошоци, кои не би биле во 

сразмер со пресметаната царина, царинскиот орган 
може на барање на декларантот да определи цари-
ната да се пресмета за целата пратка врз основа на 
распоредувањето во тарифен број на онаа стока за 
која царинската стапка е највисока. 

(2) Заедничката царинска стапка може да се при-
менува само за таа стока, чија вкупна вредност не ја 
надминува вредноста што ќе ја определи Владата на 
Република Македонија. 

Член 77 
Траење на царинскиот надзор 

(1) Ако определена стока била пуштена во слобо-
ден промет и притоа ослободена од плаќање царина 
или царинската стапка била намалена заради на-
мената поради која стоката се пушта во слободен 
промет, таквата стока останува под царински надзор. 
Царинскиот надзор престанува кога ќе бидат испол-
нети условите, односно по истекот на роковите за 
ослободување од плаќање царина или намалување на 
царинската стапка, или кога таквата стока е извезена 
или уништена, или кога, поради употребата, која не е 
во согласност со намената, за која било одобрено ца-
ринско ослободување или олеснување, царината до-
полнително се пресметува и плаќа. 

(2) За стоката од ставот 1 на овој член соодветно 
се применуваат одредбите од членот 80 ставови 1 и 3 
на овој закон. 

2.13. Царински постапки со економски ефект 
1. Заеднички одредби 

Член 78 
Видови на царински постапки со економски ефект 
(1) Царински постапки со економски ефект се: 
- царинско складирање; 
- постапка на привремен увоз на стоки заради 

облагородување, 
- преработка под царински надзор, 
-. привремен увоз на стока и 
- привремен извоз на стока заради облагородување. 
(2) Секоја постапка со економски ефект се одо-

брува со решение на царинскиот орган. 

Член 79 
Општи услови за одобрување на царинска 

постапка со економски ефект 
(1) Општите услови за одобрување на определена 

постапка од членот 78 на овој закон се: 
- лицето, кое ќе поднесе молба за одобрување, 

мора да' ги даде сите гаранции потребни за правилно 
спроведување на одобрената постапка и 

- лицето, кое ќе поднесе молба за одобрување, ги 
исполнува сите други пропишани услови во врска со 
работењето во рамките на определена постапка. 

(2) Условите под кои се издава решение за одо-
брување на постапката од ставот 1 на овој член мора 
да бидат наведени во решението. 

(3) Ако имателот на правото не ги исполнува 
своите обврски издаденото решение за одобрување, 
царинскиот орган ќе му го одземе. 

(4) Жалбата против решението да се одземе одо-
брението не го одлага неговото извршување. 

Член 80 
Обврски на имателот на правото и нивно 

пренесување на друго лице 
(1) Лицето на кое му е издадено одобрение (во на-

тамошниот текст: имател на правото) мора царин-
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скиот орган да го известува за сите дејствија кои ќе 
настанат по издавање на одобрението, а се значајни за 
содржината, односно важењето на дозволата. 

(2) Царинскиот орган може да побара, имателот 
на правото да достави соодветен инструмент за обез-
бедување на плаќањето на царината, доколку во врс-
ка со стоката настане обврска за плаќање царина. 

(3) Правата и обврските на имателот на правото, 
можат да се пренесат на друго лице кое ги исполнува 
условите пропишани за тој вид на царинска постапка. 

Член 81 
Завршување на постапката со економски ефект 

(1) Царинската постапка со економски ефект 
завршува кога царинскиот орган ќе издаде друг вид 
на царинско одобрение за употреба или користење на 
стоката, која била декларирана за постапка со еко-
номски ефект, или за дополнителна стока или за сто-
ка произведена во време на траењето на постапката 
со економски ефект. 

(2) Царинската постапка со економски ефект 
завршува и со одземање на одобрението за спроведу-
вање на царинската постапка со економски ефект или 
со истекот на рокот за спроведување на постапката, 
која била определена во дозволата. 

(3) Во случај од ставот 1 на овој член, царинскиот 
орган ќе го определи рокот во кој царинскиот дек-
ларант е должен да поднесе нова царинска дек-
ларација за стоката која е предмет на царинска пос-
тапка со економски ефект. 

(4) Рокот од ставот 3 на овој член не може да биде 
подолг од 30 дена. 

(5) Ако царинскиот декларант не ја заврши царин-
ската постапка согласно со пропишаните услови или 
не поднесе нова царинска декларација согласно со 
став 4 на овој член во пропишаниот рок, односно не 
достави докази за завршување на одобрената царин-
ска постапка со економски ефект во пропишаниот 
рок, царинскиот орган ќе постапи согласно со членот 
71 од овој закон. 

Член 82 
Поблиски критериуми 

Владата на Република Македонија ги утврдува по-
блиските критериуми st начинот на спроведување на 
посгацката со економски ефект. 

2. Царинско складирање 
Член 83 

Дефиниција 
(1) Царински склад е било кој простор што ќе го 

одобри директорот на Царинската управа и е под ца-
рински надзор, во кој може да се складира царинска 
стока согласно со пропишаните услови. Стоката вне-
сена во царинскиот склад, не е предмет на плаќање 
царини и даноци кога доаѓа од странство, а се смета 
како извезена кога доаѓа од домашниот пазар. 

(2) Царинскиот орган може да дозволи склади-
рање на стоката во други простори, кои првенствено 
не се наменети за царинско складирање на стока, 
доколку се обезбедени потребните услови за спро-
ведување на царинскиот надзор. 

(3) Ако за складирање на некоја стока и постапу-
вање со неа се пропишани посебни услови, царин-
скиот орган ќе дозволи, стоката да се складира во ца-
ринскиот склад или во друг простор само доколку се 
исполнети тие услови. 

Член 84 f 
Стока која се складира во царински склад 

Во царински склад може да се складира: 

- царинската стока која не подлежи на плаќање 
^ царина и не е предмет на други мерки во надворешно-
трговскиот промет со стоката и 

- домашната стока која со чувањето во царински 
склад стекнува статус на извезена стока. 

Член 85 
Видови царински складови 

(1) Царинскиот склад може да биде јавен или при-
ватен. 

(2) Јавен царински склад е царинскиот склад во кој 
може, согласно со пропишаните услови, да се скла-
дира стока на било кое домашно или странско лице. 

(3) Приватен царински склад е царинскиот склад 
наменет за складирање на царинската стока на сопс-
твеникот на царинскиот склад. 

Член 86 
Сопственик и депозитор 

(1) Сопственик на царински склад е лице на кое 
директорот на Царинската управа му издал одо-
брение за работа со царинскиот склад. 

(2) Депозитор е лице кое е должно стоката да ја 
предаде на чување во царинскиот склад, или лице на 
кое биле пренесени правата и обврските во врска со 
складирање на стоката. 

(3) Сопственикот и депозиторот се солидарно од-
говорни во врска со складираната стока пред царин-
скиот орган. Тие се солидарно одговорни за плаќање 
на царинскиот долг во случај стоката, на нивно прво 
барање, да* не може да се покаже пред царинскиот 
орган, од било која причина. 

(4) Во случај на непридржување кон одредбите од 
овој закон, директорот на Царинската управа може да го 
одземе одобрението за работа со царинскиот склад. 

Член 87 
Гаранција 

Сопственикот на царинскиот склад мора да под-
несе инструмент за обезбедување на плаќање (гаран-
ција), согласно со членот 172 на овој закон. 

Член 88 
Посебни дозволи за работење на царински склад 

(1) Царинскиот орган може, по исклучок, да одо-
бри, во царински склад: 

- преработка на царинската стока во царинскиот 
склад, согласно со постапката за привремен увоз на 
стоки заради облагородување, ако се исполнети 
условите за таквата постапка и ако царинскиот склад 
е уреден за вршење на таква преработка ќ 

- преработката на царинската стока во царинскиот 
склад е во согласност со постапката за преработка 
под царински надзор, ако се исполнети условите за 
таква постапка и доколку царинскиот склад е4 уреден 
за вршење на таквата преработка. 

(2) Одобрението од ставот 1 на овој член, царин-
скиот орган може да го издаде само доколку се 
обезбедени услови на вршење на царински надзор. 

(3) Стоката од ставот 1 на овој член не е предмет 
на постапката за царинско складирање. 

Член 89 
Водење евиденција 

(1) Сопственикот на царинскиот склад е должен да 
презентира детална листа за стоката во царинскиот 
склад и нејзината локација, на прво барање на царин-
скиот орган. 

(2) Сопственикот на царинскиот склад мора да 
води евиденција за сета стока која се внесува или се 
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изнесува од царинскиот склад, за период од пет го-
дини од внесување или изнесување на стоката. 

(3) Царинскиот орган може во било кое време, да 
врши проверки на стоката и документите во царин-
скиот склад. 

(4) Формата, содржината и начинот на водењето 
евиденција од ставот 2 на овој член ги пропишува ми-
нистерот за финансии. 

Член 90 
Рокови 

(1) По правило, стоката може да се чува во царин-
ски склад најмногу една година. 

(2) Во оправдани случаи, царинскиот орган може 
да го продолжи рокот за складирање на стоката, нај-
многу за уште шест месеци. 

(3) Ако царинскиот декларант, по истекот на 
рокот за царинско складирање на стоката, не поднесе 
барање за продолжување на рокот за царинското 
складирање, односно не поднесе царинска декла-
рација за друг вид царинска постапка, царинскиот ор-
ган ќе постапи со стоката согласно со членот 70 од 
овој закон. 

Ј 

Член 91 
Постапување со стоката во царински склад 

(1) Царинската стока во царинскиот склад може 
да биде предмет на вообичаени постапки и дејствија, 
кои се спроведуваат со цел стоката да се сочува, под-
готви за пазар, односно продажба, или да се сочува 
нејзиниот квалитет. 

(2) Царинскиот орган е должен однапред да ја од-
обри постапката, односно постапувањето со стоката 
согласно со ставот 1 од овој член. Царинскиот орган е 
должен, во одобрението поблиску Да ги определи ус-
ловите под кои може да се спроведе наведената' пос-
тапка. 

(3) Владата на Република Македонија со прописот 
од членот 82 на овој закон, ја утврдува листата на 
одобрените постапки и постапувањето од ставот 2 на 
овој член, како и случаите во кои постапките од ста-
вот 1 на овој член се забранети. 

Член 92 
Отстранување и преместување на стоката од 

царински склад 
(1) Стоката, која е царински складирана, може 

привремено да се отстрани од царинскиот склад. От-
странувањето претходно мора да го одобри царинс-
киот орган и притоа, да ги определи условите на так-
вото постапување. 

(2) Во време кога стоката не се наоѓа во царин-
скиот склад, може да биде предмет на постапки и 
постапувања од членот 95 на овој закон, ако тоа е 
наведено во одобрението од ставот 1 на овој член. 

(3) Царинскиот орган може да дозволи преместу-
вање на стоката од еден царински склад во друг. 

Член 93 
Царинска вредност на складирана стока 

(1) Ако за стоката во царинскиот склад настане 
царински долг, а царинската вредност на таа стока се 
заснова врз реално платената цена, односно цената 
што треба да се плати и која ги вклучува трошоците 
за складирање и чување на стоката меѓу две Склади-
рања, таквите трошоци не се пресметуваат во царин-
ската вредност на стоката под услов, да се прикажани 
одвоено од реално платената цена, односно од цената 
што треба да се плати за таа стока. 

(2) Ако* складираната стока била предмет на 
вообичаените постапки и дејствија рд членот 91 на 

овој закон, на барање на царинскиот декларант, при 
определување на висината на царинскиот долг, по 
исклучок од членот 171 на овој закон, се води сметка 
за природата на стоката, царинската вредност и 
количината на стоката, како да не била предмет на 
вообичаени постапки и дејствија. 

Член 94 
Трошоци за складирање 

Трошоците за складирање во јавен царински 
склад, се пресметуваат согласно со тарифата за тро-
шоци, што ја донесува сопственикот на складот. 

Член 95 
Бродски и воздухопловни залихи 

(1) Цивилни или воени бродови кои излегуваат од 
земјата, можат под царински надзор, да се снабдат со 
прехранбени производи или други потребни произ-
води од царински склад. Цивилни или воени бродови 
можат да продаваат таква стока на нивните патници. 

(2) Цивилни или воени бродови и воздухоплови 
кои влегуваат во земјата може да внесуваат прехран-
бени производи или други потребни производи без 
плаќање царина, ако останат на бродот или воздухо-
пловот. Ако таква стока се растовари, таа мора да 
биде пријавена на царинскиот орган и за неа мора да 
се платат царина и данок како да е увезена. 

Член 96 
Слободни царински продавници 

(1) Слободни царински продавници се објекти ло-
цирани на меѓународни аеродроми после царинските 
контролни точки, кои нудат продажба на стока која 
не е оптоварена со царина и данок; на патници кои ја 
напуштаат територијата на Република Македонија. 

(2) Слободните царински продавници работат цод 
исти правила како и царинските складови. 

(3) Стоката во слободните царински продавници 
се набавува од царинските складови. 

(4) Директорот на Царинската управа .издава одо-
брение за отворање на слободни царински продав-
ници под услови: 

- подносителот на барањето и држателот на сло-
бодната царинска продавница да е лице со седиште во 
Република Македонија; 

- држателот на слободната царинска продавница 
да достави веродостојни докази за тоа дека ќе бидат 
почитувани условите под кои ќе работи слободната 
царинска продавница и 

- да е обезбеден царински надзор и оневозможен 
пристап на неовластени лица во слободната царинска 
продавница. 

(5) Држателот на слободната царинска продав-
ница мора да депонира гаранција согласно со членот 
172 од овој закон. 

(6) Царинскиот орган, во било кое време има 
пристап во слободните царински продавници за 
проверка на стоката и документите и има право да го 
проверува идентитетот на лицата кои купуваат стока 
од овие продавници. 

(7) Директорот на Царинската управа може да го 
одземе одобрението на држателот и да нареди зат-
ворање на слободната царинска продавница, доколку 
истиот не се придржува на одредбите од овој закон. 

3. Привремен увоз на стока заради доработка, 
преработка, поправка (облагородување) 

Член 97 
Поим на постапка за облагородување 

Вр постапката на привремениот увоз на стока 
заради доработка, преработка и поправка - облагоро-
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дување (во натамошниот текст: привремен увоз за-
ради облагородување) можат на царинското подрачје 
да се користат следниве стоки за една или повеќе про-
изводни операции: 

- стока пуштена во слободен промет, за која се 
врши враќање на платена царина и увозни давачки, 
доколку стоката се извезе од царинското подрачје во 
вид на добиени производи (систем на враќање на ца-
рината - draw back систем) и 

- привремено увезената стока која останува во 
сопственост на странско лице, при чиј увоз не се плаќа 
царина, доколку добиените производи или привремено 
увезената стока повторно се извезе во определен рок 
(привремен увоз на стока заради облагородување). 

Член 98 
Систем на враќање на царина 

(1) Царинскиот орган го одобрува системот на 
враќање на царината, согласно со членот 97 алинеја 1 
од овој закон, доколку се исполнети условите од чле-
нот 107 на овој закон, а имателот на правото докаже 
дека добиените производи се извезени. 

(2) Начинот и постапката на спроведување на сис-
темот за враќање на царината ги пропишува Владата 
на Република Македонија. 

Член 99 
Употреба на истоветна (идентична) стока 

(1) Владата на Република Македонија согласно со 
актот од членот 83 на овој закон, ги определува слу-
чаите и критериумите според кои може: 

- добиените производи да се произведат од иден-
тични стоки и 

- добиените производи од идентични стоки да се 
извезат од Република Македонија и пред увозот на 
увезените стоки. 

(2) Во случај од ставот 1 на овој член, увезените 
стоки се сметаат за идентични, а идентичните стоки -
за увезени. 

(3) Идентичните стоки, чија употреба се дозволува 
согласно со ставот 1 на овој член, мора да бидат со 
ист квалитет и со исти својства и да бидат распореде-
ни во иста ознака на царинскиот тарифен број, како и 
увезените стоки. Ако така е определено со прописот 
од членот 82 од овој закон, Царинската управа може 
да дозволи да се употребат идентични стоки што се 
подобро обработени од увезените стоки. 

(4) Кога се применува алинејата 2 од став 1 на овој 
член, а добиениот производ не е извезен, односно 
повторно извезен во рамките на постапката на прив-
ремен увоз на стоки заради облагородување, подлежи 
на плаќање на извозна давачка. Имателот на правото 
е должен да даде соодветно осигурување за плаќање 
на извозните давачки во случај ако увозот на стоката 
не биде извршен во пропишаниот рок. 

Член 100 
Дозвола за привремен увоз на стока заради 

облагородување 
(1) Дозволата за привремен увоз на стока заради 

облагородување ја издава царинскиот орган, врз ос-
нова на барање на лицето кое ги врши производните 
операции или лицето кое го организира нивното извр-
шување. 

(2) Дозволата може да се издаде само под следниве 
услови: 

- ако барателот од ставот 1 на овој член е лице со 
седиште во Република Македонија; 

- ако увезената стока, освен во случаите од членот 
3 точка 18 алинеја 4 на овој закон, може да се пре-

познае во добиениот производ, односно во случај од 
членот 99 на овој закон, ако е можно да се провери на 
исполнувањето на условите за употреба на идентични 
стоки и 

- ако одобрувањето на постапката на привремен 
увоз на стока заради облагородување може да влијае 
на подобрување на условите за извоз или повторен 
извоз на облагородените производи и ако не се засег-
нати основните интереси на _ домашните произ-
водители (економски услови) утврде™ со прописот 
од членот Ѕ2 на овој закон. 

Член 101 
Рок 

(1) Царинскиот орган, во дозволата од членот 100 
на овој закон, го определува рокот, кој не може да 
биде подолг од 12 месеци, во кој имателот на правото 
е должен облагородените производи да ги извезе или 
повторно да ги извезе, односно за нив да бара одобру-
вање на друга царинска постапка. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, рокот 
може да биде продолжен врз основа на писмено ба-
рање на имателот на правото, но не подолго од шест 
месеци. 

(3) Рокот од ставот 1 на овој член, почнува да тече 
од денот на одобрувањето на постапката на привре-
мен увоз на стока заради облагородување. 

(4) Кога е издадена дозвола за употреба на иден-
тични стоки, а добиените производи се извезени пред 
увозот на стоката, царинскиот орган ке го определи и 
рокот во кој мора странската стока да биде пријавена 
заради постапка на привремен увоз заради облагоро-
дување. Тој рок тече од денот на приемот на из-
возната декларација која се однесува на добиените 
производи произведени од соодветни идентични сто-
ки. 

(5) Владата на Република Македонија може, за 
одредени производни операции или определени ви-
дови увезена стока, да определи други рокови зависно 
од природата на производно-технолошкиот процес. 

Член 102 
Евиденција на стоката во слободен промет 

Увозниците на стоката која се става во царинска 
постапка должни се да поднесат листа на показатели 
со норматив од значење за процесот на произ-
водството наменето за извоз. Тие во секое време мора 
да б&дат во можност на царинскиот орган да му ја 
покажат оваа листа и да обезбедат увид во стоката на 
залиха. 

Член 103 
Пуштање на стоката во слободен промет 

Увезената стока во непроменета состојба или 
привремено увезената стока во непроменета состојба 
и добиените производи, можат да се пуштат во слобо-
ден промет на домашниот пазар согласно со одред-
бите на овој или друг закон кои се однесуваат за 
пуштање на стоката во слободен промет. 

Член 104 
Начин за определување на царински долг 

(1) Ако настане царински долг, висината на тој 
долг се определува врз основа на податоците кои 
важеле за царинската стока во моментот на приемот 
на декларацијата за постапка за привремен увоз 
заради облагородување на таа стока. 

2) Ако стоката од ставот 1 на овој член, во момен-
тот на приемот на декларацијата за постапката за 
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привремен увоз заради облагородување, била предмет на 
преференце) ален царински третман во рамките на ца-
ринските квоти и други ограничувања, таквиот префе-

ренцијален третман за таа стока се почитува само 
доколку таков третман можел да се почитува за 
идентична стока во моментот на приемот на царинската 
декларација за пуштање во слободен промет. 

Член 105 
Привремен извоз на стока заради облагородување 
(1) Некои или сите добиени производи, или уве-

зена стока или привремено увезена стока, заради 
облагородување во непроменет вид може привремено 
да се извезе заради облагородување надвор од царин-
ското подарачје, ако тоа го дозволи царинскиот ор-
ган, согласно со постапката предвидена за привремен 
извоз на стока заради облагородување. 

(2) Ако дојде до обврска за плаќање на царина за 
повторно увезените производи, се пресметува: 

- царина за добиените производи или непроменета 
увезена стока и 

- царина на вредноста за извршената услуга, 
вклучувајќи ја вредноста на материјалот употребен за 
тие цели и другите трошоци направени надвор од ца-
ринското подрачје во врска со испорака и доставува-
ње на стоката, со примена на стапките што важат за 
стоката што се увезува. 

Член 106 
Осигурување на евентуалниот царински долг 

(1) Ако царинскиот орган одобри привремен увоз 
на стока заради облагородување, имателот на пра-
вото е должен, пред пуштањето на стоката, да дос-
тави соодветна гаранција согласно со членот 172 од 
овој закон. 

(2) Гаранцијата од ставот 1 на овој член, не е по-
требно да се достави во случај кога стоката би била 
ослободена од плаќање царина, доколку е пуштена во 
слободен промет или во случај кога на друг начин е 
загарантирана гаранција за правилно спроведување 
на одобрената царинска постапка. 

Член 107 
Услови и начин на враќање на уплатена царина 

(1) Имателот на правото може да побара враќање 
на уплатената царина или ослободување од царинс-
киот долг за секоја стока, освен за онаа која во мо-
ментот на приемот на царинската декларација за пуш-
тање во слободен промет била: 

- предмет на квантитативно ограничување на уво-
зот или 

- во рамките на царинските ограничувања - пред-
мет на преференцијална царинска стапка или за нив е 
користена друга мерка за намалување на царинските 
давачки. 

(2) Во царинската декларација за пуштање на сто-
ката во слободен промет мора да биде наведено дека 
имателот на правото ќе бара враќање на царината, 
односно ослободување од царинскиот долг, согласно 
со системот за враќање на царината и условите што 
мора да бидат исполнети за враќање, односно ослобо-
дување. * 

(3) Примената на системот за враќање на цари-
ната ја исклучува примената на одредбите за упо-
треба на идентични стоки и истовремен извоз на до-
биените производи пред увозот на стоката од членот 
99 на овој закон. 

(4) Привремениот извоз на стока, во смисла на 
членот 105 од овој закон не може да се смета за извоз, 
врз основа на кој е можно да се бара враќање на цари-

ната, односно ослободување од долгот, освен ако сто-
ката не е повторно увезена на царинското подрачје во 
пропишаниот рок. 

(5) Имателот на правото може да побара враќање 
на платената царина, доколку може да докаже дека 
добиените производи произведени од увезената стока 
која била пуштена во слободен промет според систе-
мот за враќање на царината: 

- била извезена или 
* за неа, со цел стоката да биде извезена или пов-

торно извезени, била одобрена царинска постапка гл 
транзит, царинско складирање, привремен увоз за-
ради облагородување односно увоз заради натамошен 
извоз во слободната и царинската зона, но само до-
колку се исполнети сите услови за воведување на таа, 
односно тие постапки. 

(6) Стоката од ставот 5 алинеја 2 на овој член се 
смета за царинска стока. 

(7) Имателот на правото може да поднесе барање 
за враќање на уплатената царина во рок од една 
година од денот кога биле исполнети условите за вра-
ќање на платената царина. 

4. Преработка под царински надзор 
Член 108 

Постапка за преработка под царински надзор 
Постапката за преработка под царински надзор му 

овозможува на имателот на правото да ја употреби 
увезената стока на царинското подрачје за пре-

работка, со која се менува нејзината природа или об-
лик, не со цел увезената стока да подлежи на плаќање 
царина или да биде предмет на други мерки во над-
ворешно-трговскиот промет со стоката, туку овозмо-
жува, производите кои се резултат на таквата прера-
ботка да бидат пуштени во слободен промет, при што 
тие производи подлежат на плаќање царина, според 
стапката што е пропишана за нивово натамошниот 
текст: преработени производи). 

Член 109 
Одобрение 

(1) Решение за одобрување за вршење преработка 
под царински надзор издава Царинската управа. 

(2) Решение за одобрување може да се издаде на 
барање на лицето кое ја спроведува постапката за пре-

работка или лицето кое таквата постапка ја организира. 
(3) Решението од ставот 1 на овој член може да се 

издаде само на: 
- лице кое има седиште во Република Македонија, 
- ако увезените производи можат да се идентифи-

куваат со преработените производи; 
- ако производот оД преработената стока не е можно 

економски оправдано да се врати во состојба пред пре-
работката, па на тој начин повторно да ги добие состав-
ните делови или состојбата што ја имала при увозот; 

- ако, заради постапката за преработка под царин-
ски надзор, не се злоупотребат прописите за потек-
лото на стоката и количинските ограничувања на 
увозот, кои би се однесувале на увезената стока и 

- ако примената на таа постапка помага да се ре-
ализира, односно заштити производството во држа-
вата и не се загрозуваат суштинските интереси на 
домашните производители на иста стока во Репуб-
лика Македонија (стопански услови), утврдени со 
прописот од членот 82 на овој закон. 

Член НО 
Примена на други одредби од овој закон 

На постапката за преработка под царински надзор 
соодветно се применуваат одредбите од овој заклон за 
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постапката за привремен увоз на стока, заради обла-
городување, кои се однесуваат на роковите и норма-
тивите, согласно со членовите 101 и 102 од овој закон. 

Член 111 
Определување на царински долг 

Доколку дојде до царински долг врз основа^ на 
увезена стока во непроменет вид или полупроизвод 
по однос на одобрената постапка за преработка под 
царински надзор, висината на царинскиот долг се 
определува врз основа на елементите кои важат за 
увезената стока во моментот на приемот на дек-
ларацијата за започнување на постапката за прер-
аботка под царински надзор. 

Член 112 
Примена на преференцијални царински стапки 

(1) Ако за увоз на определена стока важат преф-
еренцијални царински стапки во моментот кога е 
одобрена постапката за преработка под царински 
надзор, а преференцијалните стапки можат'да се при-
менуваат и на производите еднакви на преработените 
производи, кои се пуштаат во слободен промет, ца-
рината за преработените производи се определува со 
примена на тие преференцијални царински стапки. 

(2) Ако преференцијалните царински стапки од 
ставот 1 на овој член по однос на увезената стока се 
применуваат само во рамките на царинските коли-
чински органичувања, преференцијалните царински 
стапки во врска со преработените производи се при-
менуваат само доколку таквите стапки можат да се 
применат на увезената стока во моментот на приемот 
на декларацијата за пуштање на стоката во слободен 
промет. Во тој случај, количината на увезената стока, 
реално употребена во преработката на преработе-
ниот Производ, ослободена од царински надзор, се 
смета дека е во рамките на царински количински ог-
раничувања во моментот на приемот на деклара-
цијата за пуштање на стоката во слободен промет, а 
притоа не ги товари царинските количински ограни-
чувања за производите што се еднакви со прера-
ботените производи. . ' 

5. Привремен увоз 
Член ИЗ 

Поим 
Имателот на правото може, во постапката за при-

времен увоз, да ја употреби увезената стока на ца-
ринското подрачје со целосно или делумно ослободу-
вање од плаќање царина, ако таа стока е наменета за 
повторен извоз, а не заради нејзина промена, освен 
вообичаената амортизација заради нејзина употреба. 

Член 114 
Одобрение 

(1) Привремен увоз на стока се одобрува на ба-
рање на лице кое ја употребува стоката или ја органи-
зира нејзината употреба. 

(2) Царинскиот орган нема да ја прими царинската 
декларација за привремен увоз на стока доколку не 
може да се обезбеди нејзина идентификација додека е 
во постапка. 

Член 115 
Рок 

(1) Царинскиот орган го определува рокот во кој 
увезената стока мора повторно да биде извезена или за 
неа да биде утврдена некоја друга царинска постапка. 

(2) При определувањето на рокот, царинскиот ор-
ган е должен да ги земе предвид целите заради кои 
стоката била привремено извезена, при што рокот за 
привремен увоз не може да биде подолг од 12 месеци. 

(3) Царинскиот орган може, од оправдани при-
чини, да го продолжи рокот од ставот 2 на овој член 
во случаите пропишани во актот од членот 82 на овој 
закон. 

Член 116 
Целосно или делумно ослободување од плаќање 

царина 
(1) Имателот на правото може да побара целосно 

ослободување од плаќање царина кај привремениот 
увоз на стока, ако се работи за: 

- случаи во кои стоката, доколку била пуштена во 
слободен промет, би била ослободена од плаќање ца-
рина согласно со овој закон; 

- стока која привремено се увезува заради испиту-
вање, излагање или вршење на проби, доколку стран-
скиот сопственик ја дал бесплатно и на определио 
време; 

- стока која привремено се увезува заради изла-
гање на меѓународни саеми, изложби и други при-
редби - за стока која е предмет на излагање и за пред-
мети кои се употребуваат за уредување на саемски, 
односно изложбени простори; 

- животни, инструменти, реквизити и други пред-
мети коишто се наменети за културно-уметнички, 
спортски и други приредби, односно снимање на фил-
мови; 

- амбалажа и товарен прибор и прибор за заштита, 
кои се наменети за доставување или експедирање на 
стоката доколку е странска сопственост; 

- опрема наменета за потребите на владини, нев-
ладини, меѓународни и меѓудржавни организации или 
меѓународни, односно меѓудржавни комисии, кои има-
ат седиште, односно претставништво во Република 
Македонија; 

- опрема наменета за отстранување на непосредна 
опасност од епидемии, елементарни или други при-
родни непогоди, односно за отстранување на нивните 
непосредни последици; 

- јахти, едрилици и други пловни објекти со нивни 
везови и прибор за укотвување, доколку се наменети 
за спорт и рекреација, под услов привремено да ги 
увезува лице кое е регистрирано за вршење на де-
јност изнајмување на странски јахти, е дрил ицн и дру-
ги пловни објекти врз основа на спогодба склучена со 
странски спортски клубови и нивни сојузи за из-
најмување на странски туристи - членови на тие клу-
бови и нивните сојузи во Република Македонија; 

- опрема кој.а привремено ја увезуваат постојаните 
дописници, односно дописништва на странски сред-
ства за јавно информирање, регистрирани во царинс-
кото подрачје. 

(2) Делумно ослободување од плаќање царина мо-
же да се одобри при привремен увоз на стока која ос-
танува во сопственост на странското лице, а не е на-
ведена во ставот 1 на овој член. 

(3) Критериумите и начинот на кој имателот на 
правото може да оствари целосно или делумно осло-
бодување од плаќање царина според ставовите 1 и 2 
на овој член ги пропишува Владата на Република 
Македонија. 

Член 117 
Пресметување на делумното ослободување од 

плаќање царина 
(1) Висината на царината што се плаќа на привре-

мено увезената стока со делумно ослободување од 
> 
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плаќање царина, изнесува 3%, за секој месец или дел 
од месецот за време додека стоката се наоѓа под 
привремен увоз со делумно ослободување од износот 
на царината што би требало да се плати за таа стока, 
дрколку би била пуштена во слободен промет на де-
нот кога за неа бил одобрен привремениот увоз. 

(2) Висината на царината, што се плаќа согласно 
со ставот 1 на овој член, не смее да го надмине из-
носот на давачките, што би требало да се платат, до-
колку стоката би била пуштена во слободен промет 
на денот кога за неа бил одобрен привремениот увоз, 
без пресметување камата. 

(3) Поволностите во врска со плаќањето царина, 
што му се одобруваат на имателот на правото, при 
преносот на правото и обврската на друго лице, се 
утврдуваат посебно. 

(4) Ако преносот од ставот 3 на овој член се врши 
со делумно ослободување од плаќање царина кај два-
јца носители, во рамките на истиот месец, носителот 
на првобитното одобрение е должен да плати царина 
за целиот месец. 

(5) Имателот на правото е должен за привремен увоз 
на стока за која не е одобрено целосно ослободување од 
плаќање царина, на царинскиот орган да му достави 
соодветен инструмент за обезбедување на плаќањето 
царина, согласно со членот 173 од овој закон. 

Член 118 
Пресметување на царински долг 

(1) Ако царинскиот долг настане во врска со прив-
ремено увезената стока, тој ќе се определи врз основа 
на податоци за вредноста на таа стока во моментот на 
приемот на декларацијата за привремен увоз. 

(2) Во случаите од ставот 1 на овој член, висината 
на царинскиот долг се утврдува врз основа на подато-
ците што важеле на денот на настанувањето на ца-
ринскиот долг. 

(3) Ако царинскиот долг настане од други при-
чини, а не заради постапката на привремен увоз со де-
лумно ослободување од плаќање царина, висината на 
царинскиот долг е еднаква на разликата меѓу виси-
ната на царинскиот долг пресметан врз основа на ста-
вот 2 од овој член и долгот што треба да се плати врз 
основа на членот 117 став 1 од овој закон. 

6. Привремен извоз заради облагородување 
Член 119 

Поим 
(1) Постапката за привремен извоз на стока за-

ради облагородување му овозможува на имателот на 
правото, домашната стока привремено да ја извезе од 
царинското подрачје, за да биде облагородена, а про-
изводите што се резултат на таквото облагородува-
ње, да ги врати во царинското подрачје и да ги пушти 
во слободен промет со целосно или делумно осло-
бодување од плаќање царина. 

2) За привремено извезената домашна стока евен-
туално се пресметува извозна давачка и се примену-
ваат мерките на макроекономската политика и дру-
гите дејствија што се применуваат за стока што го 
напушта царинското подрачје. 

(3) Во согласност со овој закон, стоката може при-
времено да се извезе заради облагородување во смис-
ла на извршување на производните операции од чле-
нот 3 точка 18 алинеи од 1 до 3 на овој закон. 

Член 120 
Ограничувања ^ 

Постапка за привремен извоз на стока заради 
облагородување не е можна за домашната стока: 

- чиј извоз предизвикува враќање или ослободу-
вање од плаќање царина; 

- која пред извозот била пуштена во слободен 
промет без плаќање царина, заради видот' на 
конечната употреба, на стоката до истекот на 
условите утврдени за* примена на таквото ослободу-
вање од плаќање царина и 

- чиј извоз предизвикува стекнување на извозни 
t надоместоци или во врска со кои се стекнува друга 
* финансиска поволности 

Член 121 
Имател на правото 

(1) Царинскиот орган ќе одобри привремен извоз 
на стоката заради облагородување на барање на ли-
цето кое ги организира производните операции чиј 
предмет би била привремено извезената стока. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член царин-
скиот орган со претходна согласност на министерот 
за финансии издава дозвола за привремен, извоз на 
стока заради облагородување и на друго лице, само 
по однос на домашната стока за која не важи префер-
енцијалниот царински третман, ако се работи за тоа, 
домашните производи да се вградат во стоката произ-
ведена во странство и да се увезат како готови произ-
води, доколку таквата постапка ја поттикнува про-
дажбата на извезената стока, но не со цел да се ош-
тетат интересите на домашните производители на ис-
ти или слични производи во земјата од увезените го-
тови производи. 

(3) Привремен извоз на стока може да се одобри 
само: 

- на лице со седиште во Република Македонија, 
- ако може да се утврди дека добиените производи 

се резултат на преработка на привремено извезената 
стока и 

- ако тоа одобрување не ги загрозува суштинските 
интереси на домашните производители (економски 
услови) утврдено со актот од членот 82 на овој закон. 

Член 122 
Рок 

(1) При одобрувањето на привремениот извоз на 
стока заради облагородување, царинскиот орган го 
определува рокот кој не може да биде подолг од 12 
месеци, во кој добиените производи мора повторно да 
бидат увезени на царинското подрачје. Така опре-
делениот рок може да се продолжи врз основа на нав-
ремено поднесено барање на имателот на правото, 
доколку за тоа постојат оправдани причини, но не. 
подолго од шест месеци. 

(2) За следење и контрола на нормативите за упо-
треба на привремено извезената стока соодветно се 
применува членот 102 на овој закон. 

Член 123 
Услови за одобрувавме на целосно или делумно 

ослободувавме од плаќање царина 
(1) Целосно или делумно ослободување од 

плаќање царина, царинскиот орган може да одобри 
само за добиените производи декларирани за пушта-
ње во слободен промет од име или за сметка на има-
телот на правото или на друго лице со седиште во Ре-
публика Македонија, доколку тоа добило согласност 
од имателот на правото и ги исполнува условите од 
решението за одобрување. Делумно или целосно ос-
лободување не може да се одобри, доколку некој од 
условите или од обврските, поврзани со спроведува-
њето на постапката за привремен извоз на стоката 
заради облагородување не се исполнети, освен ако се 
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Член 125 
Систем на замена 

(1) Системот на замена овозможува, со примена на 
одредбите од членовите 119 до 124 на овој закон, 
увезениот производ (во натамошниот текст: производ 
за замена) да го замени добиениот производ. 

(2) Царинскиот орган може да дозволи примена на 
системот за замена доколку се работи за поправка на 
домашна стока. Царинскиот орган може да дозволи 
примена на системот за замена само доколку е можно 
дополнително да се контролира исполнувањето на 
условите од ставовите 6 и 7 на овој член. 

(3) Условите пропишани за добиените производи 
важат и за производите за замена. 

(4) Царинскиот орган може, под услови што ќе ги 
определи Владата на Република Македонија, да одо-
бри производите за замена да се увезуваат пред прив-
ремениот извоз на стоката (претходен увоз). 

(5) Во случај од ставот 4 на овој член, имателот на * 
правото е должен да достави соодветен инструмент за 
обезбедување на плаќањето на увозните давачки, до-
колку извозот не биде извршен во определениот рок, 
но не подолго од два месеци, сметано од денот на при-
емот на декларацијата за пуштање на производот за 
замена во слободен промет. По исклучок, врз основа 
на барање на имателот на правото, рокот може да 
биде продолжен, но не подолго од шест месеци. 

(6) Производите за замена мора да имаат ист ца-
рински тарифен број, да се со ист трговски квалитет и 
технички карактеристики, како и привремено извезе-
ната стока што ќе биде предмет на поправка. 

(7) Дко привремено извезената стока се употре-
бувала пред привремениот извоз, производот за 
замена не смее да биде нов, туку употребуван, освен 
доколку е набавен бесплатно поради гаранција или 
производна грешка. 

утврди дека пропустите не се од значење за правил-
носта на спроведувањето на наведената постапка. 

(2) Целосно или делумно ослободување од плаќа-
ње царина, што треба да се пресмета согласно со чле-
нот 116 став 1 од овој закон, ее врши така што од 
износот на царината пресметана за добиените произ-
води што се пуштаат во слободен промет се одзема, 
вредноста на царината, што би морала да се пресмета 
истиот ден за привремено извезената стока, доколку 
•таа стока била увезена на царинското подрачје од 
држава во која стоката била предмет на производна 
операција или на последната производна операција. 

(3) Вредноста што ќе се одземе согласно со ставот 
2 на овој член се утврдува врз основа на количината и 
видот на стоката на денот на приемот на деклараци-
јата за постапка за привремен извоз на стока, заради 
облагородување и врз основа на други податоци на 
денот на приемот на декларацијата за пуштање на 
добиените производи во слободен промет. 

(4) Вредноста на привремено извезената стока, 
што се зема предвид при определувањето на царин-
ската вредност на добиената стока, е вредноста ут-
врдена согласно со членот 32 точка 6 став 1 на овој 
закон или ако вредноста не мора да се утврдува на тој 
начин, разликата меѓу царинската вредност на доби-
ените производи и производните трошоци. 

(5) Ако предмет на производната операција е по-
правка на привремено извезената стока, таа стока 
може да се пушти во слободен промет со целосно или 
делумно ослободување од плаќање царина, доколку 
на надлежниот царински орган му се дадат докази 
дека поправката била бесплатна заради обврските од 
гаранцијата. Таквата поволност не може да се добие 
доколку стоката била оштетена веќе при првото пуш-
тање во слободен промет. 

(6) Во случај поправката на привремено извезе-
ната стока да била извршена со наплата, таа стока 
може да биде предмет на делумно ослободување од 
плаќање царина. Тоа се утврдува така што се. утвр-
дува висината на царината за добиените производи на 
денот на приемот на декларацијата за пуштање на 
стоката во слободен промет и со земање предвид на 
трошоците за поправка кај царинската вредност, 
доколку тие трошоци претставуваат единствен надо-
месток за поправка и на нив не влијаат никакви од-
носи меѓу имателот на правото и лицето кое ја извр-
шило поправката. 

Член 124 
Примена на преференцијални царински стапки 

(1) Кога привремено извезената стока, ги испол-
нува условите за пуштање во слободен промет со 
намалена или нула царинска стапка според нејзиното 
крајно користење, таа стапка ќе биде земена предвид 
под услов стоката да била предмет на операции во 
согласност со таквото крајно користење во државата 
каде што операциите на доработката или таквата 
последна операција се извршила. 

(2) Ако за добиените производи се зема предвид 
преференце а лната царинска стапка согласно со за-
конот со кој се регулира царинската тарифа, а преф-
еренцијалната царинска стапка се примени и врз сто-
ката која е распоредена во ист царински тарифен 
број, како и привремено извезената стока, за пресме-
тување на висината на царинскиот долг согласно со 
членот 123 став 2 на овој закон, се применува царин-
ската стапка која би се применила доколку привре-
мено извезената стока би ги исполнувала условите за 
преференцијална царинска стапка. 

Член 126 
Царински долг кај претходен увоз на производи за 

замена 
Кај претходниот увоз на производи за замена, со-

гласно со членот 125 став 4 на овој закон, доколку 
царината се плаќа согласно со членот 123 на овој за-
кон, вредноста што треба да се одземе се утврдува врз 
основа на податоците кои важат за привремениот 
извоз на стока на денот на приемот на царинската 
декларација за привремен извоз на стоката заради 
облагородување. 

Член 127 
Примена на другите одредби од овој закон 

На постапката за привремен извоз на стока заради 
облагородување според системот на замена, не се 
применуваат одредбите од членот 121 ставови 2 и 3 
алинеја 2 на овој закон. 

2.1.4. Царинска постапка при извоз на стока 
Член 128 

Поим 
(1) Извозната царинска постапка е извршување на 

дејствата и мерките во надворешно-трговскиот про-
мет со стоките како и плаќање на извозни давачки 
предвидени со цел домашната стока да може да го 
напушти царинското подрачје. 

% (2) Извозната постапка се спроведува за секоја 
стока што се извезува, освен транзитната и стоката 
што се извезува согласно со постапката за привремен 
извоз заради облагородување. 
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(3) Извоз на стока може да се дозволи под усло^ 
стоката за која е поднесена извозна царинска дек-
ларација да го напушти царинското подрачје во иста 
состојба во каква била во моментот на приемот на 
извозната царинска декларација. 

(4) Стоката декларирана за извоз е под царински 
-надзор од моментот на приемот на извозната царин-
ска декларација до напуштањето на царинското по-
драчје. ' ! 

(5) Одредбите, правилата, привилегиите поврзани 
со извозот, се применуваат од денот на приемот на 
извозната декларација. 

2.1.5. Транзитна царинска постапка 
1. Транзитна постапка 

Член 129 
Поим 

(1) Во рамките на транзитната царинска постапка 
(во натамошниот текст: транзитна постапка), царин-
ската стока под царински надзор се пренесува: 

- преку царинското подрачје или 
- од едно до друго место во царинското подрачје, 

не со цел таквата стока да подлежи на плаќање ца-
рина и да биде предмет на други мерки на царинската 
постапка. 

(2) Транзитна постапка може да се дозволи за сто-
ка чиј увоз не е забранет. ) 

Член 130 
Почеток и завршување на транзитната постапка 

Транзитната постапка' започнува со пуштање на 
стоката во транзитна постапка, а завршува кога сто-
ката, заедно со соодветните документи, е ставена на 
увид на определениот царински орган. 

Член 131 
Мерки на царински надзор 

(1) Царинскиот орган може, во врска со стоката 
која е во транзит низ царинското подрачје, да донесе 
мерки за царински надзор, што ги смета за потребни 
заради утврдување на истоветноста на стоката и спро-
ведување на транзитната постапка во согласност со 
прописите. 

(2) Царинскиот орган кој ќе ја прими деклараци-
јата за транзитна постапка, може како посебна мерка 
на царинскиот надзор да определи и посебен пат по 
кој мора стоката да се движи, а декларантот мора да 
гарантира дека стоката ќе биде пренесена по тој пат. 

Член 132 
Обезбедување иа царински долг 

Декларантот е должен, на царинскиот орган на 
влезот да му достави инструмент за обезбедување на 
плаќањето царина во случај на настанување на царин-
ски долг. 

Член 133 
Обврска на царинскиот обврзник 

(1) Царинскиот обврзник е должен да му ја стави 
на увид на царинскиот орган стоката во непроменета 
состојба во пропишаниот рок и да ги почитува мер-" 
ките што ги донел царинскиот орган, со цел да се ут-
врди и гарантира истоветноста на стоката, како и да 
ги исполни обврските во транзитната постапка. 

(2) За исполнување на обврските од ставот 1 на 
овој член е одговорен превозникот или лицето кое ја 
презема стоката знаејќи дека е во транзитна пос-
тапка. 
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2. Превоз на домашна стока од еден во друг дел на 
Република Македонија низ странско царинско * 

подрачје 
Член 134 

Поим 
(1) Домашната стока, која во транзитната пос-

тапка се превезува од еден во друг дел на Република 
Македонија низ странско царинско подрачје, останува 
домашна стока. 

(2) За превоз на домашната стока согласно со ста-
вот 1 на овој член, царинскиот орган соодветно ги 
применува одредбите на членовите од 129,130 и 131 и 
членот 133 на овој закон. 

3. Други видови на царинска употреба, односно 
користење на стоката 

Слободна зона и царинска зона 
3.1. Слободна зона 

Член 135 
Поим на слободна зона 

(1) Слободна зона е дел од царинското подрачје на 
Република Македонија кој е посебно ограден и 
означен простор кој претставува целина во којашто 
се вршат стопански дејности под посебни услови. 

(2) Слободната зона е правно* лице кое врши еко-
номски, технички, админисгративно-стручни и други 
работи во врска со вршењето на дејности во слобод-
ната зона. 

(3) Со упис во трговскиот регистар на актот за ос-
новање, слободната зона стекнува својство на правно 
лице. 

Член 136 
Основање на слободна зона 

(1) Слободната зона се основа на подрачјето на 
местото на кое има воздухопловно или езерско прис-
таниште отворено за меѓународен јавен сообраќај 
или стоковно-транспортен центар регистриран во 
.согласност со актите со кои се уредуваат условите за 
регистрација на стоковно-транспортните центри, 
како и на меѓународен магистрален пат. 

(2) Слободната зона може да се состои од повеќе 
одделни делови. 

Член 137 у 
Услови за основање на слободна зона 

Слободната зона се основа ако: 
- се обезбедени просторни, енергетски, технички и 

други услови за вршење дејност во слободната зона; 
- со слободната зона се остварува извоз за период 

од најмалку десет години и ако се извезуваат 80% од 
стоките и услугите произведени, односно извршени во 
слободната зона; 

- постојат потребните кадри за вршење на 
работите од заеднички интерес за сите корисници на 
слободната зона и 

- нема да се произведуваат, складираат односно да 
се вршат услуги со стоки што ја загрозуваат живот-
ната средина и природата, како и работната средина. 

Член 138 
Дејности што се вршат во слободната зона 

(1) Во слободната зона можат да се произведуваат 
стоки и да се вршат услуги за извоз, да се вршат 
работи на надворешно-трговскиот промет, банкарски 
и други финансиски работи, работи на осигурување и 
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реосигурување на имоти и лица и вршење работи на 
туристички услуга. 

(2) Царинскиот орган може, доколку тоа е потре1 

био заради соодветно Спроведување на царинскиот 
надзор, привремено да го ограничи или привремено 
да го забрани вршењето на некоја од дејностите од 
ставот 1 на овој член, ако во исто време, против ко-
рисникот на зоната или основачот се поведе постапка 
за прекршок согласно со овој закон, или го обвини 
заради основано сомнение за кривично дело во врска 
со работењето во слободната зона. 

Член 139 
Основач на слободната зона 

(1) Слободната зона може да ја основа трговско 
друштво или друго правно лице (во натамошниот 
текст: основач на слободната зона). 

(2) Основачот на слободната зона обезбедува 
средства за основање и почеток на работата на сло-
бодната зона и донесува акт за основањето на сло-
бодната зона. Актот за основањето на слободната 
зона содржи: 

- назив на основачот на слободната зона; 
- назив на слободната зона; 
- подрачје на слободната зона; 
- дејности што се вршат во слободната зона и 
(3) Кон барањето за давање согласност за осно-

вање на слободна зона, кое се поднесува до Минис-
терството за финансии, основачот на слободната зона 
е должен да достави акт за основање на слободната 
зона, и докази за исполнување на условите од членот 
137 на овој закон. 

Член140 
Согласност за основање на слободна зона 

Владата на Република Македонија, дава соглас-
ност за основање на слободна Зона ако се исполнети 
условите пропишани со овој закон, во рок, од 60 дена 
од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 141 
Корисник и услови за користење на слободна зона 
(1) Корисникот на слободната зона може да биде 

домашно и странско правно и физичко лице кое врши 
стопанска дејност. 

(2) Основачот на слободната зона ги утврдува 
условите под кои се користи подрачјето на слободната 
зона за вршење на дејност во таа зона, го уредува внат-
решниот ред и пропишува мерки за посебна заштита на 

, животната средина и природата на работната средина. 
(3) Основачот на слободната зона е должен на се-

кој нејзин корисник да му овозможи подеднакви 
услови да ја врши дејноста во слободната зона. 

(4) Актот со кој се утврдуваат условите од ставот 
1 на овој член се објавува во службеното гласило на 
Стопанската комора на Македонија. 

Член 142 . . 
Уредување на просторот на слободната зона 

(1) Основачот на слободната зона е должен да го 
загради и да го уреди просторот на слободната зона. 

(2) На подрачјето на слободната зона треба да се 
обезбедат услови за работа на царинскиот орган. 

Член 143 
Евиденција за стоките во слободната зона 

(1) Корисникот на" слободната зона е должен, 
заради овозможување, вршење на царински надзор, да 

ја води пропишаната евиденција за стоките што се 
увезуваат во слободната зона или се извезуваат од таа 
зона, како и за сите дејства советските во слободната 
зона. 

(2) Министерот за финансии поблиску го уредува 
начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на 
овој член и мерките на царинскиот надзор во слобод-
ната зона. 

Член 144 
Проверка на стоката во слобод ната зона 

(1) Царинскиот орган може да врши проверка на 
стоката која се внесува, изнесува или задржува во 
слободната зона. 

2) Ако царинскиот орган одлучи да изврши про-
верка 'согласно со ставот 1 од овој член, корисникот е 
должен да му овозможи на царинскиот орган пристап 
до стоката и документацијата што ја придружува сто-
ката при увоз или извоз (транспортни документи) кои 
се предмет на проверка. 

Член 145 
Решение за работа на слободната зона 

Слободната зона може да почне со работа кога 
директорот на Царинската управа му издаде на ос-
новачот решение за работа на слободната зона врз 
основа на оцена дали се обезбедени сите услови за 
вршење на царински надзор на подрачјето на слобод-
ната зона, а најдоцна во рок од две години од денот на 
добивањето согласност за основање слободна зона. 

Член 146' 
Движење на лица во слободнава зона 

(^Влегувањето на лице на подрачјето на слобод-
ната зона го уредува основачот на слободната зона. 

(2)На лицата од ставот 1 на овој член се при-
менува царински надзор предвиден за преминување 
на царинската лшшја. 

Член 147 
Доставување извештај за финансиските резултати 
Слободната зона е должна на Владата на Репуб-

лика Македонија преку Министерството за финансии 
да и достави извештај за финансиските резултати од' 
своето работење до 15 март тековната година за пре-
тходната година. 

\ 
Член 148 

Престанување со работа на слободната зона 
(1) Ако во текот на работата на слободната зона 

се утврди дека престанале да постојат условите 
пропишани со овој закон за работа на слободната 
зона, Владата на Република Македонија, ќе донесе 
решение за престанок на важењето на согласноста за 
основање на слободната зона. 

(2) Во случај од ставот 1 на овој член, слобрдната 
зона престанува со работа најдоцна во рок од една 
година од денот на донесувањето на решението за 
престанок на важењето на согласноста за основање 
на слободната зона. 

Член 149 
Примена на одредбите од овој дел на законот 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
слободните зони се однесуваат и на зоните чие 
работење е регулирано со меѓународни договори и 
спогодби за унапредување на стопанската соработка, 
ако е тоа поповолно за работата на тие зони и ако не 
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се во спротивност со одредбите на тие договори и спо-
годби. 

3.2. Царинска зона 
Член 150 

Поим на царинска зона 
(1) Царинска зона е дел од царинското подрачје на 

Република Македонија на кое се применуваат посе-
бни мерки на царински надзор и посебни олеснувања 
во поглед на царинската постапка. 

(2) Влегување во подрачјето на царинската зона е 
дозволено само на лицата вработени во царинската 
зона и на лицата кои во неа влегуваат заради вршење 
на работи.' 

(3) На лицата од ставот 1 на овој член се примену-
ваат мерките на царински надзор предвидени за пре-
минување на царинската линија. 

Член 151 
Основање на царинската зона 

(1) Царинската зона може да се основа во возду-
хопловно или езерско пристаниште отворано за меѓу-
народен јавен сообраќај и во стоковно-тра&спортните 
центри. 

(2) Подрачјето на царинската зона мора да биде 
заградено и означено како царинска зона. 

(3) Подрачјето на царинската зона во езерското 
пристаниште се состои од докови, односно од делови 
на брегот покрај кои можат да застануваат бродови. 

(4) Ако подрачјето на царинската зона се состои 
од повеќе делови, секој дел мора да биде посебно 
заграден и означен. 

Член 152 
Основач на царинска зона 

(1) Царинска зона може да основа трговско 
друштво или друго правно лице кое е носител на пра-
вото на користење на земјиштето, во пристаништето, 
на аеродромот и во стоковно-транспортниот центар 
(во натамошниот текст: основач на царинската зона). 

(2) Барање за основање на царинска зона се под-
несува до Министерството за финансии. 

(3) Кон барањето од ставот 2 на овој член, ос-
новачот на царинската зона е должен да поднесе акт 
за основање на царинската зона со кој се утврдува 
обемот на прометот на стоки и услуги. 

Член 153 
Согласност за основале на царинска зона 

Владата на Република Македонија на предлог на 
Министерството за финансии, дава согласност за ос-
новање на царинска зона, ако се исполнети условите 
пропишани со овој закон, во рок од 60 дена од денот 
на поднесувањето на барањето. 

Член 154 
Услови за отпочнување со работа на царинска 

зона 
(1) Основачот на царинската зона е должен во ца-

ринската зона да обезбеди простории за работата на 
царински орган. 

(2) Царинската зона може да почне со работа кога 
царинскиот орган ќе утврди дека се обезбедуваат 
услови за вршење царински надзор на подрачјето на 
царинската зона. 

Член 155 
Работи што се вршат во царинска зона 

(1) Во царинската зона можат да се вршат: 

- истовар, натовар, претовар и складирање на нео-
царинети стоки што се увезуваат, домашни оцаринети 
и неоцаринети стоки наменети за извоз и стоки што 
селфовозуваат и 

-. вообичаено подготвување на стоки за пазар и 
тоа: сортирање, мерење, маркирање, пакување, соста-
вување, разделување и правење на мостри. 

(2) Под неоцаринета домашна стока што е наме-
нета за извоз, во смисла на ставот 1 на овој член, се 
подразбира домашната стока што на подрачјето на 
царинската зона треба да се комплетира за извоз или 
да се складира заради извоз. 

(3) Стоките од ставот 1 на овој член, освен ^оца-
ринетите стоки што се увезуваат, а што во царин-
ската зона се претоваруваат и домашните оцаринети 
стоки наменети за извоз, можат да се оцаринат само 
во царинската зона во која се сместени. 

(4) Во царинската зона е дозволен промет на 
стоки на мало заради снабдување на сообраќајните 
средства во меѓународниот сообраќај што го вршат 
правни лица кои се занимаваат со тоа снабдување, 
како и предмет на мало на прехранбени производи за 
угостителски услуги во царинската зона. 

(5) Доколку стоката се внесе на преостанатото 
царинско подрачје декларантот е должен да постапи 
како со стока внесена на царинско подрачје на Репуб-
лика Македонија пред да биде дозволено нејзино ко-
ристење. 

(6) Царинскиот орган може, доколку тоа е потре-
бно, заради соодветно спроведување на царинскиот 
надзор, привремено да го ограничи или привремено 
да го забрани вршењето на некоја од дејностите од 
ставот 1 до ставот 5 на овој член, ако во исто време 
против корисникот на зоната или основачот се поведе 
постапка за прекршок, согласно со овој закон, или се 
поведе постапка заради основано сомнение за 
кривично дело во врска со работењето во царинската 
зона. 

Член 156 
Корисници на царинската зона 

(1) Корисници на царинската зона можат да бидат 
домашни и странски правни физички лица што вршат 
стопанска дејност. 

(2) Корисниците од ставот 1 на овој член вршат 
стопанска дејност во царинската зона врз основа на 
спогодбата што ќе ја склучат со основачот на царин-
ската зона. 

(3) Корисниците во'царинската зона можат сло- ̂  
бодно да ја внесуваат стоката согласно со членот 154 
на овој закон под услови предвидени во член 158 на 
овој закон. 

I 
Член 157 

Ставање на стока на увид 
(1) Стоката што се внесува во царинската зона не 

е потребно да му се стави на увид на царинскиот ор-
ган ниту за неа да се поднесе царинска декларација, 
освен во случај од членот 160 став 2 на овој закон. 

(2) Без оглед на ставот 1 од овој член, стоката 
мора да му се стави на увид на царинскиот орган и да 
ги примени со овој закон пропишаните постапки ако: 

- со внесувањето на стоката во царинската зона се 
склучи некоја друга царинска постапка за таа стока, 
освен ако со одредбите за таа постапка се утврди дека 
стоката не треба да им се стави на увид на царинските 
органи; 

- со внесување на стоката во царинската зона, сто-
ката ги исполни условите за враќање, односно за ос-
лободување од плаќање увозни давачки и 
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- се работи за стока од членот 155 став 2 на овој 
закон. 

(3) Царинскиот орган може да побара корисникот 
да ја пријави стоката, која согласно со потребните 
прописи подлежи на плакање извозни давачки, или 
ако за извоз на таа стока важат други мерки на над-
ворешно-трговскиот промет со стоката. 

Член 158 
Спроведување на царинска контрола 

(1) Пристапите, влезовите и излезите од царин-
ската зона се под царинска контрола. 

(2) Согласно со ставот 1 на овој член, лицата и 
транспортните средства кои влегуваат или излегуваат 
од царинската зона подлежат на царински преглед. 

(3) Царинскиот орган може, во секој случај кога 
донел мерки од членот 149 став 5 на овој закон, или 
кога против корисникот или основачот на царинската 
зона повел постапка заради царински прекршок, или 
го предал на надлежниот орган заради сомневање за 
извршено кривично дело, да му го забрани или огра-
ничи пристапот во царинската зона на тоа лице. 

(4) Основачот или корисникот е должен на царин-
скиот орган или друг надлежен орган да му овозможи 
вршење На царинска или друга контрола. 

Член 159 
Евиденција за стоката во царинската зона 

(1) Основачот на царинската зона е должен, за-
ради овозможување на царински надзор, да ја води 
пропишаната евиденција на стоката што се увезува во 
царинската зона, што се извезува од царинската зона, 
превозува преку царинската зона или сместува во 
царинската зона, како и за сите дејства со стоката во 
царинската зона. 

(2) Министерството за финансии поблиску го уре-
дува начинот на водењето на евиденцијата од ставот 1 
на овој член и мерките на царински надзор во ца-
ринската зона. 

Член 160 
Проверка на стоката 

(1) Царинскиот орган може да врши проверка на 
стоката која се внесува, изнесува или задржува во 
царинската зона. 

(2) Со цел да се овозможи вршење на проверката 
согласно со ставот 1 на овој член, корисниците на 
царинската зона се должни да му достават на увид или 
обезбедат на царинскиот орган копија од транспорт-
ниот документ, што ја придружува стоката при секое 
внесување, односно изнесување од царинската зона. 

(3) Ако царинскиот орган одлучи да изврши про-
верка согласно со ставот 1 на овој член, корисниците 
се должни да му овозможат на царинскиот орган 
пристап до стоката и документацијата за стоката, што 
е предмет на проверка. 

Член 161 
Правила за работа 

За корисниците на слободната зона и царинската 
зона, внесувањето на стоките во зоните, ставање на 
увид на стоката во зоните, спроведувањето на царин-
ската контрола, проверка на стоката, евиденција, де-
јностите на зоните, дозволи за складирање на стока 
во зоните, извезување на стока од зоните, царинската 
вредност и пресметувањето на царинскиот долг во 
зоните, ќе важат и ќе се применуваат правилата ут-
врдени според овој закон кои се однесуваат на увозот, 

^ извозот и транзитот на стоката. 

4. Повторен извоз, уништување или отстапување 
на стоката на царинскиот орган 

Член 162 
Поим и услови 

(1) Царинската стока може: 
- повторно да биде извезена од царинското по-

драчје; , 
- уништена и 
- отстапена на царинскиот орган на слободно рас-

полагање. 
(2)При повторниот извоз на стока, доколку по-

инаку не е определено со овој закон, мора да бидат 
исполнети сите дејства предвидени за извоз на стока, 
заедно со мерките на макроекономската политика. 

(3)Повторниот извоз, односно уништување на 
стоката претходно треба да му се најави на царин-
скиот орган, кој ќе го забрани повторниот извоз, од-
носно уништување на стоката, доколку не се испол-
нети условите од ставот 2 на овој член. 

^Уништувањето се врши на товар на декларан-
тот. Отпадоците и остатоците од уништувањето на 
стоката се сметаат за царинска стока и мора да се 
декларираат за царински дозволена употреба на сто-
ката со овој закон. 

(5)Со стоката која се става на слободно распола-
гање на царинскиот орган, се постапува како со стока 
чиј увоз не е дозволен, а превозникот или декларан-
тот не ја отстраниле од царинското подрачје во про-
пишаниот рок. 

Член 163 
Постапување со стока чие внесување е забрането 

(1) Кога царинскиот орган ќе открие стока чие 
внесување во царинското подрачје е забрането, ќе 
донесе решение со кое ќе му нареди на превозникот, 
неговиот полномошник или на друго лице одговорно 
за стоката да ја врати во странство. Рокот се опреде-
лува врз основа на реалните околности на секој посе-
бен случај, но ниту во еден случај не може да биде 
подолг од пет дена од денот на доставувањето на од-
луката. Ако во одобрениот рок стоката не се врати во 
странство, таа се одзема. 

(2) Царинскиот орган ќе ја стави стоката на про-
дажба, бесплатно ќе им ја отстапи на лицата од чле-
нот 71 на овој закон или на товар на лицето од ставот 
1 на овој член ќе ја уништи според постојните про-
писи. 

(3) Како стока чие внесување е забрането, во 
смисла на овој закон, се сметаат и стоките : 

- чиј увоз е регулиран со посебни прописи, а 
увозникот не ги исполнува пропишаните услови и 

- стоките штетни и опасни за човековата животна 
и работна средина. 

VI. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ЦАРИНАТА 
1. Општ дел 

Член 164 
Општи правила за царинскиот долг 

(1) Царинскиот долг при увоз на стока настанува 
со: 

- пуштање на стоката, која подлежи на плаќање 
царина во слободен промет; или 

- пуштање на стоката во постапка за привремен 
увоз со делумно ослободување од плаќање царина. л 

(2) Царинскиот долг од ставот 1 на овој член нас-
танува во моментот на приемот на царинската дек-
ларација за предвидената постапка. 
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(3) Царински должник за царинскиот долг од ста-
вот 1 на овој член е декларантот, а во случај на пос-
редно застапување, царински должник е и лицето во 
чие име декларантот ја поднел царинската деклара-
ција. 

(4) Ако царинската декларација, за царинската 
постапка од ставот 1 на овој член, е поднесена врз ос-
нова на податоци кои упатуваат на целосно или де-
лумно неплаќање нацарини, лицето кое ги доставило 
тие податоци, а кое знаело или морало да знае дека 
таквите податоци биле невистинити, ќе се смета за 
царински должник согласно со овој закон. 

Член 165 
Царински долг при незаконско внесување на стока 
(1) Царински долг при увоз на стока настанува и 

со : 
- незаконско внесување на стока која подлежи на 

плаќање царина од слободната зона на преостанатото 
царинско подрачје; 

- незаконско внесување на стока, што подлежи на 
плаќање царина на царинското подрачје; 

- незаконско внесување на стока е внесување на 
стоката спротивно на одредбите од членовите 40,45 и 
156 на овој закон. 

(2) Царинскиот долг според ставот 1 од овој член 
настанува во моментот на незаконското внесување на 
стоката. 

(3) Царински должници за плаќање на царинскиот 
долг од ставот 1 на овој член се лицата кои: 

- незаконски внеле стока во царинското подрачје; 
-.соработувале при незаконското внесување на 

стоката и кои биле свесни односно морале да бидат 
свесни дека таквото внесување на стока е незаконско 
и 

- стекнале односно чувале таква стока и во време-
то на стекнувањето, односно чувањето на стоката би-
ле свесни или морале да бидат свесни дека таква сто-
ка била внесена на царинското подрачје. 

Член 166 
Царински долг при ослободување на стоката од 

царински надзор 
(1) Царинскиот долг при увозот на стока наста-

нува и со ослободување на стоката која подлежи на 
плаќање царина од царинскиот надзор. 

(2) Царинскиот долг од ставот 1 на овој член нас-
танува во моментот на ослободувањето на стоката од 
царински надзор. 

(3) Царински должник за царинскиот долг од ста-
вот 1 на овој член се лицата кои: 

- ја презеле стоката од под царински надзор; 
- соработувале при ослободувањето на стоката и 

биле свесни или морале да бидат' свесни дека со 
таквото Дејствие стоката е ослободена од под царин-
скиот надзор; 

- стекнале или чувале таква стока и во времето на 
стекнувањето или чувањето на стоката биле свесни 
или морале да бидат свесни дека таа стока била 
преземена од под царинскиот надзор и 

- биле должни да ги извршат обврските што про-
излегуваат од привременото чување на стоката, од-
носно од царинската постапка која била одобрена за 
таа стока. 

Член 167 
Царински долг заради неисполнување на обврски 

(1) Царински долг при увоз на стока настанува, и 
тоа при: 
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- неисполнување на една од обврските која во 
врска со стрката која подлежи на плаќање царина, 
произлегува од нејзиното привремено чување или од 
царинската постапка, што била одобрена за таа стока 
и 

- неисполнување на еден од условите за ставање на 
стоката во определена царинска постапка, или за 
одобрување царинско ослободување или олеснување, 
чија цел е дефинитивно искористување на таа стока, 
доколку не се утврди дека тоа неисполнување имало 
значајно влијание врз правилното извршување на 
привременото чување или царинската постапка. 

(2) Во случаите од ставот 1 на овој член, царин-
скиот долг настанува во моментот кога би морала да 
биде исполнета обврската, за чие неисполнување нас-
танува царинскиот долг, или во моментот кога за сто-
ката пуштена во определена царинска постапка, се 
утврди дека не е исполнет пропишаниот услов за 
пуштање во таа постапка, или за одобрување на ца-
ринско ослободување, или олеснување заради целта 
на нејзината дефинитивна употреба. 

(3) Царински должник е лицето од кое се бара да 
ги исполни пропишаните обврски за стоката која 
подлежи на плаќање на увозни царини, од нејзиното 
времено складирање или други постапки под кои се 
наоѓа, или која треба да одговара на условите кои ја 
одредуваат соодветната постапка. 

4 Член 168 
Царински долг заради неправилна употреба или 

користење на стоката во слободните зони 
(1) Царинскиот долг при увозот настанува со упо-

треба или користење на стоката, која подлежи на 
плаќање царина во слободната зона во спротивност 
со пропишаните услови. Стоката што ќе се загуби, а 
нејзиното губење не е можно на задоволителен начин 
да се објасни на царинските органи, се смета како да 
била употребена, односно искористена во слободната 
зона во спротивност со пропишаните услови. 

(2) Царинскиот долг од ставот 1 на овој член нас-
танува во моментот кога стоката била употребена, 
односно еднаш искористена во спротивност со про-
пишаните услови. 

(3) Во случај од ставот 1 на овој член, царински 
должник е лице кое: 

- ја употребило или искористило стоката и 
- учествувало во употребата, односно користе-

њето на стоката, доколку било свесно или морало да 
биде свесно дека стоката била употребена или ис-
користена спротивно на пропишаните услови. 

(4) Во случај царинскиот долг да настане во врска 
со стока која се загубила и не е можно да се утврди 
царинскиот должник согласно со ставот 3 на овој 
член, царински должник ќе биде лицето кое му е 
познато на царинскиот орган како последен 
сопственик на стоката. 

Член 169 
Кога не настанува царински долг 

(1) Царинскиот долг за определена стока не нас-
танува доколу лицето докаже дека обврските про-
излегуваат од: 

- членовите 40,45 и 134 на овој закон, 
- привремено чување на таа стока или 
- целосно уништување или неповратна загуба на 

таа стока, како резултат на самата природа на сто-
ката, непредвидени околности, виша сила или како 
последица на одобрение издадено од царински орган. 
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(2) Во смисла на ставот 1 на овој член, се смета де-
ка стоката е неповратно загубена и ако е неупотреб-
лива за било кое лице. 

(3) Се смета дека при увозот не настанал царински 
долг и кога се работи за стока пуштена во слободен 
промет со царинско ослободување, заради конечна 
употреба на таа стока, доколку-стоката, со дозвола на 
царинските органи, била извезена или повторно из-
везена. 

(4) Ако согласно со ставот 1 на овој член се смета 
дека царинскиот долг не настанал во врска со стоката 
што била пуштена во слободен промет со царинско 
ослободување заради конечна употреба на стоката, 
остатоците односно отпадоците што ќе преостанат по 
уништување на стоката се сметаат за царинска стока. 

(5) Ако согласно со членовите 166 и 167 на овој 
закон, царинскиот долг настане во врска со стока која 
била пуштена во слободен промет со намалена царин-
ска стапка заради конечна употреба на таа стока, 
вредноста на царината што била платена при осло-
бодувањето на стоката, ќе се одземе од вредноста на 
царинскиот долг. Оваа одредба соодветно се при-
менува и во случај кога царинскиот долг ќе настане 
во врска со остатоците или отпадоците што ќе ос-
танат по уништувањето на таквата стока. 

Член 170 
Обврска за плаќање извозни давачки 

(1) Обврската за плаќање извозни давачки се 
определува согласно со прописите со кои се регулира 
плаќањето на извозните давачки. 

(2) Ако прописите од ставот 1 на овој член не 
содржат одредби за настанување на обврска за'пла-
ќање извозни давачки и начин на плаќање на тие да-
вачки, обврската за плаќање на извозните давачки ќе 
настане при приемот на царинската декларација за: 

- извоз на стоката; 
- царинско складирање на извозно оцаринетата 

стока; 
- извоз на домашна стока, чија цел како извезена 

да биде внесена во слободна зона, согласно со членот 
168 став 2 на овој закон; 

- привремен извоз на стока за преработка. 
(3) Обврска за плаќање извозни давачки ќе нас-

тане и со: 
- изнесување на стоката која подлежи на плаќање 

извозни давачки од царинското подрачје, а за неа да 
не била поднесена царинска декларација; 

- неисполнување на условите што би морале да 
бидат исполнети, за стоката да биде изнесена од ца-
ринското подрачје и притоа да биде целосно или де-
лумно ослободена од плаќање извозни давачки. 

(4) Должник за плаќање на извозните давачки од 
ставот 2 и ставот 3 алинеја 2 на овој член е царинс-
киот декларант, а во случај декларантот да поднел 
декларација од име на друго лице, должник за пла-
ќање на извозните давачки е, исто така, лицето од чие 
име декларацијата била поднесена. 

(5) Должник за плаќање на извозните давачки од 
ставот 3 алинеја 1 на овој член е лице кое ја изнело 
стоката и лице кое соработувало при таквото изнесу-
вање, а притоа било свесно или морало да биде свесно 
дека царинската декларација не била поднесена, а 
морала да биде поднесена. 

Член 171 
Правила за определување на висината на 

царински долг 
(1) Ако со овој закон поинаку не е определено, 

висината на царинскиот долг се утврдува врз основа 

на правилата кои важат на денот кога настанал ца-
ринскиот долг. 

(2) Ако не е можно точно да се утврди дека нас-
танал царинскиот долг, царинскиот орган при опре-
делувањето на висината на царинскиот долг ќе ги има 
предвид прописите кои важеле на денот на утврду-
вањето на настанување на царинскиот долг. 

< Член 172 
Обезбедување на плаќање на царински долг 

(1) Царинскиот орган може да побара обезбеду-
вање на плаќање на царински долг во сите случаи 
предвидени со овој закон. Царинскиот орган може да 
побара обезбедување на плаќање на царинскиот долг 
и во други случаи кои укажуваат дека царинскиот 
долг настанал или би можел да настане, а не е извесно 
дека обврзникот ќе ја исполни обврската во про-
пишаниот рок. 

(2) Поднесување на соодветно обезбедување може 
да се побара во моментот кога се исполнети условите 
за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг 
пропишани со овој закон или во моментот кога ца-
ринскиот орган ќе утврди дека порамнувањето на 
веќе настанатиот или можен царински долг не е извр-
шено. 

(3) Ако царинскиот орган, согласно со овој закон, 
побара обезбедување на плаќањето на царинскиот 
долг, царинскиот должник или лицето кое во врска со 
определената стока може да стане царински должник, 
се должни тоа веднаш да го исполнат. 

(4) Постапката и инструментите за обезбедување 
на плаќањето на царинскиот долг поблиску ги про-
пишува министерот за финансии. 

Член 173 
Пресметка и плаќање на царински долг 

(1) Царинскиот долг се пресметува врз основа на 
царинската декларација, а во отсуство на царинската 
декларација, царинскиот долг се пресметува врз ос-
нова на податоци доставени до царинскиот орган. 

(2) Царинскиот долг мора веднаш да се плати од 
страна на должникот, освен во случаите од членот 174 
нд овој закон. 

(3) Плаќањето на царинскиот долг се врши со сите 
законски средства за плаќање. 

Член 174 
Одложено плаќање на царински долг* 

(1) Плаќањето на царинскиот долг може да се 
одложи најмногу за 60 дена од денот на одобрувањето 
на должниците, на кои одлагањето им е одобрено. 

(2) Министерот за финансии ги определува ус-
ловите под кои должниците можат да го одложат 
плаќањето на долгот во смисла на ставот 1 од овој 
член. Должниците на кои им е одобрено одложено 
плаќање мора да обезбедат инструменти на начин 
утврден со членот 172 став 4 од овој закон. 

(3) Одобрението може да се одземе и пред истекот 
на одобрениот рок. 

Член 175 У 

Дополнителна пресметка на царинскиот долг 
(1) Царинскиот орган по службена должност или 

на барање на должникот, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на утврдувањето на обврската, ќе донесе 
решение со кое му се наредува на должникот да ја 

' намири настанатата обврска, ако утврди дека: 
- заради незаконско постапување со царинската 

стока дошло до царински долг, или 
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- веќе настанатиот царински долг не бил пресметан, 
- е пресметан износ на царинскиот долг понизок од 

предвидениот согласно со овој закон. 
(2) За исполнување на обврската од ставот 1 на 

овој член соодветно се применуваат одредбите на 
членот 172 од овој закон. 

(3) Ако стоката од ставот 1 на овој член е се уште 
царинска стока, може да се пушти во слободен про-
мет дури откако ќе биде намирена обврската од ста-
вот 1 на овој член, односно откако ќе биде доставен 
соодветен инструмент за обезбедување на плаќањето 
согласно со членот 171 од овој закон. 

(4) Дополнителната пресметка на царинскиот долг 
согласно ср ставот 1 алинеја 1 на овој член може да се 
изврши во рок од пет години по настанувањето на ца-
ринскиот долг. Дополнителната пресметка на царин-
скиот долг согласно со ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој 
член, се врши во рок од една година по Застанува-
њето на царинскиот долг. 

(5) Не се врши дополнителна пресметка на царин-
ски долг ако висината на обврската не е поголема од 
просечната плата во Република Македонија. 

Член 176 
Присилна наплата 

(1) Ако должникот не го плати пресметаниот ца-
рински долг во пропишаниот рок, царинскиот орган 
ќе го наплати долгот по присилен пат. 

(2) Од моментот на истекот на рокот за плаќање 
тече затезна камата. 

Член 177 
Гасење на обврската за плаќање на царински долг 
Обврската за плаќање на царински долг се гаси: 
- со плаќање на царинскиот долг; 
- со ослободување од плаќање на царинскиот долг; 
- ако стоката пред да му биде препуштена на дек-

ларантот е одземена или запленета, уништена на ба-
рање на царинскиот орган, уништена или отстапена 
на царинскиот орган согласно со членот 162 од овој 
закон, или уништена односно неповратно загубена за-
ради природата на стоката, непредвидени околности 
или виша сила; ] 

* - ако стоката во врска со која настанал царинс-
киот долг била одземена заради незаконско внесу-
вање во царинското подрачје и 

- со застарување на правото на наплата. 
} 

Член 178 
Застарување н!в правото на наплата на царински 

долг 
(1)- Правото на наплата на царинскиот долг зас-

тарува за пет години, сметано од денот кога настанал 
царинскиот долг. 

(2) Секој акт, односно дејствие на надлежниот ор-
ган, го прекинува рокот на застареност од ставот 1 на 
овој член. 

(3) Конечното застарување на правото на наплата 
во сите случаи е по истек на рок од десет години, 
сметано од денот rta настанување на царинскиот долг. 

2. Враќање на повеќе уплатената царина и 
ослободување од плаќање царина 

Член 179 
Враќање или ослободување од царински долг 

(1) Враќањето или ослободувањето од царински 
долг може да биде целосно или делумно. Ј 

* (2) Уплатената царина се враќа во онаа висина за 
која царинскиот орган ќе утврди дека износот на 

платената царина не претставувал долг според зако-
нот, односно дек!а износот дополнитело бил прес-
метан спротивно на членот 177 од овој закон. 

(3) Плаќањето на царина се простува во онаа вис-
ина за која царинскиот орган ќе утврди дека не пос-
тоел царински долг согласно со законот, односно дека 
износот бил платен врз основа на дополнителна 
пресметка согласно со членот 177 од овојфзакон. 

(4) Враќањето, односно ослободувањето од пла-
ќање на царина не е дозволено да се бара, доколку до 
грешка при пресметувањето дошло поради намерно и 
лажно прикажување од страна на должникот. 

(5) Ослободувањето од долгот, односно враќањето 
на уплатената царина се врши на барање на имателот 
на правото упатено до царински орган во рок од една х 
година од денот на доставувањето на пресметката до 4 

царинскиот обврзник. 
Царинскиот орган е должен по доставеното ба-

рање да одлучи во рок од 30 дена од денот на подне-
сување на барањето. 

(6) Ако царинскиот орган во рок од една година 
сам ја открие грешката во пресметката на царината, 
враќањето, односно ослободувањето од царинскиот 
долг ќе го изврши по службена должност. 
L (7) Уплатената царина ќе се врати и кога дек-
ларацијата врз основа на која бил уплатен царинскиот 
долг била повлечена. Имателот на правото е должен 
да поднесе барање во рок предвиден за повлекување 
на декларацијата. 

(8) Уплатената царина може да се врати или дол-
гот да се избрише во онаа висина што била платена, 
односно пресметана и доколку увозникот ја откаже ' 
стоката, пуштена во определена царинска постапка, 
затоа што била оштетена. За оштетена стока се смета 
и онаа стока која била оштетена пред отстапувањето 
на стоката на декларантот. Враќањето на уплатената 
царина, односно бришење на долгот во случајот од. 
овој став се дозволува само доколку се исполнети 
следниве услови: 

- стоката да не се употребувала, односно корис-
тела, освен колку што било потребно за да се утврди 
нејзиното оштетување, односно неусогласеност со до-
говорените услови и 

- стоката да се извезува од царинското подрачје. Сто-
ката од оваа алинеја се смета за извезена ако на барање 
на заинтересираното лице, царинскиот орган дозволи 
стоката да се уништи или внесе, заради дополнителен 
извоз, во слободна зона, царинска зона или царински 
склад. Во тој случај, стоката, во постапката за одобру-
вање на царински дозволената употреба или користење 
на стоката, се смета за царинска стока. 

(9) Враќањето или бришењето на долгот согласно 
со ставот 8 на овој член не може да се одобри за стока 
што пред увозот била предмет на привремен увоз 
заради проба, освен доколку се утврди дека оште-
тувањата или неусогласеноста со договорените ус-
лови во нормална употреба не било можно да се ут-
врдат во моментот на траењето на пробата. 

(10) Барањето за ослободување од плаќање ца-
рина или враќање на уплатената царина согласно со 
ставот 8 на овој член може да се поднесе во рок од 
една година од денот на доставувањето на пресмет-
ката на должникот. 

(11) Ако ослободувањето од плаќање царина или 
враќањето биле одобрени по грешка, обврската за 
плаќање царина може повторно да биде воспоставена 
според .пропишаните услови. 

Член 180 
Ослободување на странски лица 

Од плаќање царина се ослободуваат: 
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шефови на странски држави и претставници на 
шефови на странски држави во посебни мисии, како и 
членовите на нивната придружба, за предмети наме-
нети за нивни службени потреби и лична употреба; 

- меѓународни и меѓудржавни организации со 
седиште во Република Македонија односно нивни 
претставништва во Република Македонија во време 
на вршење на својата дејност во Република Маке-
донија - за предмети наменети за нивни службени по-
треби; 

- странски граѓани вработени во организации 
наведени во алинејата 2 од овој член, за предмети на-
менета за нивна лична употреба; 

- дипломатски и конзуларни претставништва на 
државите во Република Македонија за предмети на-
менети за нивни службени потреби и 

- шефови на странски дипломатски претстав-
ништва во Република Македонија и членовите на нив-
ните потесни семејства - за предмети наменети за нив-
на лична употреба. 

Член 181 
Ослободување на физички лица 

Од плаќање царина се ослободуваат: 
- домашни и странски патници, кои доаѓаат од 

странство - за предмети наменети за нивна лична упо-
треба (личен багаж), без оглед на тоа дали го носат со 
себс, или го дале на превозник; 

- државјани на Република Македонија - за лекови 
за лична употреба гато ги носат со себе или ги доби-
ваат во пратки од странство; 

- инвалиди - за специјална опрема и технички по-
магала што ги користат непосредно за живот и 
работа, како' и за резервни делови за користење на 
таквата опрема и помагала, освен патнички автомо-
били, доколку ги донесат или добијат од странство 
заради лична употреба; 

- возачи за гориво и мазиво кое се наоѓа во нормал-
ните резервоари на моторните возила и мотоцикли; 

- државјани на Република Македонија кои живеат 
во нбграничното подрачје - за растителни и сточарски 
производи добиени на нивните имоти во погра-
ничното подрачје на соседната држава, како и за под-
младок и други производи стекнати од стоката што ја 
имаат на тие имоти заради полски работи, паша или 
презимување; 

- државјани на Република Македонија - студенти и 
ученици кои се школуваат во странство, како и стран-

: ски ученици и студенти, кои се школуваат во Репуб-
лика Македонија - за учебни помагала што за соп-
ствена употреба ги донесуваат од странство; 

- странски професори, предавачи и други научници 
кои работат во Република х>* — и 
професионална опрема, а кои т >б 
на Владата на Република Македонија, 

- добитници на одликувања, медали, споменици, 
спортски и други трофеи или предмети, што ги доби-
ваа^ во странство на натпревари, изложби и приредби 
од меѓународно значење; 

- стоката што се увезува преку регистрирани ху-
манитарни или добротворни организации и е наме-
нета за бесплатно делење на жртвите од природни 
или други несреќи; 

- материјали за поставување, одржување или украсу-
вање на спомен-обележја, гробови или гробишта на 
жртвите од војните: крстови, урни и погребни артикли. 

Член 182 
Ослободување на правни лица 

Од плаќање царина се ослободени: 

- организацијата на Црвен крст на Република 
Македонија - на стоката што ја увезува од странство, 
што служи за извршување на неговите хуманитарни 
задачи; 

- противпожарни организации и други спасувачки 
служби - за техничка противпожарна опрема и резер-
вни делови непосредно наменети за вршење против-
пожарна^ спасувачка дејност; , 

- музеи, уметнички галерии и Народната и универ-
зитетска библиотека - на предмети непосредно наме-
нети за вршење на нивната дејност; 

- предметите, што непосредно се наменети за вр-
шење на културна дејност и не се произведуваат во 
Република Македонија, доколку имателот на правото 
е регистриран за вршење на недоходовна културна 
дејност; 

- предметите што непосредно се наменети за 
вршење на социјалната и образовната дејност; 

- фармацевтски^ производи за здравствена, од-
носно ветеринарна намена, што се употребуваат при 
меѓународни спортски манифестации организирани 
во Република Македонија. 

Член 183 
Ослободување на стока 

Од плаќање царина се ослободени:* 
- опрема и резервни делови врз основа на влог на 

странско лице; 
- мостри на. стока со незначителна вредност; 
- печатени работи како што се каталози, ценов-

ници, упатства за употреба и брошури и рекламен 
материјал; 

- предмети што странски излагачи кои учес-
твуваат во меѓународни саеми и трговски изложби во 
Република Македонија ќе ги внесат или примат од 
странство заради вообичаена распределба и пот-
рошувачка за време на одржувањето на саемот, од-
носно изложбата; 

- производи увезени заради дроба, истражување, 
анализирање или тестирање што целосно ќе се упо-
требат при пробите, истражувањата, анализирањето 
или тестирањето, или при тоа целосно ќе бидат униш-
тени, на начин што повеќе да немаат употребна вред-
ност; 

- туристичка информативна документација, ако е 
наменета за бесплатно делење и чија главна цел е 
претставување на странска туристичка понуда; стран-
ски хотелски листи и проспекти, што ги издаваат 
странски официјални туристички агенции, ако се на-
менети за бесплатно делење; рекламен туристички 
материјал наменет на овластени застапници или ко-
респонденти на национални туристички агенции, што 
не е наменет за натамошно делење; 

стоковни марки, патенти, модели и придружни 
документи, како и поднесоци за признавање на патен-
тите или иновациите, што им се доставуваат на орг 
ганизациите за заштита на авторската и индус-
триската сопственост; 

- храна за животни во транспорт, материјали по-
требни за заштита на стоката во транспортот. 

Член 184 У 

Ослободување на државни институции 
Од плаќање царина се ослободени државните ор-

гани, корисниците - единки на Буџетот на Република 
Македонија - по мислење на соодветното министер-
ство, судовите и Народната банка на Република Ма-
кедонија на предметите кои ќе ги'определи Владата 
на Република Македонија. 
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Член 185 
Ослободувањата од плаќање царина од членовите 

181 до 184 на овој закон важат само за стоката која не 
се произведува во Република Македонија. 

Член 186 
Детални одредби 

Владата на Република Македонија ќе ги определи 
видот, вредноста и количината на предметите, како и 
деталните критериуми и начинот на примена на про-
писите за ослободување од плаќање царина согласно 
со членовите од 180 до 184 на овој закон. 

Член 187 
Забрана на располагање 

(1) Стоката која била ослободена од плаќање ца-
рина врз основа на член 181 алинеи од 2 до 7 и алине-
јата 9, како и членовите од 182 до 184 на овој закон, 
во рок бд три години од денот на увозот, не може да 
се отуѓи, да се даде на користење на друг или поинаку 
да се употреби за други цели, а не за оние за кои биле 
ослободени од плаќање царина, пред да бидат плат-
ени увозните давачки. Таквите предмети не е можно 
да се дадат во залог, да се позајмат или да се дадат 
како осигурување за други обврски. 

(2) Во случај царинскиот орган, на барање на но-
сителот на правото, пред истекот на рокот од ставот 1 
на овој член да дозволи поинаква употреба, висината 
на царинскиот долг се пресметува врз основа на пода-
тоците, што важеле во моментот на поднесување на 
барањето за плаќање на царинскиот долг. 

(3) Во случај на непридржување на одредбите од 
ставот 1 на овој член, висината на царинскиот долг се 
пресметува врз основа на податоците во моментот на 
приемот на царинската декларација, врз основа на 
к<уа стоката била ослободена од плаќање царина. 

3. Повторен увоз на стока (вратена стока) 
Член 188 

Поим, рокови и услуги 
(1) Домашната стока што била извезена од Репуб-

лика Македонија и во неизменет вид во рок од две 
години по извозот повторно увезена на царинското 
подрачје на барање на декларантот се ослободува од 
плаќање царина. 

(2) Ако предметната стока пред извозот била 
увезена во царинското подрачје и пуштена во слобо-
ден промет, при што̂  било уважено целосно или де-
лумно царинско ослободување заради намената на 
дефинитивна употреба на таа стока, поволноста од 
ставот 1 на овој член може да се уважи само ако сто-
ката повторно е увезена за истата цел за која при пр-
виот увоз биле целосно или делумно ослободени од 
плаќање царина. 

, (3) Доколку при повторниот увоз на стока со-
гласно на овеј член став 2 дојде до создавање царин-
ски долг, од пресметаната вредност на царинскиот 
долг ќе се одземе царината што била платена за таа 
стока при првото пуштање во слободен промет. 

(4) Ослободување од плаќање царина согласно со 
ставот 1 на овој член не може да се одобри за стока 
што била извезена во рамките на постапката за 
привремен извоз на стока заради облагородување, 
освен ако стоката остане во државата во која била 
извезена. Не може да се одобри ослободување од 
плаќање царина и за стока што е предмет на мерки на 
надворешно трговскиот промет. 

(5) Владата на Република Македонија ќе ги 
пропише подеталните критериуми за ослободување 
од плаќање царина согласно со овој член. 

VII. НАДЗОР 

Член 189 
Надзорен орган за спроведување на законот 

Надзорот над спроведувањето на овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон го врши 
Министерството за финансии. 

VIII. ПОВРЕДИ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Општи одредби 
Член 190 

Дефиниција на повреди на Царинскиот закон 
(1) Неизвршување на дејствија утврдени со одред-

бите на овој закон или вршење на дејствија спротивни 
на одредбите на овој закондгретставуваат царински 
повреди. Повредите на Царинскиот закон можат да 
бидат прекршоци или кривични дела. 

(2) По барање на царинскиот орган, за дејствата 
од ставот 1 на овој член, надлежниот суд спроведува 
постапка за утврдување на одговорноста на сторите-
лот и изрекува соодветна мерка. 

(3) Обидот за противправно дело од ставот 1 на 
овој член е казнив исто толку строго како и извр-
шеното дело. 

(4) Превентивни мерки, вклучувајќи и привре-
мено одземање на стоки или возила можат да бидат 
преземени од царинскиот орган,кој е должен веднаш 
а најдоцна во рок од осум дена од денот на одзе-
мањето, да поведе постапка пред надлежниот суд. 
Доколку не поведе постапка во пропишаниот ррк, 
царинскиот орган е должен привремено одземената 
стока или возилата да ги врати на лицето од кое се 
одземени. 

Член 191' 
Загрозување на царински службеник 

Лице кое на било кој начин загрози царински 
службеник во вршење на службата ќе биде гонето за 
кривично дело согласно со закон. 

Член 192 
Мерки на безбедност 

(1) Покрај казната за извршен прекршок според 
одредбите на овој закон на сторителот ќе му се 
изрече и мерка на безбедност, одземање на стоката со 
која е сторен прекршокот или е предмет на прекр-
шокот, или што произлегла од прекршокот. 

(2) Ако за извршување на прекршокот или кри-
вичното дело се користат возила, воздухоплови или 
пловни објекти, тие ќе бидат одземени и може да би-
дат веднаш продадени. 

(3) Ако поради било која причина, царинскиот ор-
ган не може да ги одземе од сторителот стоките , 
возилата , воздухопловите или пловните објекти, ќе 
одземе еквивалентна сума пари. 

Член 193 
Постапка на царинскиот орган по прекршок 

Царинскиот орган може да наплати мандатна 
казна за прекршок или да поведе постапка пред суд. 

Член 194 
Гаранција за тајност за добиени информации 

Царинскиот орган не смее да го открие идентитетот 
на лицето од кое добил информации во врска со 
противправните дејствија пропишани со овој закон. 
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Член 195 
Надомест за добиена информација 

За добиени информации од лица чиј идентитет е под 
загарантирана тајност во сите околности, а кои се од 
интерес за водење на царинска постапка , царинскиот 
орган може да предвиди надомест, кој ќе биде обезбеден 
сразмерно на висината на наплатената казна. 

, Член 196 
Признавања на прекршокот 

(1) Признанието на сторителот за извршениот ца-
рински прекршок е еден од доказите за водење на 
постапка пред суд. 

(2) Докажувањето пред суд по писмената изјава 
дадена од најмалку двајца царински службеници е на 
товар на самиот сторител на прекршокот, за матери-
јални докази. 

Член 197 
Одговорност за прекршок извршен од царински 

службеници 
Царинските службеници за извршени царински 

прекршоци одговараат пред суд, при што не е исклучена 
дисциплинска одговорност и пред царинскиот орган. 

Член 198 
Постанка со стоки кои се предмет на прекршок 

Стоките кои се предмет на прекршок, за време на 
водење на постапката пред суд, се наоѓаат под царин-
ски надзор на место што ќе го определи судот. 
Доколку судот му дозволи на сопственикот да ги 
задржи стоките, тој во секое време е должен да ги 
покаже на судови да обезбеди гаранција. 

Член 199 
Спроведување нељудска од лука 

Одлуката на судот е задолжителна за царинските 
органи. 

Член 200 
Контролирани испораки 

(1) Заради откривање штотуку извршени про-
тивправна дејствија поврзани со увоз, извоз, тран-
спорт или задржување на стоки определени со членот 
23 на овој закон, царинските службеници се овластени 
да ја контролираат испораката на таквите стоки и 
според овој или друг закон не одговараат кривично и 
прекршочно за преземените службени дејствија. 

(2) Пред извршувањето на таквата испорака, ца-
ринските службеници мораат да го известат над-
лежниот јавен обвинител, освен кога контролираната 
испорака се одвива во непосредна околина на гра-
ничен премин. 

(3) Заради откривање на противправните дејства, 
надлежниот обвинител на царинските службеници ќе 
им дозволи да задржат, да ја испорачаат или да 
преземат испорака на стоките определени во членот 
23 од овој закон. 

Член 201 
1 Релативно и апсолутно застарување 

(1) Прекршочната постапка по царински прекр-
шоци не може да се поведе ако поминале повеќе од 
две години од денот на извршувањето на прекршокот. 

(2) Застареноста се прекинува со секое дејствие на 
надлежниот орган што се превзема заради гонење на 
сторителот на прекршокот. Со секое прекинување на4 

рокот, застареноста почнува одново да тече, но пре-
кршочна постапка не може да се поведе, ниту натаму 
да се води по истекот на четири години од денот кога 
е сторен прекршокот. 

Член 202 
Одговорност на несовесен држател на стока со 

која е направен прекршок 
Лице кое во врска со вршењето на, дејноста ќе 

купи, продаде, распродаде, добие на подарок, 
прикрие, прими на чување или заради превоз, чува, 
користи или добие во сопственост врз било која ос-
нова, стока за која знаело или според околностите на 
случајот морало да знае дека со неа е сторен пре-
кршок на овој закон, се казнува со иста казна што е 
пропишана за сторителот на прекршокот. 

Член 203 
Наплата на паричните казни веднаш по сторениот 

прекршок (мандатна казна) 
(1) Царинските службеници можат да му понудат 

на прекршителот плаќање мандатна казна за сторе-
ниот прекршок. 

(2) Ако прекршителот ја плати мандатната казна, 
случајот е затворен и прекршителот нема да се гони 
според овој закон. Доколку прекршителот не ја плати 
мандатната казна, царинскиот орган предметот го 
предава на надлежниот суд. 

(3) Мандатите казни ги наплатуваат овластените 
царински службеници. 

2. Казнени одредби 
Член 204 

Царински прекршок 
(1) Со парична казна од трикратен до петнае-

сеткратен износ на избегнатата царина, односно од 
двократен до осумкратен износ на вредноста на сто-
ките, ако стоките не подлежат на плаќање на царина 
или ако на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за 
прекршок правно лице, ако: 

1. Внесе или изнесе, односно се обиде да внесе или 
изнесе стока од царинското подрачје надвор од ца-
ринските гранични премини или во време кога царин-
скиот граничен премин не е отворен (член 40 ставови 
1,3 и 4); 

2. Внесе или изнесе односно се обиде да внесе или 
изнесе преку царинскиот граничен премин скриена 
стока (членови 42 и 45); 

3. Се однесува спротивно на членот 45 ставови 1 и 
2 од овој закон; 

4. Не поднесе елементарната декларација сог-
ласно со членот 46 од овој закон; 

5. Се однесува спротивно на членот 44 ставови 1 и 
2 од овој закон; 

6. Привремено ја чува стоката спротивно на 
членот 51 ставови 1 и 2 од овој закон; 

7. Ја користи привремено чуваната стока 
спротивно на членот 52 од овој закон; 

8. Во царинската декларација неправилно ги на-
веде количините, видот, квалитетот, вредноста или 
потеклото на стоката или не ја наведе целокупната 
стока (член 61); 

9. На царинскиот орган, во врска со спроведу-
вањето на царинската постапка му достави документи 
во кои е наведен поинаков квалитет, вид, количина, 
вредност или потекло на стоката или во кои се пог-
решно наведени други податоци, (членови 20, 61,116, 
179 до 183); , 
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10. На царинскиот орган, во врска со извозната 
царинска постапка, му достави документи во кои е 
наведен поинаков квалитет, вид, количина, вредност 
или потекло на стоката, доколку тоа предизвика, при 
извозот на стоката, да се избегне правилното иска-
жување на наведените податоци во царинската дек-
ларација (членови 20,61 и 128); 

11. Се однесува спротивно на членот 69 став 5 од 
овој закон; 

12. Спротивно на членот 75 став 2 од овој закон , 
се однесува како стоката да била пуштена во слобо-
ден промет, и ако не биле спроведени дејствијата за 
пуштање на стоката во слободен промет и не биле 
платени увозните давачки, а не биле исполнети и дру-
гите мерки на макроекономската политика; 

13. Не ги исполнува своите обврски согласно со 
издаденото одобрение за царинска постапка со еко-
номски ефект (член 79 став 3); 

14. Не ги исполнува односно не го гарантира ис-
полнувањето на обврските согласно со законот и доз-
волата за отварање царински склад (членови 86 и 87); 

15. Во царинскиот склад ги врши дејностите од 
членот 88 спротивно или без дозвола на царинските 
органи; 

16. Се однесува спротивно на членот 95 од овој за-
кон; 

17. Постапува спротивно на членот 96 од овој за-
кон; 

18. Постапува спротивно на членот 97 од овој за-
кон; 

19. Не ја превезува стоката по пат што го опреде-
лил царинскиот орган (член 131 став 2) ; 

20. Се постапува спротивно на членот 133 ставови 
1 и 2 од овој закон; 

21. Не му овозможи на царинскиот или друг орган 
Надзор врз работењето на слободната и царинската 
зона ( членови 135 и 150); 

22. Врши дејност во слободната и царинската зона 
спротивно од членот 138 став 1 и членот 155 ставови 
1 и 4 на овој закон; 

23. И покрај забраната на царинскиот орган врши 
некоја од дејностите во слободната и царинската зона 
(член 138 ставови 2 и 155 став 6); 

24. Спротивно од членот 155 став 5 на овој закон 
ги пренесе стокиве од слободната и царинската зона 
во друго царинско подрачје и 

25. Со невистинито прикажување на работите пос-
тигне или се обидува да постигне, во текот на царин-
ската постапка, ослободување од плаќање на увоз-
ните давачки или плаќање на помал износ на увозни-
те давачки, или било какво друго олеснување (члено-
ви 20,61,79,80,88,107,116,123,124,179 до 183 и 188). 

(2) Со парична казна од двократен до петкратен 
износ на избегната царина, односно од еднократен до 
трикратен износ на вредноста на стоката, ако стоката 
не подлежи на плаќање на царина или на стоката не 
се плаќа Царина ќе се казни за дејствијата од ставот 1 
на овој член и одговорното лице во правното лице. 

Член-205 
Царински прекршок 

(1) Со парична казна од двократен до десеткратен 
износ на избегнатата царина, односно од еднократен 
до петкратен износ на вредноста на стоката, ако сто-
ката не подлежи на плаќање на царина или на стоката 
не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок правно 
лице, ако: 

1. Не поднесе документи, или не даде појаснувања 
што му се потребни на царинскиот орган, односно не 
му даде друга потребна помош за спроведување на 
царинската постапка (член 20); 

2. Не ги чува документите согласно со овој закон 
(член 21); 

3. Не поднесе царинска декларација за започ-
нување на царински дозволеното користење или упо-
треба на стоката во пропишаните рокови (член 50); 

4. Го попречува проверувањето на точноста и 
правилноста на примената декларација (членови од 
65 до 67); 

5. Ги отстрани царинските обележја или соодветно 
не ги заштити од повредување или уништување (член 
68); 

6. Не ја води пропишаната евиденција согласно со 
членот 72 став 2 на овој закон; 

7. Не поднесе дополнителна царинска декларација 
согласно со членот 72 став 3 на овој закон; 

8. Не го известува царинскиот орган за дејностите 
што ќе настапат по издавањето на одобрението, а се 
значајни за содржината, односно важењето на доз-
волата (член 80 став-1); 

9. Не ја заврши царинската постапка со економски 
ефект согласно со законот (член 81 став 5); 

10. Не води v евиденција за стоката која што се 
наоѓа во царинското складиште согласно со членот 89 
на овој закон; 

11. Не ги извезува, односно повторно не ги изве-
зува, во рамките на постапкатка на увоз заради извоз, 
стекнатите производи во определен рок или за нив 
бара друга царинска постапка (член 101 став 1); 

12. Не увезува стока согласно со одобрението за 
употреба на еднаквовредна стока во пропишаниот 
рок (член 101 став 3); 

13. Не води евиденција за нормативите на упо-
треба на увезената, односно привремено увезената 
стока, односно не ја води таа евиденција согласно со 
законот, или не му достави на царинскиот орган, на 
негово барање, податоци за нормативите, или го оне-
возможи или ја попречува проверката на точноста на 
тие податоци (член 102); 

14. Не ги почитува пропишаните рокови и начинот 
за водење на евиденција во согласност со постапката 
за преработка под царински надзор (член 110); 

15. Не ја извезе привремено увезената стока во 
определениот рок или бара спроведување на друга 
царинска постапка (член 115); 

16. Не ја употребува привремено увезената стока 
согласно со намената за која било одобрено целосно 
или делумно ослободување од плаќање царина со-
гласно со закон (членови 113 и 116); 

17. Ја употребува стоката, привремено извезена 
заради оплеменување спротивно со законот (член 119 
ставови 1 и 3); 

18. Се однесува спротивно на член 157 ставови 2 и 
3 на овој закон; 

19. Не му достави на царинскиот орган копии од 
транспортните документи или му оневозможи 
пристап до стоката и документацијата за стоката 
(членови 144 и 160); 

20. Не ја води пропишаната евиденција согласно 
со членовите 143 и 159 на овој закон; 

21. Ја уништи царинската стока без претходно да 
го извести царинскиот орган (член 162 ставови 3 и 4); 

22. Не ја отстрани стоката чии увоз е забранет од 
царинското подрачје во рок што ќе го определи ца-
ринскиот орган (член 163) и 

23. Спротивно на член 187 на овој закон ја оттуѓи 
стоката, ја даде на користење на друг или стоката ја 
употреби на друг начин, освен за намената за која таа 
била ослободена од плаќање царина, односно стоката 
којашто била ослободена од плаќање царина даде 
во залог, позајми или на било кој друг начин ја 
предаде заради гарантирање на обврските, пред да 
биде платен царинскиот долг. 
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(2) Со парична казна од двократен до чети-
рикратен износ на избегната царина односно од едно-
кратен до двократен износ на вредноста на стоките, 
ако стоките не подлежат на плакање на царина или на 
стоките не се плаќа царина, ќе се казни за дејствијата 
од став еден на овој член и одговорното лице во прав-
ното лице. > 

Член 206 
Царински прекршок за физички лица 

(1) Со парична казна од еднократен до петкратен 
износ на избегнатата царина, односно од еднократен 
до трикратен износ на вредноста на стоките, ако сто-
ките не подлежат на плаќање на дарина или на сто-
ките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок фи-
зичко лице, ако: 

1. Не ги поднесе документите или не му даде по-
требни појаснувања на царинскиот орган, односно не 
обезбеди потребна помош заради спроведување на 
царинските постапки (член 20); 

2. На царинскиот орган, а во врска со спроведу-
вањето на царинската постапка, му поднесе доку-
менти во кои е наведен поинаков квалитет, вид, ко-
личина, вредност или потекло на стоката, или во кои 
погрешно се наведени други податоци, за делумно или 
целосно да се избегне плаќањето на извозните да-
вачки (членови 20,61,116,179 до 183); 

3. Ќе внесе или изнесе или ќе се обиде да внесе 
или изнесе стока од царинското подрачје надвор од 
царинските гранични премини или во време кога ца-
ринскиот граничен премин не е отворен (член 40 ста-
вови 1,3 и 4); 

4. Ќе внесе или изнесе или ќе се обиде да внесе 
или изнесе преку царинскиот граничен премин скри-
ена стока (членови 42 и 45); 

5. Нема да му ја стави на увид на царинскиот орган 
стоката согласно со членот 45 на овој закон: 

6. Нема да поднесе елементарна декларација од-
носно барање за одобрување на царински дозволено-
то користење или употреба согласно со членот 46 на 
овој закон; 

7. Не поднесе царинска декларација за започ-
нување на царински дозволеното користење или упот-
реба на стоката во пропишаните рокови (член 50); 

8. Ја попречува проверката на точноста и правил-
ност на примената декларација (членови 65 до 67); 

9. Ги отстрани царинските ознаки или соодветно 
не ги заштити од оштетување односно уништување 
(член 68 став 2); 

10. Спротивно на член 75 став 2 од овој закон се 
однесува како да стоката била пуштена во слободен 
промет, и покрај тоа што не биле спроведени фор-
малностите за пуштање на стоката во слободен про-
мет и не биле платени увозните давачки; 

11. Ја користи стоката што ја купил во царински 
склад спротивно на намената и условите под кои сто-
ката била продадена (член 95 став 2); 

12. Не ја користи привремено увезената стока во 
согласност со намената за која било одобрено це-
лосно или делумно ослободување од плаќање царина 
согласно со законот (членови ИЗ и 116); 

13. Не ја отстрани стоката чиј увоз е забранет од 
царинското подрачје во рок пло ќе го определи ца-
ринскиот орган (член 163 став 1); 

14. Спротивно на член 187 на овој закон ја отгуѓи сто-
ката, ја даде на користење на друг или ја упот|>еби на друг 
начин, освен за намената заради која стоката била ослобо-

дена од плаќање царина, односно стоката којашто била 
ослободена од плаќање царина ја даде во залог, позајми 
или на друг начин ја предаде заради гарантирање на 
обврските, пред да биде платен царинскиот долг, 

15. Со невистинито наведување на дејствија пос-
тигне или се обиде да постигне во царинската пос-
тапка ослободување од плаќање на увозните давачки 
или плаќање на помал износ на увозните давачки или 
некое друго олеснување (членови 79, 80, 117, 179 до 
183 и 188) и " 

16. Неисполнување или спротивно постапување на 
инструкциите на царинскиот орган, давање отпор од 
страна на прекршителите на налогот на царинскиот 
орган, како и закана или напад на царинските служ-
беници. 

Член 207 
Одговорност на недобронамерниот поседувач -

имател на предмети со кои е направен прекршок 
• (1) Правно лице и поединец, кој во врска со вр-

шењето на дејноста, купи, продаде, распродаде, добие 
на подарок, прикрива, прими на чување или заради 
превоз, чува користи или добие во сопственост врз 
било која основа, стока за која знае или според окол-
ностите на случајот морал да знае дека со тоа бил 
направен прекршок од членовите 204 до 206 на овој 
закон, доколку сторителот извршил некое од деј-
ствијата од членовите 204 до 206 на овој закон, се 
казнува со иста казна што е пропишана за сторителот 
на прекршокот. 

(2) Со. парична казна од двократен до десеткратен 
износ на избегнатата царина, односно од еднократен 
до петкратен износ на вредноста на стоките, ако сто-
ките не подлежат на плаќање на царина или на сто-
ките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок од 
став 1 на овој член претпријатие и друго правно лице. 

(3) Со парична казна од еднократен до петкратен 
износ на избегнатата царина, односно од еднократен 
до трикратен износ на вредноста на стоките, ако сто-
ките не подлежат на плаќање на царина или на сто-
ките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок од 
став 1 на овој член и физичко лице. 

Член 208 
Задолжително одземање предмети со кои е 

направен прекршок 
(1) Стоката, што е предмет на прекршок од 

членот 204 точки 1 до 5,точки 8 и 9, како и точките 22 
и 24 на овој закон, членот 205 точка 22 на овој закон, 
членот 206 точки 2,3 и 4 на овој закон, како и членот 
207 на овој закон се одзема. 

(2) Стоката од претходниот став ќе се одземе и 
доколку, по извршувањето на прекршокот, е прера-
ботена, обработена или доработена, а дополнителна-
та вредност не надминува 30% од царинската вред-
ност на стоката, предмет на прекршокот. 

(3) Ако стоката не се пронајде, од извршителот на 
прекршокот се наплатува нејзината вредност, што 
според одредбите на овој закон значи царинска вред-
ност и спроведување на постапката за наплата на 
увозни давачки. 

(4) Се смета дека стоката не е пронајдена доколку 
од било која причина не е можно да му се одземе на ^ 
сопственикот. Се смета дека стоката, исто така, не е 
пронајдена, доколку стоката што е предмет на прек-
ршок, по извршувањето на прекршокот, е прерабо-
тена, доработена или обработена, така што допол-
нителната вредност надминува 30% од царинската 
вредност на стоката, предмет на прекршокот. 

(5) Доколку има повеќе сторители, за вредноста 
на стоката одговараат солидарно 

(6) Стоката, што е предмет на царински прек-
ршок, за Koja е пропишана мерка на безбедност од-
земање на стоката, до завршување на постапката 
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заради прекршокот, може да се стави под царински 
надзор. 

Член 209 
Одземање на превозни и преносни средства 

(1) Превозните, односно преносните средства, што 
биле користени за превоз односно пренос на стоката 
преку царинската линија односно на царинското по-
драчје, што е предмет на прекршоците од членот 204 
точки 1 до 4,5 и 24 на овој закон, членот 206 точки од 
3 до 7 на овој закон, односно доколку скришните или 
тајни места на превозните или преносните средства 
биле искористени за сокривање на стоката предмет 
на прекршоците од членот 204 точки 1 до 4, 5 и 24 на 
овој закон, членот 206 точки 3 до 7 на овој закон, се 
одземаат, доколку вредноста на стоката, предмет на 
прекршок, надминува 20 % од вредноста на превоз-
ното, односно преносното средство, а оној кој ја пре-
зел стоката заради превоз, или возачот знаел или би 
морал да знае дека се работи за таква стока. 

(2) Без оглед на ставот 1 на овој член, превозното, 
односно преносното средство ќе се одземе и кога 
вредноста на стоката, предмет на прекршок, не над-
минува 20 % од вредноста на превозното, односно 
преносното средство, доколку тоа средство било ис-
користено за превоз на дрога, оружје, муниција или 
експлозивни средства, или Доколку во превозното, 
односно преносното средство, по фабричката изра-
ботка, бил вграден посебен простор за криење на сто-
ката. 

Член 210 
Одземање на стока и па превозни, односно 

преносни средства кои не се сопственост на 
сторителот на прекршокот 

(1) Стоката, предмет на прекршоците наведени во 
членот 208 став 1 о$ овој закон, се одзема и кога не е 
сопственост на сторителот на прекршокот, доколку 
сопственикот на стоката знаел или со оглед на окол-
ностите на случајот би можел да знае, дека стоката е 
предмет на прекршоците наведени во членот 208 став 
1 на овој закон. 

(2) Превозното или преносното средство, наве-
дено во членот 209 на овој закон, доколку се испол-
нети условите од членот 209 на овој закон, се одзема и 
кога не е сопственост на сторителот на прекршокот, 
доколку неговиот сопственик знаел или, со оглед на 
околностите на случајот би можел да знае, дека 
превозното или преносното средства било употребу-
вано за превоз односно пренос преку царинската ли-
нија односно царинското подрачје на стоката, пред-
мет на прекршоците од членот 204 точки 1 до 4 и 24 
на ОВОЈ закон и од членот 206 точки 3 до 7 на овој 
закон. \ 

3) Со ставовите 1 и 2 на овој член не се повреду-
ваат правата на други лица на барање оштета од сто-
рителот. 

Член 211 
Запленување на работите 

(1) Царинските службеници ќе ги запленат пред-
метите на прекршоците, односно превозните и пре-
носните средства од членовите 208 до 210 на овој за-
кон, доколку службено се известени за прекршокот 
или сторителот го фатат на лице место. 

(2) Овластените службени органи за внатрешни 
работи ги запленуваат предметите на прекршоците, 
односно превозните и преносните средства од чле-
новите 208 до 210 на овој закон, доколку службено се 
известени за прекршокот или сторителот го фатат на 

лице место во граничниот појас или во внатрешноста 
на царинското подрачје. 

(3) Царинските службеници и овластените 
службени лица на органите за внатрешни работи мо-
жат да ги одземат и предметите што не се наведени во 
ставови 1 и 2 на овој член, доколку биле употребени 
или наменети за извршување на прекршокот, односно 
настанале со прекршокот утврден со овој закон. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 212 
Важност на потврдите и мерките за царинско 

ослободување 
(1) Потврдите и мерките, што надлежниот орган 

ги донел во врска со ослободувањата од плаќање ца-
рина согласно со Законот за царините ("Службен 
весник на Република Македонија", број 20/93,63/95 и 
1Ѕ/97), а правата на царинско ослободување не биле 
искористени до денот на примената на овој закон, 
можат да се искористат до истекот на рокот што му 
припаѓа според Законот за царините. 

(2) Ако царинскиот обврзник го искористил пра-
вото на ослободување од плаќање царина, а се уште 
не истекол рокот за забрана на располагањето ут-
врден со Законот за царините ("Службен весник на 
Република Македонија" број 20/93, 63/95 и 15/97), ца-
ринскиот надзор врз стоките се врши и натаму, се до 
истекот на рокот утврден со членот 24 став 3, членот 
25 став 3, членот 26 став 12, членот 28 став 2 и членот 
31 став 3 од Законот за царините. ч 

Член 213 
Продолжување на работењето на постојните 

складови и магацини 
(1) Царинските складови, железничко - царински 

магацини, и консигнациони складови, основани до 
влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да 
работат како царински складови, доколку го усогла-
сат своето работење со условите пропишани со овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

(2) Во рок од предходниот став, царинските ор-
гани мораат да донесат и одлуки за затворање на об-
јектите од став 1 на овој член, коишто не ги исполну-
ваат условите за царински складови, пропишани со 
овој закон. На сопствениците на складовите и мага-
цините кои ќе го усогласат своето работење во про-
пишаниот рок, царинскиот орган ќе им издаде доз-
вола за царински склад, а во спротивно ќе донесе ре-
шение за затворање на објектите. 

Член 214 
Работење на слободните и царинските зони 

(1) Слободните и царинските зони, основани врз 
основа на законот за слободни и царински зони 
("Службен лист на СФРЈ" број 3/90), продолжуваат со 
работа како слободни царински зони според овој за-
кон. 

(2) Основачите на зоните од ставот 1 на овој член 
се должни да ги усогласат организацијата и 
работењето на слободните царински зони со одред-
бите на овој закон и доказите за тоа да и ги достават 
на Царинската управа. 

{3) Слободните и царинските зони кои нема да ги 
усогласат организацијата и работењето со одредбите 
на овој закон, ќе престанат да работат како слободни 
и царински зони. Царинската управа за тоа ќе донесе 
соодветно решение. 
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Член 215 
Завршување на управните постапки 

Управните постапки започнати пред влегувањето 
во сила на овој закон се завршуваат според прописите 
што важеле до неговата примена. 

Член 216 
Пресметување на царинскиот долг кај 

привремениот увоз 
Ако стоките кои биле привремено увезени со-

гласно со прописите што важеле до влегувањето во 
сила на законот за царините, подлежат на плаќање 
царина врз основа на членот 212 од Законот за ца-
рините ("Службен весник на Република Македонија" 
број 20/93, 63/95 и 15/97), царинскиот долг се пресме-
тува и плаќа согласно со прописите што важеле во 
моментот на приемот на царинската декларација за 
привремен увоз на стоки. 

Член 217 
Рок за подготвување на подзаконските прописи 

Подзаконските прописи за спроведување на овој 
закон ќе се донесат најдоцна до денот на применува-
њето на овој закон.. 

Член 218 
Рок за вршење на посреднички работи 

(1) Проверката на минималните услови за вршење 
посредничка работа во царинската постапка согласно 
со членот 60 став 2 од овој закон не може да започне 
порано од истекот на шест месеци по влегувањето во 
сила на прописите од членот 60 став 6 на овој закон. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, лицата 
кои1 вршеле посреднички работи во царинската пос-
тапка, со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
можат и натаму да ја вршат својата дејност, но се 
должни, најдоцна до влегувањето во сила на овој за-
кон, да им достават на царинските органи докази за 
исполнување на условите за вршење на застапничка 
дејност. 

Член 219 
Продолжување со работата на царинската управа 
Царинската управа продолжува со работа како 

орган во состав на Министерството за финансии со 
делокруг определен со овој закон. 

Член 220 
Престанување на важноста на прописите 

Со денот на примената на овој закон престануваат 
да важат : Законот за дарините ("Службен весник на 
Република Македонија" број 20/93, 63/95 и 15/97), За-
конот за царинската управа ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 25/92) и Законот за сло-
бодните и царинските зони ("Службен лист на СФРЈ" 
број 3/90). 

Член 221 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службена весник на Република Ма-
кедонија ", а ќе се применува од 1 јануари 1999 година. 

628. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЛЕКОВИТЕ, ПОМОШНИТЕ ЛЕКОВИТИ 

СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 
Се прогласува Законот за лековите, помошните 

лековити средства и медицинските помагала, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1710/1 Претседател 
28 април 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател' 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЛЕКОВИТЕ, ПОМОШНИТЕ ЛЕКОВИТИ 

СРЕДСТВА 
И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите под кои се 

врши ставањето во промет, производството и проме-
тот, испитувањето на квалитетот, сигурноста и ефи-
касноста, како и надзорот над производството, ста-
вањето во промет, прометот и контролата на квали-
тетот на лековите, помошните лековити средства и 
медицинските помагала, како работи од јавен ин-
терес. 

Член 2 
Лекови, во смисла на овој закон, се супстанции или 

комбинација на супстанции наменети за лекување, 
дијагностицирање;или .сузбивање на болести, односно 
за спречување, корегирање или модифицирање на 
физиолошките функции кај луѓето или животните. 

Лекови, во смисла на став 1 од овој член, се: 
1. Готови лекови -^производи, со утврден квалита-

тивен и квантитативен состав што се произведуваат 
по индустриски или лабораториски пат, согласно со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон, а се ставаат во промет под заштитено или 
генеричко име, во облик и пакување во кое ги ставил 
производителот, а можат да бидат: 

-производи за превентивна и куративна употреба 
или производи што ја модифицираат физиолошката 
функција; 

-имунолошки производи, како вакцини, токсини, 
имуно серуми, алергени или било кои други агенси 
употребени да предизвикаат активен или пасивен 
имунитет или за дијагностицирање на отпорноста на 
организмот; 

-производи од деривати на човечката крв или 
плазма, како што се албумините, факторите на ко-
агулација, имуноглобулините и други; 

-други биолошки производи добиени со висока 
технологија; 

-радиофармацевтски производи во готов облик 
или во китови, што содржат еден или повеќе радио-
нуклеиди (радиоизотопи), подготвени за употреба 
веднаш или после реконституцрја или комбинација со 
други радионуклеиди; 

-лекови што содржат или се изработени од генет-
ски модифицирани организми; 
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-производи што содржат раствори за парентер-
ална исхрана; 

- -производи што содржат раствори за чување на 
органи; 

-производи што содржат раствори за дијализа; 
-производи што содржат раствори за конзерви-

рање на крв и 
-медицински гасови, дезинфициенси, вештачки 

солзи, флуорирани дентални производи, контрастни 
средства и други производи за дијагностицирање што 
се внесуваат во организмот; 

2. Официјелни препарати - производи што се из-
работуваат врз основа на монографија или официнел-
на проскрипција пропишана со важечката фармаков 
пеја или други фармакопеи и се наменети за употреба 
кај одреден пациент во здравствената организација. 
Ако официнелните препарати не се користат во ис-
тата здравствена организација се третираат како го-
тови лекови; 

3. Магистрални лекови - производи што се израбо-
туваат во аптеките врз основа на рецепт од лекар и се 
наменети за одреден пациент; 

4. Хомеопатски лекови - производи што се изгот-
вуваат од основниот раствор на активната супстан-
ција, во согласност со постапката за хомеопатско про-
изводство, а го носат латинскога име на супстанци-
јата од која е изработен основниот раствор со наз-
начен степен на разредувањето, а се наменети исклу-
чително за орална или надворешна употреба; 

5. Гранични производи - производи на кои им се 
припишува својство на лек, или пак им се декларира 
терапевтска индикација, во смисла на ставот 1 на овој' 
член и 

6. Други производи што во смисла на ставот 1 од 
овој член, ќе ги определи надлежниот орган на упра-
вата. 

Овој закон се применува и на лековите што со-
држат опојни дроги и психотропни супстанции, како и 
на суровините (опојни дроги и психотропни супстан-
ции ) што служат за нивно производство, ако со посе-
бен закон поинаку не е определено, а во согласност со 
меѓународните конвенции за овие лекови и лековити 
супстанции. 

Полната човечка крв, крвната плазма и крвните 
клетки се регулираат со посебен закон. 

ЧленЗ 
Помошни лековити средства, во смисла на овој за-

кон, се производи со £лабо дејство кои се употребу-
ваат традиционално, а се наменети исклучително за 
орална или надворешна употреба, изработени или 
произведени од супстанции од растително, животин-
ско или минерално потекло, со контролиран квалитет 
и терапевтска ефикасност која не мора да биде и 
научно докажана. 

Ако на помошното лековито средство му се при-
пишува терапевтско дејство, истото се означува со 
"традиционално се употребува за". 

Помошни лековити средства, во смисла на ставот 
1 од овој член, се: чаеви, мешавини на чаеви, пудри, 
екстракти, тинктури, раствори за леќи, масти и 
креми, било кој препарат изработен со концентрира-
ње, фракционирање, екстракција , или верификација, 
како и други производи определени од надлежниот 
орган на управата, согласно со ставот 1 на овој член, 
на кои им се припишува терапевтско дејство. 

Помошните лековити средства се изработуваат во 
согласност со проскрипциите содржани во важечката 
фармакопеја, како и други прифатени фармакопеи. 

За помошни лековити средства не се сметаат про-
изводите изработени од опојни дроги, производите од 

синтетско потекло, односно смеси на активни супс-
танции од природно и синтетско потекло.« 

Член 4 
Медицински помагала, во смисла на овој закон, се 

инструменти, апарати, апликатори и други производи 
и нивните придружни делови, што немаат фарма-
колошка, метаболичка или имунолошка активност, а 
кои во согласност со упатствата дадени од произ-
водителот, се употребуваат самостојно или во комби-
нација, кај луѓето или животните, а служат за: 

-откривање, превенција, следење и лекувале на 
болестите или ублажување на нивните симптоми; 

-откривање, превенција , следење, лекување или 
ублажување на последиците од повреда или анатом-
ско, односно функционално пореметување, односно 
нивно надополнување; 

-надополнување или замена на анатомски дел од 
телото или физиолошки процес; 

-контролирање на фертилизациј ата и заштита од 
полови заразни болести и 

-примена на лекот. 
По исклучок од став 1 на овој член, кога лекот и 

медицинското помагало формираат единствена це-
лина, се третираат како лекови. 

Медицински помагала, во смисла на став 1 на овој 
член, се: 

1) завоен материјал, средства за шиење на рани, 
средства за спречување на крварење (вата и произ-
води од вата, газа и производи од газа, завои, леп-
ливи-адхезивни фластери, хируршки конец и други 
средства за шиење рани и за спречување крварење ) ; 

2) стоматолошки материјал што непосредно доаѓа 
во допир со ткивото на усната шуплина и ткивото на 
забите (материјали за механичко пополнување, сто-
матолошка протетска и слично); 

3) производи што по хируршки пат се вградуваат 
во организмот (вештачки зглобови, срцеви и други 
протези, електронски стимулатори на срцевата ра-
бота, механички средства за заштита од бременост, 
материјал за остеосинтеза, интраокуларни леќи, 
стентови и слично); 

4) медицински прибор за еднократна или повеќе-
кратна употреба (игли, шприцеви, прибор за земање и 
давање крв и инфузија, прибор за дијализа, катетери, 
сонди, тубуси и трахеосгомски канили, пенкала за 
инсулин и други пумпи, прибор за вештачко дишење и 
слично); 

5) дијагностички средства што не се внесуваат во 
организмот и 

6) други производи што во смисла на став 1 од овој 
член, ќе ги определи надлежниот орган на управата. 

Член 5 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. Супстанција е секоја фармаколошки активна 

материја со определен хемиски состав, или мешавина 
на лековити супстанции (полупроизводи) од синтет-
ско, минерално, растително и животинско потекло и 
преработени лековити растенија, што служи за 
изработка и производство на лекови. 

2. Активна супстанција е фармаколошко активна 
состојка на дадена фармацевтска дозажна форма. 

3. Нова активна супстанција, е супстанција што не 
се наоѓа во ниту еден одобрен лек во светот, или би-
олошка супстанција со различна молекуларна струк-
тура, потекло на материјалот или производниот 
процес, или нов механизам за поврзување на молеку-
лите и радионуклеидите кај радиофармацевтските 
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производи и што сб уште не се ставени во промет во 
Република Македонија. 

4. Фалсификувана лековита супстанција е било 
која суровина употребена за производство на лек, 
помошно лековито средство или медицинско пома-
гало, што е лажна или погрешно означена, односно 
презентирана лажно или спротивно на/нејзиниот 
идентитет и изворот. 

5. Опојни дроги и психотропни супстанции се сите 
супстанции, природни или синтетички, соли и препа-
рати изработени врз основа на овие супстанции 
вклучени во листите на Конвенцијата за опојни дроги 
и на Конвенцијата за психотропни супстанции и регу-
лирани со посебен закон. 

6. Помошна супстанција (ексципиент) е супстан-
ција со одредени својства, без фармаколошко дејство, 
која влегува во составот на некој лек, помошно 
лековито средство, односно медицинско помагало. 

7. Производ е лек, помошно лековито средство, 
односно медицинско помагало. 

8. Автентичен производ е секој легитимен произ-
вод што носи заштитен знак или друга ознака уредно 
регистрирана, во согласност со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон. 

9. Фалсификуван лек, помошно лековито средство 
или медицинско помагало е секоја неавторизирана 
копија на легитимниот производ, што без одобрение 
го носи заштитниот знак или други ознаки на автен-
тичниот производ, како и било кој друг производ кој е 
лажно или неправилно означен, односно лажно или 
неправилно презентиран. 

10. Фармацевтска дозажна форма е формулација 
погодна за давање и примена што содржи активна 
супстанција (супстанции), со или без помошни суп-
станции, и што е добиена по пат на одредени тех-
нолошки операции и обезбедува лековит ефект и ста-
билност кога се чува во границите на рокот на тра-
ење. 

11. Фармацевтска еквивалентна дозажна форма е 
форма готова за употреба што содржи еднакво ко-
личество на истата активна супстанција и во истата 
фармацевтска форма, се применува и се препишува 
во истата терапевтска доза и предизвикува идентичен 
ефект во поглед на сигурноста и ефикасноста. 

12. Готова фармацевтска дозажна форма е лек од-
носно помошно лековито средство што ги поминал 
сите фази на производниот процес, пакување и става-
ње етикета. 

13. Крвни препарати се лекови што содржат со-
чувана крв, плазма или серум, како и продукти доби-
ени од крв или крвни состојки, или продукти добиени 
со преработка на крв или крвни состојки. 

14. Серуми се лекови добиени -од крв или од ор-
гани на здрави луѓе или животни, или од луѓе или 
животни кои оздравеле од некое заболување, или пак 
биле вакцинирани против таквото заболување. 

15. Имунолошки производи се вакцини, токсини, 
серуми и алергени. 

16. Вакцини,токсини и серуми се производи наме-
нети за утврдување или спречување на одредена иму-
н о л о г а реакција на причинител на алергија. 

17. Алерген е производ кој е наменет за утврду-
вање на одредена имунолошке реакција на причи-
нител на алергија. 

18. Генетски модифициран организам е организам 
чиј генетски материјал е изменет, односно не се ја-
вува во својата природна форма, а е добиен со реком-
бинантни ДНК техники, микро-инкапсулација или 
микро инјектирање и се употребува во терапевтски 
цели. 

19. Хомеопатски основен раствор е производ, суп-
станција или препарат подготвен во согласност со 

постапката за производство на хомеопатски раствори, 
опишана во Европската фармакопеја или пак во фар-
макопејата која се применува во земјата на потек-
лото на производот. 

20. Хомеопатски лек е производ кој е подготвен од 
хомеопатски основен раствор. 

21. Активно медицинско помагало е помагало што 
за сђк .и функција користи електрично напојување 
или др>, извор на енергија. 

22. Медицинско помагало за инплантирање е по-
магало наменето за делумно или целосно вградување, 
хируршки или медицински, во човечко, односно жив-
отинско тело или пак со медицинска интервенција во 
природна средина, а останува во организмот и после 
интервенцијата. 

23. Технички спецификации се карактеристиките 
за медицинското помагало кои ги опфаќаат квалите-
тот, делувањето,и сигурноста при употребата, вклу-
чувајќи ги и симболите, тестирањето и методите, па-
кувањето и ознаките. 

24. Монбграфија е документ кој ги содржи сите 
барања што треба да ги исполни некоја супстанција, 
лек, помошно лековито средство, односно медицин-
ско помагало, како и соодветните физички, хемиски, 
биолошки и други методи на испитување. 

25. Фармакопеја е збир на одобрени монографии 
што се однесуваат на квалитетот на активните суп-
станции и помошните супстанции користени при про-
изводство или изработка на лек, помошно лековито 
средство, односно медицинско помагало, готовите 
фармацевтски дозажни форми (финални производи), 
Како и соодветните методи за нивно испитување. 

26. Производство (изработка) на лек, помошно 
лековито средство, односно медицинско помагало се 
сите операции, почнувајќи од набавката на матери-
јали, суровини, амбалажа, преработка во производ-
ниот процес, пакување и ставање етикети, контрола 
на квалитет, пуштање серија, складирање, испорака и 
надзор над овие операции. ' 

27. Квалитет на лек, помошно лековито средство, 
односно медицинско помагало е збир на својства кои 
ја одредуваат неговата ефикасност, утврдени по однос 
на сигурност, врз основа на позитивните извештаи од 
извршените лабораториски* (фармацевтско - хеми-
ски), фармаколошко - токсиколошки и клинички 
испитувања. 

28. Лабораториско (фармацевтско - хемиско) 
испитување е утврдување на пропишаниот квалитет, 
чистота, растворливост, содржина, стабилност, сте-
рилност и други хемиски и физички, односно би-
олошки својства што можат да бидат од значење за 
оцена на квалитетот. 

29. Фармаколошко-токсиколошко испитување на 
лек или на медицинското помагало е утврдување на 
фармакодинамските, фармакокиџетските и токси-
колошките својства што се утврдуваат врз лаборато-
риски животни. 

30. Клиничко испитување е организирало проучу-
вање на дејствата врз човечкиот или животинскиот 
организам, со цел да се утврдат фармакокинетските 
(апсорпција, дистрибуција, метаболизам f секре-
ција), терапевтските и несаканите дејства на еден лек, 
помошно лековито средство, односно медицинско 
помагало, односно утврдување на нештетноста, под-
носливоста, делотворност, фармакокинетските и дру-
ги особини на лекот за организмот на човекот, односно 
животните. 

31. Мултицентрично клиничко испитување е ор-
ганизирано во единствено испитување, кое се спро-
ведува по единствен план и програма истовремено, 
најмалку во три овластени со планот и програмата 
институции само од земјата, или и од странство, при 
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што сите резултати и документација за извршеното 
испитување се собираат во една институција. 

32. Биорасположливост претставува обем во кој 
активната супстанција се абсореира од фармацевт-
ската дозажна форма и брзина со која истата се поја-
вува непроменета во системска циркулација. 

33. Добра производна пракса на лек, помошно 
лековито средство, односно медицине*. * помагало е 
систем на правила кој согласно со препораките на 
Светската здравствена организација се однесуваат на 
сите аспекти на производниот процес, персонал, об-
јекти, опрема и постројки, суровини и состојки, доку-
ментација, контрола на квалитет, како и залагање за 
ефикасност, сигурност и конзистентност на произво-
дот со декларацијата. 

34. Добра лабораториска пракса е систем од прав-
ила што се применуваат за планирање, организирање, 
изведување, следење и документирање на лаборато-
риски испитувања. 

35. Добра клиничка пракса е систем на правила 
што се применуваат за планирање, изведување, фи-
нализирање и изготвување на извештаи од испиту-
вања, чија цел е обезбедување документација за 
клиничките својства на испитуваниот лек, помошно 
лековито средство, односно медицинско помагало врз 
основа на начелата на сигурност во употребата, 
научно и етички прифатливи. 

36. Одобрение за ставање на лек во промет на Ев-
ропската унија е одобрение издадено од Европската 
агенција за евалуација на лекови, а како резултат на 
централизира^ процедура. 

37. Ознаката на Европската унија (СЕ), се наоѓа 
на медицинското помагало и гарантира дека истото 
ги задоволува сите барања на Европската унија за 
ваков вид помагала. 

38. Сертификат за квалитет на супстанција е до-
кумент издаден од производителот кој потврдува 
дека супстанцијата одговара на пропишаниот квали-
тет и исправност. 

39. Сертификат за производ е документ, издаден 
од надлежен орган на управата од земјата на произ-
водителот со кој се потврдува дека производот е одо-
брен за употреба и се наоѓа во промет во земјата на 
производителот, издаден во согласност со препора-
ките на Светската здравствена организација, кога 
производот е наменет за извоз. 

40. Надворешна амбалажа е пакување кое не до-
аѓа во непосреден контакт со лекот, помошното леко-
вито средство, односно медицинското помагало. 

41. Контактна амбалажа е пакување кое доаѓа во 
непосреден контакт со лекот, помошното лековито 
средство, односно медицинското помагало. 

42. Рок на траење е временски период во кој ле-
кот, помошното лековито средство, односно медицин-
ското помагало, доколку се чува под одредени услови, 
пропишани од страна на производителот, ги задоволу-
ва барањата наведени во декларацијата. 

43. Серија е одредено количество од некој лек, 
помошно Лековито средство, односно медицинско по-
магало направено во текот на еден производен процес 
или во еден низ на процеси, чија хомогеност потполно 
се гарантира. 

44. Сер1*ификат за квалитет на серијата е доку-
мент издаден од производителот за секоја поединечна 
серија што ги вклучува барањата во декларацијата, 
како и резулатите од испитувањата до моментот на 
ставање на серијата во промет. 

45. Број на серија значи комбинација на броеви 
и/или букви со кои се идентификува серијата на про-
изводот во* документацијата на производителот, сер-
тификатот^ анализите, примероците ити. 

46. Постапка за ставање на серија во промет, е 
задолжителна постапка за контрола на исправноста и 

квалитетот на секоја серија на лековите при нивно 
ставање во промет. 

47. £>з код е нумерички идентификационен број 
на производот според прописите за стандардизација. 

48.Несакани дејства на лекот се дополнителни 
појави, поединечно или збир на непожелни или 
неочекувани ефекти или промени во физиолошките 
функции на с/гакизм0Т'ШТ0 можат да се јават при 
примена на лековите во терапевтскипрофилактички 
или дијагностички цели. 

49. Сериозни несакани дејства се смртоносна за-
кана по здравјето, можен инвалидитет, заради што е 
нужна хоспитализација или продолжено лекување. 

50. Неочекувана несакана реакција, е несакано 
дејство што не е наведено во упатството за употреба 
на лекот. 

51. Процена на ризикот по околината, е процена 
на ризик по човековото здравје и околината. 

52. Период на повлекување на ветеринарните ле-
кови е период од моментот на последното препи-
шување на лекот за лекување на животни до произ-
водство на храна од овие* животни. 

53. Погрешна примена е примена на лек, помошно 
лековито средство, односно медицинско помагало на 
начин што не е опишан во упатството за употреба 1 

54. Корекција на упатство (последна корекција) се 
совпаѓа со датумот на решението* за ставање во про-
мет. 

55•Листа на прифатени земји е листа која ги со-
држи земјите членки на Европската унија, Соеди-
нетите Американски Држави, Канада, Австралија и 
Јапонија. 

56. Информирање за лек, помошно лековито сред-
ство, односно медицинско помагало е вид на стручна 
информација, соопштение, публикација и понуда со 
намера да се поттикне препишувањето на тој лек, 
помошно лековито средство, односно медицинско 
помагало, снабдувањето со него, продажбата и по-
трошувачката. 

57. Рекламирање на помошно лековито средство и 
медицинско помагало е секаков вид на информација 
во средствата за јавно информирање. 

58. Меѓународно незаштитено име {ИНН) е пре-
порачаното име на активната супстанција одобрена и 
објавена од Светската здравствена организација. 

59. Генеричко име е меѓународно незаштитено 
име или вообичаено име или пак научното име за 
еден лек. 

60. Генерички лек е лек чија активна супстанција е 
добро позната и со измината патентна заштита. Ге-
неричките лекови може да се ставаат во промет со нив-
ното генеричко име или регистрирано заштитено име. 

61. Есенцијален лек е лек избран да се користи 
како неопходен за noi ребите на здравствената зашти-
та во земјата. 

62. Листа на есенцијални леко! л е листа на лекови 
што се важни, основни, нужни и неопходни за задо-
волување на здравствените потреби на најголем дел 
од населението. 

Член 6 
Лековите и помошните лековити средства што се 

употребуваат во хуманата медицина, односно во вет-
ерината, се ставаат во промет само ако: 

1. имаат одобрение за ставање во промет; 
2. имаат одобрено пакување, упатство за употреба 

и се означени согласно со одобрението за ставање во 
промет; 

3. имаат валиден рок на употреба и 
4. имаат одобрение за ставање на серија во промет 

за прва произведена cepiqa, за лековите кои подлежат 
на посебна контрола и за секоја серија увезен лек. 
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Интернационалното незаштитено име на актив-
ната супстанција на лекот или хемискиот или науч-
ниот назив на активната супстанција на лекот (ако 
нема интернационално незаштитено име), се озна-
чува на надворешната и контактната амбалажа на 
лекот, упатството за употреба, при информирањето, 
во националните билтени, листата на есенцијални 
лекови , како и на секој документ во кој е споменат 
лекот. 

Член 7 
Медицинските помагала што се употребуваат во 

хуманата медицина, односно ветерината, се ставаат во 
промет, ако: 

1. имаат одобрение за ставање во промет; 
2. имаат одобрено упатство за употреба со де-

тални инструкции за примената; 
3. се означени согласно со одобрението за ставање 

во промет; 
4. имаат валиден рок на употреба и 
5. имаат одобрение за ставање на серија во промет. 

Член 8 
Правните лица што изработуваат, произведуваат, 

ставаат во промет или вршат промет со лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала, 
како и правните лица што вршат испитување и кон-
трола на лекови, помошни лековити средства, од-
носно медицински помагала, мораат да поседуваат 
дозвола за вршење дејност. 

Член 9 
Правните лица и државните органи кои на било 

кој начин доаѓаат во посед на лекови, помошни 
лековити средства и медицински помагала наменети 
за промет (транспорт, пошта,царина и друго), мора-
ат да обезбедат нивно сместување и чување, под ус-
лови пропишани од страна на производителот и со-
гласно со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон, за да не дојде до промена на пропи-
шаниот квалитет и до злоупотреба. 

Член 10 
Заради обезбедување со квалитетни, сигурни и 

ефикасни лекови, помошни лековити средства или 
медицински помагала, се применуваат начелата и 
стандардите на Добрата производна пракса, Добрата 
лабораториска пракса, Добрата клиничка пракса, 
Добрата пракса за промет на големо со лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала, 
Добрата аптекарска пракса, како и начелата ш стан-
дардите на другите добри пракси во областите опфат-
ени со овој закон, согласно со препораките на Ко-
мисијата на Европската унија и Светската здрав-
ствена организација. 

Лековите, помошните лековити средства и меди-
цинските помагала што според одредбите на овој за-
кон се ставаат во промет, подлежат на задолжи-
телна контрола во поглед на пропишаниот квалитет 
во производството и во прометот. 

Член 11 
Забрането е да се произведуваат, увезуваат, изве-

зуваат, ставаат во промет или да се користат, изда-
ваат или дистрибуираат на друг начин, со наплата или 
во вид на подарок или мостра, фалсификувани или 
под сомнение дека се фалсификувани лекови, помош-
ни лековити средства односно медицински помагала. 

Лицата кои на било кој начин откриле или се сом-
неваат во фалсификуван производ или лековити суп-

станции за нивно производство, треба да го известат 
надлежниот орган на управата или било кое друго ов-
ластено лице за деталите во врска со фалсификатот. 

II. НАДЛЕЖЕН ОРГАН 

Член 12 
Управните и стручните работи во врска со ле-

ковите, помошните лековита, средства и медицин-
ските помагала што се употребуваат во хуманата ме-
дицина ги врши Агенцијата за лекови како орган во 
состав на Министерството за здравство, а работите во 
врска со лековите, помошните лековити средства и 
медицинските помагала што се употребуваат во вет-
ерината Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство (во натамошниот текст: надлежен 
орган на управата). ' 

Член 13 
Со Агенцијата за лекови раководи директор. 
Директорот на Агенцијата, на предлог на минис-

терот за здравство, го именува и разрешува Владата 
на Република Македонија. 

За директор на Агенцијата се именува лице со 
завршен фармацевтски факултет, од редот на ис-
такнатите стручни и научни работници, со работно 
искуство од најмалку десет години во струката. 

Член 14 
Целите и основните правци во снабдувањето со 

лекови, заради обезбедување со квалитетни, сигурни 
и ефикасни лекови на населението, се определуваат 
во Националната програма за лекови. 

Националната програма за лекови, на предлог на 
Министерството за здравство, ја донесува Владата на 
Република Македонија. 

Националната програма за лекови ја спроведува 
Агенцијата за лекови и Министерството за здравство. 

III. УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ 

Член 15 
Лековите, помошните лековити средства и меди-

цинските помагала се ставаат во промет по претход-
но добиено одобрение за ставање во промет издадено 
од надлежниот орган на управата. 

Надлежниот орган на управата издава одобрение 
за ставање во промет на лек, помошно лековито сред-
ство, односно медицинско помагало на предлог на 
комисија за лекови, комисија за помошни лековити 
средства, односно комисија за медицински помагала 
(во натамошен текст: соодветна комисија). 

Членовите на комисиите од став 1 на овој член ги 
назначува министерот за здравство, односно министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство од 
редот на истакнатите медицински, стоматолошки, 
фармацевтски, ветеринарни и други стручни и научни 
лица. 

Комисиите од ставот 1 на овој член работат врз 
основа на деловник. 

Комисиите се стручно независни и самостојни во 
рамките на својот делокруг на работа. 

Член 16 
По исклучок од членот 15 став 1 на овој закон, 

одобрение за ставање во промет не се бара за: 
1) официнелни препарати што се наменети за упо-

треба кај одредени пациенти во самата здравствена 
организација; 
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2) магистрални лекови; 
3) мостри на лекови, помошни лековити средства 

и медицински помагала, што се користат за лаборато-
риски (фармацевтско-хбмиски), > фармаколошко-ток-
сиколошки или клинички испитувања во количина од 
поединечни пакувања доволна за спроведување на ис-
питувањата за кои е приложена соодветна докумен-
тација за дозволен увоз и 

4) лекови од странско производство за лекување 
на одреден пациент, за кој е приложена соодветна 
медицинска документација и документација за дозво-
лен увоз. 

Член 17 
Одобрението за ставање на лек, помошно леко-

вито средство, односно медицинско помагало во про-
мет се издава најдолго за период од пет години. 

Одобрението од ставот 1 на овој член, може да се 
обнови најдоцна шест месеци пред истекот на рокот 
за кој е издадено. 

Кон барањето за обнова се поднесуваат најнови 
податоци, односно оние податоци што ќе ги побара 
соодветната комисија. 

Член 18 
Одобрението за ставање во промет може да се 

преиспита во било кое време во рамките на групна 
преоцена, во согласност со постапките утврдени со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон. 

Ако производот не се стави во промет во текот на 
една година од денот на издавањето на одобрението 
за ставање во промет, истото се укинува. 

Член 19 
Барањето за издавање на одобрение за ставање во 

промет, ќе се одбие освен во случаите кога не се ис-
полнети условите пропишани со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон, и ако: 

-барањето се однесува за лекови кои содржат 
комбинација на лековити билки и активни состојки од 
синтетско потекло;, 

-барањето содржи неточни податоци или податоци 
што наведуваат на погрешен заклучок; 

-барањето се однесува за лекови што биле 
повлечени од промет од безбедносни причини во 
земјата на производителот или во друга земја; 

-подносителот на барањето не ги доставил по-
требните податоци во согласност со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон; 

-подносителот на барањето не ги доставил по-
требните дополнителни податоци или пак истите се 
неточни или наведуваат на погрешен заклучок; 

-подносителот не е исклучителен носител на сите 
права на името на лекот, односно сопственик и 

. -ознаките и текстот на контактната и надвореш-
ната амбалажа, како и текстот на упатството за упо-
треба не се во согласност со барањата утврдени со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон. 

Против решението за одбивање на барањето 
за ставање во промет може да се изјави жалба до ко-
мисијата на Владата на Република Македонија. 

Член 20 
Одобрение за ставање во промет нема да се издаде 

за лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала Љ о содржат супстанции што ја оштетуваат 
озонската ()бвивка, освен во случаи кога не постојат 
други можности. 

Се забранува употребата на супстанциите од ста-
вот 1 на овој член во нови производи или кај произ-
води чие што одобрение за ставање во промет треба 
да се обнови, доколку надлежниот орган на управата 
не одлучи дека таквиот производ е од витално зна-
чење. 

Член 21 
Се забранува ставање во промет на лек, помошно 

лековито средство или медицинско помагало што 
претставуваат опасност за луѓето, животните и око-
лината. 

Се забранува ставањето во промет на лек или 
медицинско помагало што содржи или претставува 
генетска модифициран организам, како што се 
живите вакцини, вирусите, модифицираните телесни 
клетки за употреба во терапија на генетски заболу-
вања, носачите на гени и другите вакви производи, 
без истите претходно да бидат соодветно проверени 
во фазите на испитување и развој врз екосистемите 
врз кои имаат штетно дејство. 

Во лековите, помошните лековити средства и 
медицинските помагала не е дозволено присуство на 
активни супстанции, адитиви, помошни супстанции 
или носечки подлоги што согласно со други прописи 
се забранети за употреба. 

Член 22 
По исклучок од членот 15 став 1 на овој закон, во 

случај на епидемија, епизоотија, елементарни непо-
годи и други вонредни состојби, надлежниот орган на 
управата, може да даде одобрение за ставање во про-
мет на определено количество лек, односно медицин-
ско помагало, ако оцени дека треба да се стават во 
промет, пред утврдувањето на условите, односно пред 
извршување на одделните дејствија пропишани со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон. 

Одобрението за ставање во промет на лекот од 
ставот 1 на овој член се издава само за периодот до 
престанокот на епидемијата, епизоотијата, елемен-
тарните непогоди и другите вонредни состојби. 

Член 23 
Условно одобрение за ставање во промет на лек, 

односно медицинско помагало, по предлог на соод-
ветната комисијата, може да се даде само во случаите 
кога сигурноста и ефектите при употребата на лекот, 
односно на медицинското помагало треба да бидат 
следени под контролирани услови, вклучувајќи го и 
следењето на несаканите ефекти. 

Условното одобрение од ставот 1 на овој член се 
дава само за да се ограничи употребата на лекот, од-
носно медицинското помагало во болници или други 
здравствени организации, определени од надлежниот 
орган на управата. 

Носителот на условно одобрение има обврска да 
ја следи сигурноста од употребата на лекот, односно 
медицинското помагало и да известува за сите неса-
кани ефекти или инциденти од употребата, во соглас-
ност со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Член 24 
Одобрението за ставање во промет на лек, 

помошно лековито, средство или медицинско по-
магало, може да се укин£ и пред истекот на рокот на 
важење, ако: 

f -се утврди дека предизвикува штетни последици и 
го загрозува здравјето на луѓето, односно животните; 
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-повеќе не одговара на барањата на современата 
медицина или ветерина: 

-терапевтски е неефикасен во услови на редовна 
примена; 

-квалитативниот и квантитативниот состав не е во 
согласност со пропишаниот; 

-податоците во поднесената документација не се 
точни; 

-не бил подложен на испитувањата за контролата 
на квалитетот на суровините, меѓупроизводите или 
готовите производи; 

-производителот одлучи да престане со производ-
ство; 

-ознаките и текстот на амбалажата, односно озна-
ките и текстот на упатството за употреба, не се во 
согласност со оние усвоени во постапката за издавање 
на одобрение за ставање во промет и 

-е укинато одобрението за ставање во промет во 
земјата на производителот. 

Носителот на одобрението за ставање во промет 
на лек, помошно лековито средство, односно меди-
цинско помагало во случајот од став 1 алинеја 7 на 
овој член е должен за тоа да го извести надлежниот 
орган на управата најдоцна шест месеци пред преста-
нувањето на производството. 

Во решението од ставот 1 на овој член се опреде-
лува и рокот за повлекување од промет. 

Член 25 
Производителот, односно носителот на одобре-

нието за ставање во промет е должен да го повлече 
производот од промет во рокот утврден во решението 
од член 24 став 3 на овој закон и за тоа веднаш да го 
извести надлежниот орган на управата. 

Надлежниот орган на управата и носителот на 
одобрението треба веднаш да го повлечат од промет 
лекот, помошното лековито средство, односно меди-
цинското помагало што го загрозува здравјето на 
луѓето, односно животните и веднаш да ги известат 
сите здравствени организации, односно корисниците 
на ваквиот производ. 

Член 26 
Списокот на лековите, помошните лековити сред-

ства и медицинските помагала, за кои е дадено одо-
брение за ставање во промет, односно за кои е уки-
нато одобрението, односно за кои е извршена про-
мена во текот на важноста на одобрението се обја-
вуваат во "Службен весник на Република Македо-
нија", најмалку два пати годишно. 

Барање за ставање во промет 
Член 27 

Барање за ставање во промет на лек, помошно 
лековито средство или медицинско помагало, може да 
поднесе производителот, а за странски производител, 
овластеното застапништво со постојано седиште во 
Република Македонија ( во натамошниот текст: под-
носител на барање за ставање во промет ). 

Член 28 
Барањето за ставање во промет се поднесува за 

секоја фармацевтска дозажна форма, јачина и паку-
вање на лекот, односно помошното лековито сред-
ство, односно пакување, тип и модел на медицинското 
помагало. 

Барањето од ставот 1 на овој член го разгледува 
соодветната комисија во согласност со редоследот на 
приемот. 

Податоците содржани во документацијата на ба-
рањето од ставот 1 на овој член се сметаат за деловна 
тајна. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, податоците 
содржани во барањето можат да бидат употребени од 
трето лице само во случаи кога тоа е во интерес на 
здравјето на луѓето и животните, или размена на по-
датоците меѓу органите на управата. 

Член 29 
Барањето за ставање на лек во промет треба да 

содржи: 
-податоци за лекот, името и составот на лекот, 

подносителот на барањето и производителот; 
-наод и резултати од лабораториското (фарма-

цевтско-хемиско) испитување на лекот со метода на 
испитување; 

-збирен извештај за особините на лекот; 
-извештај за извршените фармаколошко-токсико-

лошки испитувања; 
-извештај за извршените клинички испитувања; 
-предлог амбалажа со предлог текст и ознаки; 
-предлог текст на упатството за употреба на ле-

кот ; 
-сертификат за пропишаниот квалитет на актив-

ната супстанција издаден од производителот на ак-
тивната супстанција на лекот; 

-сертификат за Добрата производна пракса на 
производителот; 

-сертификат за производ; 
-список на земји во кои лекот е одобрен за упо-

треба и е ставен во промет; 
-копија од упатството за употреба, одобрено во 

"прифатените земји" како референтни и 
-предлог име и доказ дека производителот е ис-

клучителен носител на сите права на името на лекот, 
односно сопственик, ако не се работи за генеричко 
име. 

Барањето за ставање во промет на генерички лек 
треба да содржи и податоци за биорасположливост и 
резултати од испитувањата на стабилност. 

Кон барањето за ставање на лек во промет се 
приложуваат и податоците за сите незавршени или 
прекинати испитувања, без оглед на причината за тоа. 

Член 30 
Секое барање за ставање .во промет за лекови за 

ветеринарна употреба, наменети за животни што се 
користат за човечка исхрана, треба да содржи и пода-
тоци за резидуите и периодот на елиминирање на ак-
тивната супстанција, односно активниот метаболит од 
организмот на животното. 

Член 31 
Барањето за ставање на помошното лековито 

средство во промет треба да содржи: 
-наод и резултати од извршеното лабораториско 

(фармацевтско-хемиско) испитување со метода на 
испитување; 

-стручно мислење за дејството на помошното ле-
ковито средство; 

-предлог име и доказ дека производителот е ис-
клучителен носител на сите права на името, односно 
сопственик; 
- -предлог текст на упатството за употреба на по-

мошното лековито средство; 
-сертификат за пропишаниот квалитет на суро-

вините, употребени како дејствувачки супстанции во 
помошното лековито средство и 

-предлог амбалажа со предлог текст и ознаки. 
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За помошно лековито средство од странски про-
изводител, покрај документацијата од ставот 1 на овој 
член, се приложува и: 

-сертификат за производ; 
-сертификат за Добра производна пракса на про-

изводителот и 
-список на земји во кои помошното лековито сред-

- ство е одобрено за употреба и е .ставена во промет. 

Член 32 
Барањето за ставање во промет на медицинско 

помагало треба да содржи: 
-потребни податоци за производот; 
-сертификат за Добра производна пракса на про-

изводителот; 
-статусот во земјата на производителот, како и во 

другите земји каде што производот е одобрен за упо-
треба и е ставен во промет; 

-сертификат за соодветност и одговарање на про-
пишаните стандарди издаден од овластена, односно 
прифатена институција; 

-изјава од производителот дека истото во целост 
одговара на декларацијата за неговата класа, произ-
водство, квалитет, сигурност и дизајн; 

-предлог текст и ознаки на контактната амбалажа 
и на надворешната амбалажа и упатство и 

-доказ за квалитетот, сигурноста и каде што е 
можна ефикасноста на производот. 

Медицинското помагало кое може да претставува 
ризик по здравјето на луѓето и животните треба да 
биде клинички испитано. 

Секоја промена настаната во врска со медицин-
ското помагало, или секоја промена на препративте 
делови, во зависност од класата на истото, треба да 
биде пријавена во овластената институција за мерки и 
стандарди и за истата да биде издаден-сертификат за 
соодветност. 

Член 33 
Подносителот на барањето за ставање во промет, 

доставува соодветен број мостри на лек, помошно ле-
ковито средство, или медицинско помагало, во завис-
ност од видот на испитувањата. 

Од подносителот на барањето може да се побара 
да достави и мостри од суровините и од меѓупро-
изводите, или од други употребени материјали и да се 
побара нивно испитување и контрола на квалитетот. 

Во зависност од видот на производот, надлежниот 
орган на управата може да побара и дополнителни 
податоци, односно да се спроведат дополнителни 
испитувања во однос на квалитетот, сигурноста и 
ефикасноста во употребата на лекот, помошното 
лековито средство, односно медицинското помагало. 

Член 34 

2. Скратена постапка за издавање одобрение за 
ставање во промет. 

* Член 36 
Комплетна постапка за издавање одобрение за 

ставање во промет се спроведува за: 
-лекови кои содржат нови активни супстанции; 
-комбинација на лекови; 
-производи од деривати на човечка крв и плазма; 
-имунолошки препарати; 
-радиофармацевтски препарати; 
-лекови добиени со биотехнологија и 
-други лекови што ги определува надлежниот ор-

ган на управата. 
Комплетна постапка за издавање одобрение за ста-

вање во промет се спроведува и кај лекови што се 
ставени во промет, ако: 

-настанала промена на потеклото на активната 
супстанција и 

-друга промена што е определена од надлежниот 
орган на управата. 

Член 37 
Скратена постапка за издавање одобрение за ста-

вање во промет се спроведува кога барањето се одне-
сува на: 

-лекови што се стекнале со одобрение за ставање 
во промет во периодот на последните три години во 
една од прифатените земји како референтни; 

-генерички лекови произведени согласно со до-
брата производна пракса; 

-ново пакување на лекот; 
-нова фармацевтска дозажна форма; 
-помошни лековити средства; 
-хомеопатски лекови или 
-други лекови што ги определува надлежниот ор-

ган на управата/ 
Скратена постапка за издавање одобрение за ста- , 

вање во промет се спроведува и кога лекот е ставен 
во промет, ако се бара: 

-нова индикација; 
-нов начин на употреба; 
-промена на комбинацијата или соодносот на ак-

тивните компоненти; 
-промена на помошните супстанции; 
-промена на производната постапка; 
-промена на името или 
-било која друга промена определена од 

надлежниот орган на управата. 

Член 38 
Надлежниот орган на управата ја објавува листата 

на прифатените земји како референтни за издавање 
на одобрение за ставање во промет по скратена пос-
тапка. 

Надлежниот орган на управата може да утврди и 
други земји како референтни, под услов лекот за кој е 
поднесено барањето да има идентичен состав, фар-
мацевтска дозажна форма, јачина и индикации, начин 
на употреба со производот одобрен во референтната 
земја и да биде произведен во истата производна ло-
кација , со ист валидиран процес и суровини од ист из-
вор. 

Одобрение за ставање во промет 
Член 39 

Одобрение за ставање на лек во промет се издава 
ако врз основа на предлог на соодветната комисија 
се утврди дека: 

Трошоците во врска со постапката за издавање 
одобрение за ставање во промет на лек, помошно 
лековито средство односно медицинско помагало, паѓаат 
на товар на подносителот на барањето за ставање во 
промет. 

Висината на трошоците од ставот 1 на овој член со 
решение ја утврдува надлежниот орган на управата. 

Постапка за издавање одобрение за ставање во 
промет 

Член 35 
Барањето за ставање во промет на лек се раз-

гледува од соодветната комисија согласно со: 
1. Комплетна постапка за издавање одобрение за 

ставање во промет и 
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1) кон барањето за ставање на лекот во промет е 
поднесена документацијата од членот 29 на овој за-
кон; 

2) наодот и резултатите од лабораториското 
(фармацевтско-хемиско), фармаколошко-токаЅко-
лошкото и клиничкото испитување, се позитивни; 

3) лекот во поглед на составот е рационален, од-
носно дека е утврдена оправданоста на составот, 
соодносот меѓу корисноста и штетноста на лекот, ако 
е во прашање лек што содржи повеќе активни суп-
станции; 

4) во упатството за употреба се содржани подато-
ците пропишани согласно со членот 49 на овој закон; 

5) предложеното име на лекот, доколку не е ген-
еричко, не упатува на индикациите, исклучува забуни 
при препишувањето, издавањето и употребата на ле-
кот, не е спротивно на етиката и во неговиот состав 
не содржи кратенки или основи од генеричко^ име 
на лекот; 

6) утврдената делотворност на лекот одговара на 
барањата на современата медицина, односно вет-
ерина и дека^при определен начин на употреба и обем, 
во однос на контраиндикациите и несаканите дејства 
го оправдува ставањето на лекот во промет и 

7) лекот претставува фармакотерапевтски придо-
нес во однос на современата и рационална здрав-
ствена заштита, односно ветеринарска заштита.1 

Член 40 
Одобрението за ставање на помошно лековито 

средство во промет се издава, врз основа на предлог 
на соодветната комисија, ако: 

1) кон барањето за ставање на помошно лековито 
средство во промет е поднесена документацијата од 
членот 31 на овој закон; 

2) наодот и резултатите од лабораториското 
(фармацевтско-хемиско) се позитивни и 

3) стручното мислење за дејството на помошно 
лековито средство е позитивно. 

Член 41 
Одобрението за ставање на медицинско помагало 

во промет се издава, врз основа на предлог на соод-
ветната комисија, ако: 

1) кон барањето за ставање на медицинско пома-
гало во промет е поднесена документацијата од чле-
нот 32 на овој закон и ( 

2) мислењата за квалитетот, сигурноста и ефикас-
носта на медицинското помагало се позитивни. 

Член 42 
Во одобрението за ставање во промет на лек, од-

носно помошно лековито средство се наведуваат по-
датоци за: името на производителот, односно за 
странски производител и името на застапникот (во 
натамошниот текст : носител на одобрението за ста-
вање во промет), името на лекот, односно помошното 
лековито средство, составот, фармацевтската дозаж-
на форма, пакувањето, начинот на издавање, класи-
фикацијата и бар кодот, како и други податоци и ус-
лови што ќе ги предложи соодветната комисија. 

Упатството за употреба е составен дел на реше-
нието. 

Член 43 
Во одобрението за ставање во промет на медицин-

ско помагало се наведуваат податоци за името на по-
магалото, името на производителот, односно носите-
лот на одобрението за ставање во промет, пакува-
њето, начинот на издавање, бар кодот, како и други 

податоци и услови што ќе ги предложи соодветната 
комисија. ® 

Упатството за употреба е составен дел на реше-
нието. 

Носител на одобрението за 
Член 44 

во промет 

Производителот, односно носителот на одобре-
нието за ставање во промет е должен да го извести 
надлежниот орган на управата за секоја настаната 
промена во: 

-производниот процес; 
-производната локација; 
-начинот на пакување и 
-други промени во врска со производот. 
Во зависност од видот на промената од ставот 1 на 

овој член, надлежниот орган на управата ја оценува 
потребата од поднесување на цово барање за ставање 
во промет и видот на постапката од членот 35 на овој 
закон, која ќе биде спроведена за издавање на одо-
брение за ставање во промет. 

Член 45 
Производителот, односно носителот на одобре-

нието за ставање во промет, е должен веднаш да го 
извести надлежниот орган на управата за сознанието 
за појавата на сериозни несакани ефекти, сериозни 
интеракции на лековите или за било какви други ин-
формации кои сериозно би влијаеле на здравјето на 
луѓето или животните, а се предизвикани при ре-
довната употреба на лекот, помошното лековито 
средство или медицинското помагало. 

Член 46 
Производителот е должен да го извести надле-

жниот орган на управата за секоја промена на но-
сителот на одобрението за ставање во промет на не-
гов производ. 

Во случаите од став 1 на овој член, надлежниот 
орган на управата издава ново одобрение за ставање 
во промет најдоцна во рок од три месеци од настана-
тата Промена на носителот на одобрението за ста-
вање во промет. 

Пакување и означување 
Член 47 

Текстот на информацијата за лекот, помошното 
лековито средство или медицинскбто помагало отпе-
чатен на контактната и надворешната амбалажа, ка-
ко и упатството за употреба мора да обезбеди ком-
плетни податоци за употребата на производот во со-
гласност со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон. 

Член 48 / 
Секој лек што се става во промет мора да биде 

означен на надворешната амбалажа, односно на кон-
тактната амбалажа (ако нема надворешна) со след-
ниве податоци: 

1) име на лекот (производно); 
2) име на производителот и седиште; » 
3) интернационално незаштитено име на лекот 

(генеричко име), ако лекот содржи само една ак-
тивна компонента; 

4) квалитативен и квантитативен состав на актив-
ните супстанции на лекот; 

5) фармацевтска дозажна форма и пакување; 
6) начин на употреба на лекот; 
7) предупредување ако лекот треба да се чува по-

далеку од дофат на деца; 
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8) начин на издавање на лекот определен7 со одо-
брението за ставање на лекот во промет; 

9) начин на чување на лекот (температура, 
светлана, влага и друго); 1 

10) датум на истекот на рокот на употреба (месец 
и година); 

11) број и датум на одобрението за ставање на ле-
кот во промет; 

12) број на серијата; 
L 13) контролен број и датум на сериското произ-
водство и нумерирана бандерола, маркица, односно 
друга соодветна ознака - ако се во прашање лекови* 
што подлежат на посебна контрола според одредбите 
на овој закон; 

14) шифра на важечката класификација и ознака 
забар кодот и 

15) ознаки за предупредување за дејството на ле-
кот, а посебно за радиофармацевтските и рине што 
содржат опојни дроги или психотропни супстанции. 

Ако лекот служи за надворешна употреба на ам-
балажата мора да има видлива ознака: "за над-
ворешна употреба" со црвена боја. 

На контактната амбалажа на лекот, на која не 
можат да се наведат податоците од ставот 1 на овој 
член, треба да се наведат најмалку податоците од точ-
ките 1,2,5,9,10,12 и 15. 

Ако лекот што се става во промет е од странско 
производство, податоците од став 1 точки 1 и 4 до 15 и 
ставовите 2 и 3 на овој член мора да бидат и на маке-
донски јазик. 

Член 49 
Упатството за употреба мора да биде приложено кон 

секое пакување на лекот, помошното лековито средство 
и медицинското помагало во текст усвоен во постапката 
на издавање на одобрение за ставање во промет. 

Ако контраиндикациите или несаканите дејства 
не се познати, во упатството за употреба на лекот , 
односно медицинското помагало, се наведува тој по-
даток, но не и тврдење дека тие не постојат, ниту дека 
трајноста на лекот односнр помошното лековито 
средство е неограничена. 

Податоците што треба да ги содржи упатството за 
употреба ги пропишува надлежниот орган на упра-
вата. 

Член 50 
Во упатството за употреба на лековите, односно 

помошните лековити средства за употреба во ветери-
ната мора да биде назначена каренцата со која се < 
одредува времето за кое не смеат да се користат за 
човечка исхрана производите и суровините добиени 
од животни третирани со тој лек, односно помошно 
лековито средство. 

Лековите, односно помошните лековити средства 
наменети за употреба во ветерината мораат да бидат 
обележани со видлива ознака: "за употреба во вет-
ерината" со зелена боја. 

Член 51 
Лековите од членот 2 став 2 точка 1 на овој закон,* 

кои се издаваат во количина препишана на рецепт, а 
помала од оригиналното пакување, мораат на паку-
вањето во кое се издаваат, да бидат означени со пода-
тоците од членот 48 став 1 точки 1, 5, 6, 10 и 12 на 
овој закон, како и називот и адресата на аптеката, со 
потпис и печат на фармацевтот кој го издал лекот. 

Лековите од ставот 1 на овој член се препакуваат 
само во услови кои не влијаат на специфичното де-
јство на лекот, а се чуваат на ист начин и под исти 
услови под кои се чува лекот во оригиналното пакување. 

Помошните лековити средства мораат во проме-
тот да бидат означени со податоците од членот 48 
став 1 точки 1,2,4,5,8,9,10,11 и 12ла овој закон. 

Ако доказот за ефикасноста на помошните 
лековити средства не е обезбеден, во текстот на над-
ворешното пакување и упатството за употреба треба 
да стои: "традиционално се употребува за 11. 

Надлежниот орган на управата може да побара 
цената да биде обележена на пакувањето. 

Член 52 
Надворешната амбалажа и ознаките на радио-

фармацевтските лекови и придружниот материјал, 
треба да бидат во согласност со прописите за безбе-
ден транспорт. 

Во упатството за употреба на радиофармацевт-
ските лекови мора да се истакнат специјални преду-
предувања пропишани за безбедна употреба и без-
бедно складиштење на радиофармацевтскиот произ-
вод, односно радиоактивниот отпаден материјал. 

Член 53 
Надворешната амбалажа и ознаките на лековите 

што содржат генетски модифицирани организми мора 
да поседува соодветни инструкции за употреба, како и 
предупредувања за степенот на изложеност на здрав-
ствените работници и другите лица кои доаѓаат во 
контакт со истите и мора да се во согласност со пре-
дупредувањата за заштита на околината. 

Лековите што содржат генетски модифицирани 
организми треба да бидат пакувани во надворешна и 
контактна амбалажа која обезбедува сигурност при 
чувањето, а посебно да обезбедува сигурност после 
отворањето или реконституцијата на истите, под 
асептични услови. 

На амбалажата за хомеопатсрите лекови мора 
видливо да стои ознаката "хомеопатски лек". 4 

Член 54 
Секоја измена во содржината и текстот на кон-

тактната и надворешната амбалажа, односно упат-
ството за употреба треба претходно да е одобрена. 

Носителот на одобрението за ставање во промет 
го известува надлежниот орган на управата за бројот 
на првата серија на производот, произведен во одо-
бреното ново пакување. 

Испитување на квалитет, сигурност и ефикасност 
Член 55 

Лек, помошно лековито средство, односно меди-
цинско помагало, се смета дека е неисправен ако: 

1) се произведува, или става во промет, или се 
врши промет спротивно на условите за производство, 
ставање во промет и вршење промет пропишани со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон; 

2) овластената организација утврди неисправност 
на квалитативниот и квантитативниот состав или 
утврди дека штетно влијае врз здравјето на луѓето; 

3) му истекол или нема означен рок на употреба; 
4) на амбалажата во која се издава ги нема 

пропишаните податоци од членот 48 на овој закон и 
5) на било кој друг начин не одговара на условите 

пропишани со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон. 

Член 56 
Лабораториските (фармацевтско-хемиски) фар-

маколошко-токсиколошките и клиничките испиту-
вања, се вршат за да се утврди, односно провери ква-
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лнтетот, сигурноста и ефикасноста на лекот, ri< гаѓа-
ното лековито средство, односно погодноста ка меди-
цинското помагало за соодветната намена. 

Лабораториско (фармацевтско-хемиско) испиту-
вање се врши во согласност со барањата на совре-
мената аналитика на лекови и начелата на Добрата 
лабораториска пракса, според методите на важечката 
фармакопеја, односно и според методите на други 
фармакопеи и стандарди предложени од произво-
дителот, а претходно одобрени од Комисијата за фар-
макопеја. 

Фармаколошко-токсиколошкото испитување на 
лекот се врши во согласност со барањата на совре-
мената фармакологија и токсикологија, како и на-
челата на Добрата лабораториска пракса за овој вид 
испитување. 

Клиничко испитување се врши во согласност со 
барањата на современата клиничка фармакологија и 
начелата на Добрата клиничка пракса. 

Министерството за здравство ги пропишува ус-
ловите по однос на просторот, опремата и кадарот, 
како и начинот и постапките за изведување на лабо-
раториските (фармацевтско-хемиските), фармаколош-
ко- токсиколошките и клиничките испитувања. 

Член 57 
Лабораториските (фармацевтско-хемиски), фар-

маколошко-токсиколошките и клиничките испиту-
вања, се вршат на предлог на подносителот на ба-
рањето за ставање во промет на лекот, помошното 
лековито средство или медицинското помагало. 

Предлогот од ставот 1 на овој член се доставува 
до надлежниот орган на управата. 

По исклучок од ставот 1 на овој член надлежниот 
орган на управата може да предложи или да орган-
изира лабораториско (фармацевтско-хемиско), фар-
маколошко-токсиколошко или клиничко испитување 
на лек, ако е тоа од интерес за заштита на здравјето 
на луѓето или животните. 

Надлежниот орган на управата може да предложи 
и посебни мерки на испитување или да постави пос-
трога барања во постапките на испитувањата од ста-
вот 1 на овој член, а со цел постигнување на повисок 
степен на сигурност во употребата на лековите, 
помошните лековити средства и медицинските по-
магала, а посебно за имунолошки^ лекови, дерива-
тите на човечка крв и плазма, лековите добиени со 
биотехнологија, хомеопатските лекови и други. 

Член 58 
Испитувањата на лековите произведени од де-

риватите на човечката крв и плазма се вршат во со-
гласност со овој закон и прописите донесени врз, ос-
нова на овој закон и посебните прописи за овие ви-
дови производи или суровини, со цел постигнување на 
висок степен на заштита на населението. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува и 
на човечката крв и плазма употребени како суровини 
за производство на лекови. 

Член 59 
Лабораториско (фармацевтско-хемиско) испиту-

вање се врши во овластена организација која ги врши 
работите како Нациоанална лабораторија за испиту-
вање и контрола на квалитетот (во натамошниот 
текст: Национална лабораторија). 

Националната лабораторија, заради спроведување 
на одредени аналитички постапки, може да користи и 
други лаборатории, што ги исполнуваат условите со-
гласно со овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Фармаколошко-токсиколошко и клиничко испи-
тување се врши во организации кои се овластени за 
таквото испитување. 

Организациите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член 
ги овластува надлежниот орган на управата. 

Член 60 
Трошоците за лабораториско (фармацевтско-хе-

миско), фармаколошко-токсиколошко и клиничко ис-
питување ги поднесува подносителот на предлогот за 
овие испитивала. 

Пред почетокот на испитувањата од членот 56 на 
овој закон, Националната лабораторија односно ов-
ластената организација за испитување го прифаќа 
предлогот , донесува план за испитување и ги опреде-
лува лицата под чиј надзор ќе се врши испитувањето. 

Член 61 
Националната лабораторија која го извршила ла-

бораториското (фармацевтско-хемиско) испитување 
на лекот, дава извештај од извршеното испитување во 
кој, покрај описот на методите за испитување, се 
содржани и резулататите од испитувањата, како и 
мислење за квалитетот на лекот изготвено од стручна 
комисија во организацијата која го извршила испиту-
вањето. 

Овластената организација која го извршила фар-
маколошко-токсиколошкото испитување на лекот, 
дава извештај од извршеното испитување во кој, пок-
рај описот на методите за испитување, се ао држани и 
резулататите од испитувањата на фармакодинамс-
ките, фармакокинетските и токсиколошките својства 
на лекот, како и мислење за квалитетот на лекот из-
готвено од стручна комисија при установата која 'го 
извршила испитувањето. 

Член 62 
Националната лабораторија, односно овластената 

организација која го извршила лабораториското 
(ф^рмацевтско-хемиско), фармаколошко- токсико-
лошкото и клиничкото испитување е должна да води 
евиденција и да ги чува податоците во врска со из-
вршените испитувања, на начин и во рокови про-
пишани од надлежниот орган на управата. 

Податоците од ставот 1 на овој член се достапни 
за увид од страна иа надлежниот орган на управата. 

Клиничко испитување 
Член 63 

Клиничко испитување на лек се врши ако: 
1) готовиот лек нема одобрение за ставање во 

промет во Република Македонија, а е во промет во 
земјата на производителот најмалку една година; 

2) готовиот лек има одобрение за ставање во про-
мет во Република Македонија, а лекот се испитува за-
ради докажување на нови индикации или нов начин на 
употреба или дозирање во однос на претходното одо-
брение и 

3) готовиот лек содржи една или повеќе ново-
откриени супстанции за кои не постојат докази дека 
се применети врз човечки односно животински ор-
ганизам и не е одобрен за употреба во светот и во 
земјата на производителот, ако во мултицентричното 
испитување е вклучена и земјата на производителот. 

Со клиничко испитување на лекот може да се 
отпочне по добивањето на согласност за клиничко 
испитување од Министерството за здравство. 

Согласноста од ставот 2 на овој член се издава на 
предлог на соодветната комисија. 
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Надлежниот орган на управата ќе донесе акт за 
клиничко испитување на лековите. 

Член 64 
Секое клиничко испитување мора да биде 

извршено во согласност со етичките принципи ут-
врдени во Хелсиншката декларација« за заштита на 
правата на пациентите. 

Пред да се отпочне со клиничко испитување на 
лекот за употреба во медицината, овластената здрав-
ствена организација која ќе го врши клиничкото 
испитување прибавува писмена согласност од сите 
лица врз кои ќе се врши испитувањето на дејството на 
лекот , писмени докази дека тие лица претходно се 
известени за целта на испитувањето и за евентуал-
ните ризици по нивното здравје. 

Член 65 
Подносителот на барањето за клиничко испиту-

вање на лек, кон барањето треба да достави и соглас-
ност од Националната етичка комисија, како и 
протокол за испитување во кој ќе се наведат видот и 
намената на лекот,* целите на клиничкото испиту-
вање, стручните квалификации на истражувачот, ин-
дикацијата, селекцијата на пациентите, видот и пла-
нот на испитувањето, резултатите од испитувањата со 
плацебо препаратом времетраењето на лекувањето и 
испитувањето, име и адреса на установата која ќе го 
врши испитувањето, истражувачи, и одговорни ис-
тражувачи во случај на мултицентрична студија, како 
и изјава дека испитувањето ќе се врши во согласност 
со начелата на Добрата клиничка пракса. 

Член бб 
Согласност за клиничко испитување на лек од 

членот 63 став 1 точки 1 и 2 на овој закон, може да се 
даде само по завршено лабораториско испитување на 
лекот и по прибавено фармаколошко и токсико-
лошко мислење за лекот чие испитување се бара, ако 
наодите и мислењата се позитивни. 

Покрај условите од ставот 1 на овој член, 
клиничкото испитување на лек од странско производ-
ство може да се врши ако е прибавен доказ од орга-
нот надлежен за лекови во земјата на производителот 
дека лекот се наоѓа во промет во таа земја. 

Член 67 
Согласност за клиничко испитување на лек од 

членот 63 став 1, точка 3 на овој закон се дава, ако: 
-лабораториските (фармацевтско-хемиските), 

фармаколошко-токсиколошките и други преткли-
нички испитувања се во согласност со современите 
сознанија од областа на испитувањето на лекови и се 
извршени во согласност со одредбите на овој закон; 

-е приложена потребната документација за лекот 
во поглед на неговиот состав, описот на неговите 
физички, хемиски, биолошки и други особини, пози-
тивен лабораториски извештај и фармаколошко мис-
лење; 

-е донесен план за клиничко испитување на лекот 
и е добиено позитивно мислење од Националната 
етичка комисија за испитување на лекови и 

-испитувањето на лекот е корисно за земјата од 
гледиште на патологијата и ефикасноста во однос на 
постојниот асортиман на лекови. 

Член 68 
Организацијата која го извршила клиничкото 

испитување на лекот, дава извештај за извршеното 
клиничко испитување, кој содржи: 

1) број или ознака на пацњ ите врз кои е вршено 
испитувањето, со назначување на дијагнозата, годи-
ните на возраста и телесната тежина; 

2) количество и начин на давање на лекот; 
3) подносливост на лекот и несакани дејства; 
4) дејство на лекот, со опис на утврдените мерки и 

методи за испитување на лекот; 
5) споредбен преглед на резултатите добиени со 

примена на паралелен препарат или индиферентно 
средство; 

6) тест листи на пациенти врз кои е вршено испи-
тувањето и тест листи на пациентите од контролната 
група; 

7) статистичка обработка на добиените резултати и 
8) други податоци што се од интерес за оцена на 

лекот. 
Стручна комисија на организацијата што го 

извршила клиничкото испитување на лекот ги оце-
нува резултатите од испитувањето и дава мислење за 
дејството на лекот, а особено во однос на предностите 
или други податоци што се од интерес за оцена на 
лекот во споредба со постојниот асортиман на ле-
ковите што имаат одобрение за ставање во промет, 
кое се внесува во извештајот од ставот 1 на овој член. 

Кон извештајот од ставот 1 на овој член, мора да 
се приложи планот врз основа на кој е вршено 
клиничкото испитување и целокупната докумен-
тација од извршеното испитување. 

Член 69 
Министерството за здравство формира Национ-

ална етичка комисија и болнички етички комисии и 
ги утврдува нивните задачи. 

Член 70 
Клиничките испитувања за лековите од странско 

производство како поединечни така и во состав на 
мултицентричните клинички испитувања, се изведу-
ваат само ако надлежниот орган во земјата на произ-
водителот потврди дека лекот е во промет најмалку 
една година во домицилната земја. 

Одобрение за ставање во промет на прва 
произведена серија, серија на лек што подлежи на 

посебна контрола и на секоја серија увезен лек, 
помошно лековито средство, односно медицинско 

помагало 
Член 71 

Квалитетот и исправноста на првата произведена 
серија, секоја серија на лек што подлежи на посебна 
контрола и на секоја серија увезен лек, помошно 
лековито средство, односно медицинско помагало 
што состава во промет мора да одговара на квалите-
тот деклариран од производителот. 

Член 72 
Производителот, односно носителот на одобре-

нието за ставање во промет ја става во промет првата 
произведена серија, секоја серија на лек што подлежи 
на посебна контрола(имуно - серуми, вакцини, карди-
отоници и производи добиени со биотехнологија, 
хормони, антибиотици, производи добиени од де-
ривати на човечката крв и плазма, радиофармацевт-
ски препарати, стерилни препарати, како и други 
производи што ќе ги определи надлежниот орган на 
управата), односно секоја серија на увезен лек, по-
мошно лековито средство или медицинско помагало, 
врз основа на одобрение за ставање на ферија во про-
мет издадено од надлежниот орган на управата. 



i 

Стр. 1194-Бр. 21 

Одобрението за ставање во промет од ставот 1 на 
овој член, надлежниот орган на управата го издава на 
барање од производителот, односно носителот на одо-
брението за ставање во промет. 

Во одобрението од ставот 1 на овој член над-
лежниот орган на управата го назначува контролниот 
број на одобрената серија за ставање во промет, врз 
основа на добиено позитивно мислење од Наци-
оналната лабораторија. 

Член 73 
Националната лабораторија, за секоја испитана 

прва произведена серија, серија на лек што подлежи 
на посебна контрола, односно секоја серија на увезен 
лек, помошно лековито средство или медицинско по-
магало, за која ќе утврди дека одговара на квалитетот 
деклариран од производителот, издава контролен 
број. 

Производителот, односно носителот на одобрението 
за ставање во промет на лекот, помошното лековито 
средство и медицинското помагало, е должен на секое 
пакување да го стави контролниот број, за да обезбеди 
автентичност на контролираната серија. 

Трошоците за извршената контрола ги поднесува 
производителот, односно носителот на одобрението 
за ставање во промет. 

Член 74 
Во случај на постоење на основано сомнение за 

исправноста на лекот, помошното лековито средство 
односно медицинското помагало, а по налог и барање 
на надлежниот орган на управата, може да се изврши 
повторна контрола на квалитетот и исправноста. 

Член 75 I 
Во случај кога не постојат расположливи серии на 

лек или медицинско помагало, или на еквивалентен 
производ , неопходни за континуирано снабдување на 
пазарот, производителот, односно носителот на одо-
брението за ставање во промет го известува над-
лежниот орган на управата. 

Во случајот од ставот 1 на овој член надлежниот 
орган на управата пропишува мерки на одобрување за 
ставање во промет на серија на лек, помошно ле-
ковито средство или медицинско помагало, а заради 
обезбедување на редовно снабдување на пазарот. * 

Член 76 
Производителот, односно носителот на одобре-

нието за ставање во промет, како и Националната 
лабораторија должни се да водат евиденција за спро-
ведените постапки пропишани со овој закон. 

Содржината на евиденцијата од ставот 1 на овој 
член и начинот на нејзиното водење ја пропишува 
надлежниот орган на управата. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член е достапна 
за увид од страна на надлежниот орган на управата. 

Следење на сигурност и ефикасност после 
ставањето во промет 

Член 77 
Несаканите дејства од употребата на лековите, ка-

ко и предизвиканите инциденти со медицинските по-
магала за употреба во хуманата медицина, односно 
ветерината, организиран^) и редовно се следат во ор-
ганизација овластена од надлежниот орган на упра-
вата да ги врши тие работие како Национален цен-
тар за следење за несаканите дејства. 

Начинот на пријавување на несаканите дејства од 
употребата на лековите и предизвиканите инциденти 

в мај 1998 

со медицинските помагала, како и начинот на нивно 
следење, собирање и евидентирање го пропишува 
надлежниот орган на управата. 

Центарот од став 1 на овој член водћ регистар за 
несаканите дејства од употребата на лекови, како и 
предизвиканите инциденти со медицинските помагала 
и доставува извештај до надлежниот орган на упра-
вата и Светската здравствена организација, најмалку 
еднаш годишно. 

Центарот од ставот 1 на овој член, по барање на 
производителот, односно за странскиот производител 
на носителот на одобрението за ставање во промет, 
дава известување за пријавените несакани дејства на 
лековите, односно инциденти со медицинските по-
магала од неговата производна програма. 

Член 78 
Производителот, односно носителот на одобре-

нието за ставање во промет, до надлежниот орган на 
управата, ги доставувува извештаите во врска со не-
саканите дејства од лековите, односно предизвикани 
инциденти со медицинските помагала, и тоа: 

-секои шест месеци во периодот од две години за 
секое новодобиено одобрение за ставање во промет, и 
еднаш годишно до истекот на одобрението и 

-во постапката за обновување на одобрението за 
ставање во промет. 

Здравствените, односно ветеринарните организа-
ции и физичките лица што применуваат лекови 
должни се веднаш да го пријават во Националниот 
центар за следење на несаканите дејства и на проз-
водителот, секое несакано дејство на лековите, како 
и предизвиканите инциденти со медицинските по-
магала, а посебно во случај на смрт или непосредно 
загрозување на животот од употребата на овие про-
изводи. 

Информирање и рекламирање 
Член 79 

Информирањето за лековите преку издавање на 
стручни прирачници и билтени наменети за здрав-
ствените и ветеринарните работници, како и за па-
циентите, а со цел информирање за правилната упо-
треба на лековите, посебно од аспект на нивната ра-
ционална употреба, се врши преку организација, ов-
ластена од надлежниот орган на управата да ги врши 
работите како Национален центар за информирање 
за лековите. 

Условите и начинот на кој ќе се врши информи-
рањето за лековите, помошните лековити средства и 
медицинските помагала од страна на производителот, 
односно носителот на одобрението ги пропишува 
надлежниот орган на управата. 

Член 80 
Се забранува рекламирање на лековите од членот 

83 став 1 точки 1, 2 и 3, односно медицинските по-
магала од членот 83 став 3 точки 1 и 3 на овој закон, 
како и давање информации за нивното дејствување во 
средствата за јавно информирање. 

Надлежниот орган на управата може, по при-
бавено мислење од соодветната комисија да го одобри 
огласувањето на лек што се употребува како превен-
тивно средство и да ги определи условите под кои тоа 
може да се врши. 

По исклучок, кога тоа е од јавен интерес (спре-
чување на епидемија, епизоотија и слично), надлеж-
ниот орган на управата може преку средствата за 
јавно информирање да ги известува граѓаните за упо-
требата на определени лекови. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Помошните лековити средства од членот 83 став 2 
точки 1 и 2 и медицинските помагала од членот 83 
став 3 точка 2 на овој закон можат да се рекламираат 
и да се даваат информации за нивното дејство само во 
рамките на податоците утврдени во упатството за 
употреба, а по претходно добиено одобрение од1 над-
лежниот орган на управата. 

Член 81 
Се забранува рекламирање и информирање на лек, 

помошно лековито средство или медицинско помагало, 
за кои не е издадено одобрение за ставање во промет. 

Правните лица што произведуваат, увезуваат или 
вршат промет со лекови можат во стручниот меди-
цински, стоматолошки , фармацевтски и Ветеринар-
ски печат, во посебни публикации или преку здрав-
ствените односно ветеринарските работници со ви-
сока стручна подготовка, односно преку Национал-
ниот центар за информирање за лековите, да ги ин-
формираат здравствените односно ветеринарните 
работници за дејството на лекот со задолжително 
наведување на контраиндикациите, несаканите де-
јства на лекот и начинот на употребата. 

Издавачите на посебните публикации од ставот 2 
на овој член се должни да доставуваат на увид до 
надлежниот орган на управата по еден примерок од 
секоја публикација, најдоцна во рок од осум дена од 
денот на нејзиното издавање. 

Рекламните агенти треба да бидат соодветно обу-
чени од страна на правното лице кај кое се вработени, 
а за производите кои ги рекламираат треба да пре-
зентираат прецизни и точни информации. 

Член 82 
Се забранува бесплатно делење мостри на лекови 

заради рекламирање, односно информирање за деј-
ството на лекот. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, надлежниот 
орган на управата може да дозволи дистрибуирање на 
мостри за научно-исгражувачка работа. 

Бесплатните мостри ќе се обезбедуваат по исклу-
чок само за лица овластени за нивно препишување, а 
во согласност^ условите утврдени од надлежниот 
орган на управата. 

Бесплатните мостри се идентични со најмалото 
пакување ставено во промет, а се означени со озна-
ката " бесплатна мостра ". 

Се забранува продажба на бесплатните мостри. 

^ Начин на издавање 
Член 83 

Лековите што се употребуваат во хуманата меди-
цина и ветерината, според своите особини и начинот 
на издавање и примена се распоредуваат во: 

1) лекови што се издаваат во аптека само врз ос-
нова на рецепт и носат ознака " Р"; 

2) лекови што се издаваат во аптека без рецепт и 
носат ознака "БР" и 

3) лекови што се применуваат само во здравствена 
организација и носат ознака "3". 

Помошните лековити средства што се употребу-
ваат во хуманата медицина и ветерината, според 
своите особини и начинот на издавање се распореду-
ваат во: 

1) помошни лековити средства што се издаваат 
само во аптека без рецепт и носат ознака "П1" и 

2) помошни лековити средства што се во слободна 
продажба и носат ознака " П2". 

Медицинските помагала што се употребуваат во 
хуманата медицина и ветерината, според своите осо-
бини и начинот на издавање се распоредуваат во: 

1) медицински помагала што се издаваат во аптека 
само врз основа на рецепт и носат ознака "Р"; 

2) медицински помагала што се издаваат во аптека 
и без рецепт и носат ознака "БР" и 

3) медицински помагала што се применуваат само 
во здравствена организација и носат ознака "3". 

Распоредувањето на лековите, помошните леко-
вити средства и медицинските помагала од ставот 1 на 
овој член се врши во постапката за издавање на одо-
брение за ставање во промет. 

Член 84 
Лекот се распоредува во групата "лек на рецепт", 

ако: 
-е со јако дејство; 
-содржи нова активна* супстанција или е нов пре-

парат за кој се потребни натамошни испитувања за 
процена на ефикасноста и несаканите дејства, од-
носно споредни ефекти; 

-се употребува парентерално или трахеално; 
-има тесно терапевтско подрачје; 
-е антибиотик, заради можната појава на резис-

тентност; 
-се употребува за лекување на заболување кое 

мора да биде диј агностицирано во болница или друга 
стационари здравствена организација; 

-се користи и се дава под строго контролирани 
усл-ови, а може да носи ризик по здравјето; 

-содржи опојни дроги или психотропни супстанции; 
-содржи лековити билки или лековита билка, со 

токсични својства и 
-под други услови определени од страна на над-

лежниот орган на управата. 
Критериумите според кои медицинското помагало 

се распоредува во групата медицинско помагало на 
рецепт ги утврдува надлежниот орган на управата. 

Член 85 
Лековите распоредени како "лек на рецепт", се 

издаваат само во аптеки , врз основа на рецепт пре-
пишан од овластен лекар. 

Медицинските помагала, распоредени како "ме-
дицинско помагало на рецепт", се издаваат само во 
аптеки , врз основа на рецепт препишан од овластен 
лекар. 

Се забранува издавање на лековите и медицин-
ските помагала од ставовите 1 и 2 на овој член без 
рецепт. 

Министерот за здравство ќе ги пропише поблис-
ките услови за начинот на препишување и издавање 
на лекови и медицински помагала на рецепт, а посе-
бно за лековите кои содржат опојни дроги и психо-
тропни супстанции. 

Член 86 
Производителот, односно за странски произво-

дител носителот на одобрението за ставање во про-
мет може да побара измена на начинот на издавањето 
на лекот, помошното лековито средство или меди-
цинското помагало. 

Надлежниот орган на управата, во било кое време 
може да побара измена на начинот на издавање, 
поради сигурносни или било кои други причини, а во 
интерес на здравјето на луѓето и животните. 

IV. УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

Член 87 
Производството на лекови, помошни лековити 

средства и медицински помагала се врши според 
одредбите на овој закон и прописите донесени врз 

> 
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основа на овој закон, во согласност со начелата на 
Добрата производна пракса. 

Член 88 
Правните лица што произведуваат лекови, по-

мошни лековити средства, односно медицински по-
магала мораат, покрај општите услови, да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

1) да имаат соодветен простор и опрема за произ-
водство, сместување и транспорт на лекови, помошни 
лековити средства, односно медицински помагала; 

2) да имаат оддел за контрола на квалитетот со 
една или повеќе контролни лаборатории, соодветна 
опрема и кадар за изведување на неопходните испиту-
вања на суровините, материјалите за пакување, меѓу-
производите и готовите производи, кој работи неза-
висно од другите производни единици; 

3) да имаат вработено дипломиран фармацевт спе-
цијалист по фармацевтска технологија, одговорен за 
спроведување на Добрата производна пракса, кој вр-
ши и надзор над набавката на суровините, производ-
ниот процес и контролата на квалитетот; 

4) да имаат вработено специјалист по фармацевт-
ска технологија одговорен за производството на леко-
вите и помошните лековити средства, односно соод-
ветен специјалист за производство на медицински по-
магала и 

5) да имаат вработено специјалист по испитување 
и контрола на лекови, под чиј надзор се врши испи-
тувањето и контролата на секоја серија на лек , 
помошно лековито средство, односно медицинско по-
магало, по чие одобрение одделни серии се ставаат во 
промет; 

Ако правните лица од ставот 1 на овој член про-
изведуваат и лекови кои содржат опојни дроги или 
психотропни супстанции, радиофармацевтски или 
лекови добиени со висока технологија или произ-
ведени од генетски модифицирани организми, мораат 
покрај условите од ставот 1 на овој член да ги испол-
нат и условите утврдени во прописите со кои се 
уредува оваа материја. 

Посебните услови по однос на просторот, опре-
мата и кадарот што треба да ги исполнуваат правните 
лица што произведуваат лекови, помошни лековити 
средства или медицински помагала ги пропишува 
министерот за здравство. 

Член 89 
Производителот е должен да води евиденција за 

севкупниот производен процес и да ги чува подато-
ците од сите спроведени постапки, како и извештаите 
од внатрешната контрола, како дел од контролата на 
квалитетот. 

Производителот е должен да обезбедува и гаран-
тира брзо повлекување на производите кои не одго-
вараат на пропишаниот квалитет, на барање на над-
лежниот орган на управата, заради заштита на здрав-
јето на населението и животните. 

Производителот е должен да ги стави на распола-
гање на увид на надлежниот орган на управата сите 
мостри, како и комплетната документација од еви-
денцијата од ставот 1 на овој член. 

Член 90 
Во производниот процес мора да биде утврдена 

(валидирана) производната постапка, супстанциите, 
материјалите, производната опрема, просториите, до-
кументацијата и кадарот, со што ќе се овозможи пер-
манентно да се добие производ и со ист и деклариран 
квалитет, а посебно постојано одржување на асеп-
тичноста во производството на лековите од би-

олошко потекло и дериватите на човечка крв и плаз-
ма. 

Член 91 
Секој производител на лекови произведени од де-

ривати на ловечка крв или плазма, мора да поседува 
доказ дека крвта или крвните елементи кои се упо-
требени како суровина се добиени од здрави добро-
волци, без материјален надоместок, дека Крвта е со-
брана од овластена установа на собирање крв, дека 
донаторите и донаторската институција се добро 
познати, дека се преземени сите потребни мерки за 
спречување на било кое заразно заболување или не-
гово ширење и дека сите преземени активности се во 
согласност со прописите со кои оваа област се уре-
дува. 

Член 92 
Лицата кои работат во процесот на производ-

ството на лекови, помошни лековити средства, од-
носно медицински помагала подлежат на задол-
жителни здравствени прегледи според прописите за 
заштита на населението од заразни болести. 

Член 93 
Надлежниот орган на управата оценува дали се 

исполнети условите од членот 88 на овој закон за се-
која производна единица посебно и издава дозвола за 
работа, врз основа на која се врши упис во регистарот 
кај надлежниот суд. 

Надлежниот орган на управата оценува дали се 
исполнети условите по однос на просторот, опремата 
и кадарот за изработка на магистрални лекови и 
издава дозвола за работа, врз основа на која се врши 
упис во регистарот кај надлежниот суд. 

Секое правно лице кое се стекнало со дозвола за 
работа е должно да го известува надлежниот орган на 
управата за секоја промена во Производната локација, 
опремата или промената на одговорните лица во про-
изводниот процес. 

Член 94 

Член 95 
Супстанциите и материјалите кои се набавуваат 

како суровина за производство на лекови, помошни 
лековити средства односно медицински помагала 
пред нивната употреба, задолжително се испитуваат 
во сопствена контролна лабораторија или во друга 
организација овластена за испитување на лекови. 

Лабораторијата, односно овластената организа-
ција за испитување на лекови од ставот 1 на овој член 
издава сертификат за квалитетот и исправноста на 
суровината. 

Супстанциите и материјалите кои се употребуваат 
како суровина за производство на лекови, помошни 

Правните лица кои произведуваат лекови, помош-
ни лековити средства или медицински помагала, ги 
снабдуваат правните лица кои вршат промет на го-
лемо со овие производи, односно можат да вршат из-
воз на сопствените производи. 

Правните лица од ставот 1 на овој член не смеат 
да се занимаваат со промет на големо и мало. 

Се забранува директно снабдување од произ-
водителот до аптеките и другите правни лица кои 
вршат промет со овие производи на мало, како и ди-
ректна јавна продажба, доколку тоа не е дозволено од 
страна на надлежниот орган на управата во случаи 
кога треба да се регулираат одредени услови за снаб-
дување на пазарот со овие производи. 
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лековити средства, односно медицински помагала мо-
ра да поседуваат контролен лабораториски број за 
исправноста. 

Производителот е должен да ги чува мострите од 
секоја серија на готовиот производ, најмалку една 
година од денот на истекувањето на рокот на употре-
бата, како и мострите од суровините, најмалку две 
години. 

Одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член се 
однесуваат и за супстанциите употребени во изработ-
ката на магистрални лекови. 

Член 96 
Правните лица што произведуваат лекови, по-

мошни лековити средства и медицински помагала, 
редовно ја контролираат секоја произведена серија 
заради проверување на пропишаниот квалитет во 
сопствена лабораторија, Националната лабораторија, 
односно во овластена организација, пред ставањето 
на производот во промет. 

Секоја серија на лековите од биолошко по-
текло (имуно - серуми, вакцини, кардиотоници и про-
изводи добиени со биотехнологија, хормони, антиби-
отици, производи добиени од крв), радиофармацевт-
ските препарати, стерилните препарати, како и други 
производи кои ќе ги определи надлежниот орган на 
управата, освен на редовна, подлежат и на посебна 
контрола во Националната лабораторија. 

Лабораториите од ставовите 1 и 2 на овој член 
издаваат сертификат за квалитет и исправност на 
лекот, помошното лековито средство, односно меди-
цинското помагало. 

Член 97 
Лабораториите кои вршат контрола на квалите-

тот, за секоја испитана серија на лек, за кој ќе утврдат 
дека им одговара на прописите, издаваат контролен 
број, нумерирана бандерола, маркица или друга соод-
ветна ознака која мора на секое пакување на лекот да 
биде така ставена за да обезбедува автентичност на 
контролираната серија на лекот. 

Член 98 
Лабораториите, односно овластените организации 

од членот 96 на овој закон, се должни да водат еви-
денција за извршената контрола. 

Содржината на евиденцијата од ставот 1 на овој 
член и начинот на нејзиното водење ги пропишува 
надлежниот орган на управата. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член е достапна 
за увид од страна на надлежниот орган на управата. 

У.УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТ 

Член 99 
Прометот со лекови, помошни лековити средства 

и медицински помагала се врши во согласност со овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

Под гфомет, во смисла на овој закон, се по-
дразбира: промет на големо и промет на мало со 
лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала. 

Член 100 
Забрането е да се ставаат во промет како лек, 

производи на кои им се припишува лековито дејство, 
а кои не се сметаат за лекови во смисла на овој закон. 

Забрането е да се ставаат во промет лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала' 
со изминат деклариран рок на употреба, со утврдена 

неисправност на пропишаниот квалитет или со изми-
ната важност на одобрението за ставање во промет. 

Промет на големо 
Член 101 

Прометот на големо опфаќа увоз, внатрешен про-
мет на големо, извоз, складиштење и превезување 
(транспорт) на лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала. 

Увозот на 1екови, помошни лековити средства и 
медицински помагала, односно на супстанциите и ма-
теријалите од кои истите се произведуваат, се врши 
врз основа на одобрение за увоз, во согласност со 
прописите за царините. 

Увозот на лекови кои содржат опојни дроги и пси-
хотропни супстанции, радиофармацевтските лекови, 
лековите произведени од деривати на човечката' крв 
и плазма, односно генетски модифицирани организми, 
како и супстанциите за нивно производство, се врши 
и во согласност со посебните прописи за овој вид про-
изводи. 

На граничните премини се одредуваат терминали 
за увезените лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала, односно на супстанциите и ма-
теријалите од кои истите се произведуваат, што ги 
исполнуваат условите за чување и складирање, со-
гласно со одредбите на овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон. 

Производите се задржуваат на царинскиот терми-
нал до добивањето на одобрението за увоз или суд-
ската одлука за конфискување на производите за кои 
се бара увоз. 

Член 102 
Се забранува увоз на лековите, помошните ле-

ковити средства и медицински помагала, односно на 
супстанциите и материјалите од кои истите се произ-
ведуваат, кои се неточно означени, фалсификувани 
или не поседуваат одобрение за ставање во промет. 

Член 103 
Извозот на лекови, помошни лековити средства и 

медицински помагала односно на супстанциите и ма-
теријалите од кои истите се произведуваат се врши 
врз основа на одобрение за извоз, а во согласност со 
прописите за царините. 

Член 104 
Се забранува извоз на лекови, помошни лековити 

средства и медицински помагала, односно на супстан-
циите и материјалите од кои истите се произведуваат, 
кои се погрешно означени, неправилно претставени 
или фалсификувани. 

Член 105 
Правните лица што вршат промет на големо со 

лекови , помошни лековити средства и медицински 
помагала, мораат покрај општите, да ги исполнуваат 
и следниве посебни услови: 

1) да имаат вработен соодветен стручен кадар од 
областа на фармацијата, медицината, стоматологи-
јата , односно ветерината, во зависност од видот на 
производот и 

2) да имаат соодветен простор и опрема за прием, 
сместување, чување и превезување на овие производи. 

Условите од ставот 1 на овој член по однос на 
просторот, опремата и кадарот ги пропишува над-
лежниот орган на управата. 

Условите од ставот 1 на овој член треба да ги ис-
полнува и производителот, односно за странски про-
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изводител и овластениот застапник или правното ли-
це овластено за консигнациона продажба. 

Член 106 
Правните лица што вршат промет на големо 

должни се да поседуваат сертификат за контролата 
на квалитетот на секоја серија на лек, помошно ле-
ковито средство, односно медицинско помагало изда-
дена од производителот. 

Бројот на серијата на лекот, помошно лековито 
средство, односно медицинско помагало задолжи-
телно се внесува во секој влезен, односно излезен до-
кумент. 

Правните лица што вршат промет на големо дол-
жни се заради проверка на квалитетот, да извршат 
редовна или посебна контрола на секоја увезена 
серија на лек, помошно лековито средство или меди-
цинско помагало во овластена организација. 

Член 107 
Правните лица што вршат промет на големо се 

должни при запишувањето во регистерот кај над-
лежниот суд да поднесат решение од надлежниот ор-
ган на управата за тоа дека ги исполнуваат условите 
од членот 105 на овој закон и од прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Надлежниот орган на управата води евиденција на 
правните лица кои добиле дозвола за промет на го-
лемо со лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала. 

Врз основа на евиденцијата од ставот 2 на овој 
член, надлежниот орган на управата објавува список 
на правните лица кои добиле дозвола за промет на 
големо на лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала во "Службен весник на Репуб-
лика Македонка", најмалку еднаш годишно. N 

Член 108 
Правните лица што вршат промет на големо мо-

жат да вршат продажба на големо на лекови, по-
мошни лековити средства и медицински помагала на 
субјекти овластени за вршење промет на лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала 
на големо и мало, како и на субјекти овластени за, 
вршење на здравствена, односно ветеринарна де-
јност. 

Правните лица од ставот 1 на овој член не смеат 
да вршат производство и промет на мало со лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала. 

Член 109 
Правните лица што вршат промет на големо, во 

своето работење, се придржуваат на начелата на До-
брата пракса за промет со лекови, помошни лековити 
средства и медицински помагала на големо, односно 
гарантираат во секое време дека овие производи се 
складираат и транспортираат под строго контроли-
рани услови, дека е воспоставени систем на контрола 
на вкупното движење на лековите од влезот до изле-
зот и дека постојат воспоставени постапки за брзо 
снабдување на пазарот, односно постапки за брзо 
повлекување на производите од пазарот. 

Лековите, помошни лековити средства и медицин-
ските помагала можат да се превезуваат под условите 
што се пропишани за нивното транспортирање, 
складиштење и чување од производителот, а согласно 
со начелата на Добрата производна пракса, односно 
Добрата пракса за превезување на лекови, помошни 
лековити средства и медицински помагала. 

Промет иа мало 
Член НО 

Прометот на мало опфаќа промет со лекови, по-
мошни лековити средства и медицински помагала, 
односно нивно снабдување, складирање, чување и 
издавање во согласност со овој закон и со прописите 
донесени врз основа на овој закон. 

Член 111 
Правните лица што вршат промет на мало со ле-

кови, помошни лековити средства и медицински по-
магала, мораат да ги исполнуваат покрај општите и 
следниве посебни услови: 

1) да имаат кадри со висока и средна стручна под-
готовка од областа на фармацеута и 

2) да имаат соодветен простор и опрема за сместу-
вање, чување и издавање на лекови, помошни ле-
ковити средства и медицински помагала. 

Поблиските услови од ставот 1 на овој член по однос 
на просторот, опремата и кадарот, како и начинот на 
работење ги пропишува надлежниот орган на управата. 

Член 112 
Прометот на мало со лекови, помошни лековити 

средства и медицински помагала за употреба во ху-
маната медицина и ветерината, се врши во аптеки. 

Надлежниот орган на управата оценува дали се 
исполнети условите од членот 111 на овој закон и 
издава дозвола за работа, врз основа на која се врши 
упис во регистарот кај надлежниот суд. 

Член ИЗ 
Основањето и дејноста на аптеките се врши во со-

гласност со овој закон и прописите за здравствена 
заштита односно ветерината. 1 

Аптеките не смеат да вршат промет на големо. 

Член 114 
Дозволата за вршење дејност пролет со лекови, 

помошни лековити средства и медицински помагала 
на големо, односно промет на мало, се издава за вре-
менски период од пет години. 

Пред истекот на рокот за кој е дадена дозволата 
за вршење дејност, правните лица од членовите 105 и 
111 на овој закон, се должни да поднесат барање за 
обновување на дозволата под услови и начин 
пропишани од надлежниот орган на управата. 

Правните лица од членовите 105 и 111 на овој закон 
се должни да водат евиденција за прометот и за извр-
шената контрола на квалитетот на лековите, помошните 
лековити средства и медицинските помагала. 

Евиденцијата од ставот 3 на овој член и начинот 
на нејзиното водење, како и роковите за нејзино 
чување ги пропишува надлежниот орган на управата. 

Правните лица од членовите 105 и 111 на овој за-
кон се должни евиденцијата од ставот 3 на овој член 
да ја чуваат во одредениот рок и да ја достават на 
увид по барање на надлежниот орган на управата. 

VI. ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ 

Член 115 
Начинот на формирање на цените на лековите од 

Листата на есенцијални лекови ги пропишува органот 
на управата надлежен за цени во согласност со Аген-
цијата за лекови. 

Правните лица што вршат промет со лекови ги 
формираат цените на лековите во согласност со ста-
вот 1 на овој член. 
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Член 116 
Цените на лековите што не се содржани во Лис-

тата на есенцијални лекови, помошните лековити 
средства и медицинските помагала се формираат сло-
бодно. 

Правните лица што вршат промет на големо со 
производите од ставот 1 на овој член, најмалку два 
пати годишно, ја информираат Агенцијата за лекови 
за малопродажните цени на овие производи што 
важат во одреден број земји од Европската утаја со 
кои се врши споредба на цените. 

Агенцијата За лекови ги следи цените на произ-
водите од ставот 1 на овој член. 

Ако Агенцијата за лекови утврди значително зго-
лемување на цените на производите од ставот 1 на 
овој член во однос на цените во одреден број земји од 
Европската унија, ќе и предложи на Владата на Ре-
публика Македонија да преземе мерки согласно со 
прописите за цени. 

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Податоците од ставот 1 на овој член се сметаат за 
деловна тајна. 

Правното лице кое добило одобрение за ставање 
на лек во промет, а не е во можност постојано за 
време на важењето на одобрението да произведува, 
односно увезува потребни количества на лекови за 
пазарот е должно за тоа да го извести надлежниот 
орган на управата. 

VIII. НАДЗОР 

Член 121 
За обезбедување на-примената на овој закон и 

прописите донесени врз основа на него, а особено за 
обезбедување на пропишаниот квалитет на лековите, 
помошните лековити средства и медицинските по-
магала, се врши: 

1) надзор над стручната работа и 
2) инспекциски надзор. ^ 

Член 122 
Надзорот над стручната работа се врши како: 
1)редовен надзор; 
2)вонреден надзор, по барање на надлежниот ор-

ган на управата и 
3)посебен надзор над квалитетот на лековите. 
Надзорот над стручната работа на правните лица 

што вршат производство, испитување и контрола, 
како и промет со лекови, помошни лековити средства 
и медицински помагала и на физичките лица што 
вршат промет на мало, го врши надлежниот орган на 
управата преку комисија што ја формира од редот на 
истакнати стручни и научни работници или преку 
овластена организација. v 

Член 123 
Од извршениот надзор над стручната работа ко-

мисијата, односно организацијата од членот 122 став 2 
на овој закон поднесува извештај до надлежниот ор-
ган на управата за утврдената состојба и неправил-
ности, со предлог на мерки за отстранување на не-
правилностите и рокови за извршување на мерките. 

Надлежниот орган на управата ќе забрани 
вршење на дејноста ако врз основа на извештајот за 
извршениот надзор над стручната работа констатира 
дека: 

1) не се спроведени мерките определени во извеш-
тајот и 

2) утврдените недостатоци во вршењето на де-
јноста се од таква природа што со продолжување на 
вршењето на дејноста може да се предизвикаат 
штетни последици или опасност по животот или 
здравјето на луѓето, односно животните. 

Член 124 
Инспекцискиот надзор над примената на овој за-

кон и прописите донесени врз основа на овој закон го 
врши надлежниот орган на управата преку инспек-
тори за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала. 

Инспекторот за лекови, помошни лековити сред-
ства и медицински помагала има легитимација изда-
дена од надлежниот орган на управата. 

Образецот на легитимацијата од ставот 2 на овој 
член го пропишува надлежниот орган на управата. 

Член 117 
Здравствените и ветеринарните организации, во 

вршењето на дејноста употребуваат и чуваат лекови 
под услови и на начин утврдени со овој закон и,про-
писите донесени врз основа на овој закон, доколку 
чувањето не е регулирано со друг закон. 

Здравствените организации кои вршат полик-
линичка и стационарна здравствена дејност, не смеат 
да вршат производство и промет на лекови, помошни 
лековити средства или медицински помагала, освен за 
сопствени потреби. 

Член 118 
Во случај на елементарни непогоди и други вон-

редни услови, предмет на донација, можат да бидат 
само есенцијални и други лекови чии што активни 
супстанции се регистрирани во Република Македо-
нија, односно медицински помагала согласно со "Лис-
тата за есенцијални и други лекови и медицински по-
магала во итни и други случаи". 

Листата од ставот 1 на овој член му е достапна на 
секој донатор. 

Листата од ставот 1 на овој член , со упатство за 
донации и условите под кои се врши донација, ги 
утврдува надлежниот орган на управата. 

Правните лица што вршат промет на големо и 
мало на лекови должни се видливо секое пакување да 
го означат со "донација". 

Забрането е продавање на лековите, помошните 
лековити средства и медицинските помагала добиени 
како донации. 

Член 119 
Трошоците за утврдување на условите пропишани 

со овој закон и прописите донесени врз основа на овај 
закон што треба да гц исполнат правните лица што 
произведуваат, ставаат во промет и вршат промет со 
лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала паѓаат на товар на подносителот на бара-
њето. 

Висината на трошоците од ставот 1 на овој член ја 
утврдува надлежниот орган на управата. 

Член 120 
Правните лица кои произведуваат или увезуваат 

лекови заради нивно ставање во промет се должни на 
барање на надлежниот орган на управата да* дадат 
податоци за производството, увозот, прометот и зали-
хите на лековите. 

Член 125 
При вршењето на инспекцискиот надзор инспек-

торот, во рамките на своите овластувања, има право и 
должност да: 

1) забрани вршење на дејноста, како и да 
забрани употреба на објектот во кој се врши дејноста 
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*1ема дозвола за работа, односно недостасува не-
» •) од условите за вршење на дејноста пропишани со 

IBUJ закон; 
2) забрани вршење на дејноста, како и да забрани 

употреба на објектот во кој се врши дејноста ако ут-
врди недостатоци по однос на просторот, опремата, 
кадарот, односно вршењето на дејноста поради која 
Јоже да дојде до штетни последици по здравјето на 
луѓето, односно животните, се до отстранувањето на 
1 ед остатоците во определениот рок; 

3) забрани употреба на лековити супстанции во 
Р^ИЈВОДСТВОТО за кои претходно не е обезбеден сер-

^ ификат за квалитет и исправност; 
4) отстрани од работа лица кои работат во произ-

» одството и прометот со лекови, помошни лековити 
редства и медицински помагала, а боледуваат од 
аразни болести или се бацилоносители или лица кои 
»е ги извршиле здравствените прегледи или не ги 
свршиле во пропишаните рокови; 

5) запре клиничко испитување на лек за употреба 
*о хуманата медицина, односно ветерината што 

отпочнало без претходно да се исполнети условите 
пропишани со овој закон и прописите донесени врз 
»снова на овој закон; 

6) нареди воспоставување и водење на евиден-
иите пропишани со orioj закон и прописите донесени 
рз основа на овој закон; 

7) забрани промет на лек, помошно лековито 
»редство или медицинско помагало, односно на серија 
на овие производи, ако утврди дека не одговараат на 
деловите пропишани со овој закон и со прописите 
/»несени врз основа на овој закон и за тоа да го из-
' -сти надлежниот орган на управата; 

8) предложи на надлежниот орган на управата 
»^лекување на лек, односно помошно лековито 

! »едство ,односно медицинско помогало од промет во 
1учаите пропишани со овој закон и со прописите 
»несени врз основа на овој закон; 

9) одземе неисправен лек , односно неисправно по-
? лино лековито средство или медицинското помагало; 

10) одземе лек, помошно лековито средство и ме-
цинско помагало што се произведува, односно 

« i ава во промет во услови што не одговараат на усло-
вите пропишани со овој закон и прописите донесени 
1 pi основа на овој закон; 

И) нареди уништување или уништи неисправен 
лек, помошно лековито средство, односно медицин-
ско помагало; 

12) забрани привремено вршење промет со 
е кови, помошни лековити средства или медицински 

»магала, односно нивни серии за кои ќе се посом-
ва дека се неисправни, додека со испитување не се 
врди нивната исправност; 
13) зема мостри заради ' испитување на исправ-

а т а на лекови, помошни лековити средства , од-
носно медицински помагала; 

14) нареди и други мерки и да определи рокови за 
нивно извршување заради усогласување на работе-
њето на правните лица со овој закон и прописите до-
м* сени врз основа на овој закон и 

15) во случај на повреда на одредбите на овој за-
*.»»£ да поведе казнена постапка против правните и 
-( и зичките лица, пред надлежните органи. ' 

Член 126 
Инспекторот има право и должност, покрај 

и рките од членот 125 точки 3 до 15 на овој закон на 
* ».ЈАВНОТО или физичкото лице да изрече и забрана за 

тешење на дејноста за време од 90 дена, ако: 
1) ,во производството на лекови, помошни леко-

вити средства, односно медицински помагала употре-

бува супстанции и материјали за кои претходно не е 
обезбеден сертификат за пропишаниот квалитет, од-
носно употребува неисправни или фалсификувани 
супстанции и материјали; 

2) стави во промет или врши промет со неис-
правни лекови, помошни лековити средства, односно 
медицински помагала; 

3) издаде лек без рецепт или друг лек наместо 
пропишаниот, ако замената не е дозволена, односно 
не е изработен лек во пропишаниот размер; 

4) вклучи во производството или прометот на 
лекови, помошни лековити средства, односно меди-
цински помагала лица кои не ги исполнуваат условите 
пропишани со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон и 

5) не дозволи увид на инспекторот или не ги даде 
потребните информации, мостри и материјали со кои 
располага или на друг начин го попречува или оне-
возможува инспекцискиот надзор. 

Член 127 
На правното или физичкото лице му се одзема 

дозволата за работа доколку по втор пат му се изрече 
управна мерка од членовите 125 и 126 на овој закон, 
со правосилно решение на инспекторот. 

Решението за одземање на дозволата за работа го 
донесува надлежниот орган на управата. 

Против решението од ставот 2 на овој член може да 
се изјави жалба до министерот за здравство, односно ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Правното или физичкото лице на кое му е одзе-
мена дозволата за работа се брише од регистарот. f 

Член 128 
Инспекторот може да определи неисправните или 

фалсификуваните лекови, помошни лековити сред-
ства и медицински помагала, што ги забранил за про-
мет, да останат на чување кај правното или 
физичкото лице кај кое се затекнати. 

Неисправните производи од ставот 1 на овој член, 
се чуваат посебно одвоени, запакувани и обележени. 

Инспекторот кон записникот за земање мостри го 
приложува и пописот на неисправните производи од 
ставот 1 на овој член. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, а заради 
осигурување, инспекторот може да ги одземе неис-
правните лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала, што ги 'забранил за промет. 

Член 129 
Инспекторот со решение ги определува мерките 

за кои е овластен, согласно со правилата за општата 
управна постапка и овој закон. 

Жалбата по решението не го одлага неговото 
извршување. 

По жалбата против решението на инспекторот во 
втор степен решава министерот за здравство, односно 
министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Член 130 
Инспекторот може, при вршењето на надзорот 

над производството и прометот со лекови, помошни 
лековити средства и медицински помагала, да издаде 
наредба на записник, за спроведување на мерка 
пропишана со членот 125 на овој закон, заради: 

1) отстранување на опасност по здравјето и жив-
отот на луѓето и животните и 

2) оневозможување на прикривање, замена или 
уништување на лекови, помошни лековити средства, 
односно медицински помагала. 
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Во случаите од ставот 1 на овој член, надлежниот 
орган на управата донесува решение во рок од 48 часа 
од издавањето на наредбата. 

Член 131 
Инспекторот уништува неисправен лек, помошно 

лековито средство, односно медицинско помагало, 
ако: 

-е утврдено дека не одговара на пропишаниот 
квалитет, врз основа на лабораториски (фармацевт-
ско - хемиски ) испитувања или врз основа на право-
силно решение за забрана на нивната употреба и 

-сопственикот не оспорува дека истите се неис-
правни. 

Член 132 
Лекот, помошното лековито средство, односно ме-

дицинското помагало, се повлекува од промет, ако: 
1) се утврди дека се ставени во промет спротивно 

на одредбите на овој закон и на прописите донесени 
врз основа на него и 

2) се утврди дека е укинато одобрението за ста-
вање во промет во земјата на производителот. 

Ако лекот, помошното лековито средство, од-
носно медицинското помагало, се повлекува од про-
мет поради причините од ставот 1 точки 1 и 2 на овој 
член, а за негово ставање во промет е издадено одо-
брение, надлежниот орган на управата ќе го укине 
одобрението за ставање во промет. 

Серија на лек, помошно лековито средство, од-
носно медицинско помагало, се повлекува од проме-
тот ако се утврди дека не одговара на условите про-
пишани со овој закон и со прописите донесени врз ос-
нова на него. 

Решение за повлекување на лек, помошно ле-
ковито средство, односно медицинско помагало или 
одредена серија од прометот , односно за укинување 
на одобрение за ставање во промет, донесува над-
лежниот орган на управата. 

Решението од ставот 4 на овој член се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Член 133 
Трошоците за испитување и повлекување на неис-

правен лек, помошно лековито средство и медицин-
ско помагало од промет и за негово уништување, ка-
ко и трошоците на надлежниот орган во врска со 
спроведувањето, на решенијата од членот 132 на овој 
закон ги поднесува правното или физичкото лице 
што го произвело, увезло, односно ставило во промет 
неисправниот производ. 

Надлежниот орган на управата, 'односно органи-
зацијата што е овластена за испитување на лекот ги 
поднесува трошоците за повлекување на лекот од 
промет ако дала погрешен извештај за исправноста 
на лекот врз основа на кој лекот е ставен во промет. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се одне-
суваат и на помопќште лековити средства и медицин-
ските помагала. 

Член 134 
Правните лица што вршат испитување, контрола, 

производство, како и промет со лекови доколку доз-
наат дека постојат причини за повлекување на лек, 
односно помошно лековито средство од промет, дол-
жни се за тоа да го известат надлежниот орган на уп-
равата. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува и 
на помошните лековити средства и медицински по-
магала. 

Член 135 
Правните лица чија што работа подлежи на над-

зор согласно со овој закон должни се да овозможат 
непречено вршење на надзорот и бесплатно да им 
стават на располагање на органите за надзор ут-
врдени со овој закон потребен број мостри на лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала 
со кои располагаат, како и потребните податоци и 
документација во врска со предметот на надзорот. 

Трошоците за анализа на лекови, помошни ле-
ковити средства и медицински помагала паѓаат на 
товар на правното или физичкото лице од кое се зе-
мени. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

L Кривични дела 
Издавање на лек без рецепт 

Член 136 
Лицето овластено за издавање на лекови за упо-

треба во хуманата медицина што ќе издаде лек без 
рецепт за лек што се издава на рецепт согласно со 
овој закон, па со тоа ќе предизвика влошување на 
здравствената состојба на некое лице, ќе се казни со 
парична казна или со казна затвор до една година. 

Ако поради делото од ставот 1 на овој член на не-
кое лице му е тешко нарушено здравјета или настап-
ила смрт на лицето, сторителот ќе се казни со затвор 
од една до десет години. 

Ако делото од ставот 1 или од ставот 2 на овој 
член е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни 
за делото од ставот 1 на овој член со парична казна 
или со затвор до шест месеци, џ за делото од ставот 2 
на овој член - со затвор од пкесг месеци до пет го-
дини. 

Непрописно испитување на лекот 
Член 137 

Лицето кое без потврда за клиничко испитување 
врши клиничко испитување на лек кој содржи една 
или повеќе новооткриени супстанции за кои не пос-
тојат докази дека се применети врз човечки органи-
зам, ќе се казни со затвор од три месеци до три 
години. 

Ако поради делото од ставот 1 на овој член на не-
кое лице му е нарушено здравјето или настапила смрт, 

сторителот ќе се казни со затвор од една до десет 
години. 

Ставање во промет на штетни производи под вид 
на медицинско помагало 

Член 138 
Тој што произведува, увезува, продава или на друг 

начин става во промет медицинско помагало што е 
штетно за здравјето на луѓето, ќе се казни со парична 
казна или со затвор до три години. 

Ако поради делото од ставот 1 на овој член 
настапи смрт или тешки последици по здравјето на 
луѓето, сгорителиот ќе се казни со затвор од шест 
месеци до пет години. 

Тој што делото од ставот 1 на овој член ќе го 
стори од небрежност, ќе се казни со парична казна 
или со затвор до една година. 

Производите од ставот 1 на овој член се одземаат. 

2. Прекршоци 
Член 139 

Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе 
се казни за прекршок правно лице, ако: 
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1) стави во промет лек или помошно лековито 
средство или медицинско помагало без одобрение за 
ставање во промет, без соодветно пакување, без упат-
ство за употреба и ознаки, со изминат рок и со неоз-
начено интернационално незаштитено име (члено-
вите 6 и 7); 

2) изработува, произведува, става во промет или 
врши промет со лекови, помошни лековити средства, 
односно медицински помагала , а не поседува дозвола 
за вршење на дејност ( член 8); 

3) произведува, увезува, извезува, става во промет 
или користи, издава или дистрибуира на друг начин, 
со наплата или во вид на подарок или мостра, фалси-
фикуван или под сомнение дека е фалсификуван лек, 
помошно лековито средство, односно медицинско 
помагало ( член И став 1); 

4) стави во промет лек или помошно лековито 
средство или медицинско помагало за чие ставање во 
промет не е добиено одобрение (член 15 став 1); 

5) употреби супстанции што ја оштетуваат озон-
ската обвивка во нови производи или кај производи 
чие што одобрение за ставање во промет треба да се 
обнови, а не се работи за производ од витално 
значење ( член 20 став 2); 

6) стави во промет лек или медицинско помагало 
што содржи или претставува генетски модифициран 
организам без истите претходно да бидат соодветно 
проверени ( член 21 став 2); 

7) дистрибуира, продава или издава лек или 
помошно лековито средство или медицинско по-
магало кои не ги содржат одобрените ознаки на тек-
стот на амбалажата, односно одобрениот текст на 
упатството за употреба (членови 48 и 49); 

8) стави во промет прва производна серија, серија 
на лек што подлежи на посебна контрола или увезена 
серија на лек, помошно лековито средство, односно 
медицинско помагало пред извршената контрола, 
односно одобрение за ставање на серија во промет 
(член 72 ); 

9) .рекламира или дава информации за лек или 
помошно лековито средство или медицинско по-
магало за кое не е издадено одобрение ( член 82), или 
ги рекламира лековите или медицинските помагала 
од членот 81 став 1 на овој закон, или рекламира и 
дава информации за лекови или помошните лекови 
средства или медицински помагала и ако бесплатно 
дели мостри или дели мостри на лек спротивно на 
пропишаните услови или продава бесплатни мостри 
(член 82 ставови 1,3 и 5); 

10) произведува, врши промет на големо или врши 
промет на мало на лекови или помошни лековити 
средства или медицински помагала без да ги исполни 
условите пропишани за тоа со овој закон или 
спротивно на пропишаните услови (членови 89,105 и 
i l l ) ; 

И) отпочне производен процес без истиот пре-
тходно да биде валидиран (член 90); 

12) произведува лекови од деривати на човечка 
крв или плазма без да ги поседува доказите од членот 
91 на овој закон; 

13) врши дејност спротивно на членот 94 на овој 
закон или ако врши директно снабдување на правните 
или физичките лица што вршат промет на мало или 
врши директна јавна продажба спротивно на членот 
94 став 3 од овој закон; 

14) стави во промет како лек производ на кој му 
се припишува лековито дејство, а кој не се смета како 
лек во смисла на овој закон, или ако стави во промет 
лек или помошно лековито средство или медицинско 
помагало со изминат деклариран рок на употреба, со 
утврдена неисправност на пропишаниот квалитет или 

со изминато времетраење на одобрението за ставање 
во промет (член 100) и 

15) покрај промет на големо врши и производство 
или промет на мало на лекови, помошни лековити 
средства или медицински помагала (член 108 став 2). 

Со парична казца од 20.000 до 45.000 денари за 
прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во правното лице. 

За прекршок од ставот 1 на овој член, покрај 
паричната казна, на одговорното лице во правното 
лице ќе се изрече мерка на безбедност забрана за 
вршење на одговорни должности во траење од шест 
месеци до една година. 

Член 140 
Со парична казна од 100.000 до 200.000 денари ќе 

се казни за прекршок правно лице што се занимава со 
јавно информирање, ако во средствата што служат за 
пренесување на јавни информации објави реклама на 
лек или помошно лековито средство или медицинско 
помагало за кои не е издадено одобрение за ставање 
во промет или рекламира лек или медицинско по-
магало од членот 81 став 1 на овој закон или даде ин-
формација за нив спротивно на пропишаниве услови 
(член 81 став 2). 

Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари за 
прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во правното лице што се занимава со 
јавно информирање. 

Член 141 
Со парична казна од 80.000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1) не обезбеди сместување и чување на лекови или 

помошни лековити средства или медицински по-
магала на начин пропишан со овој закон (член 9); 

2) не извести за фалсификуван производ или 
лековити супстанции за нивно производство (член 11 
став 2); L 

3) не го повлече лекот или помошното лековито 
средство или медицинското помагало во рокот ут-
врден со решение И за тоа веднаш не го извести 
надлежниот орган на управата (член 25 став 1); 4 

4) веднаш не го повлече од промет лекот или 
помошното лековито средство или медицинското по-
магало што го загрозува здравјето на луѓето или 
животните и за тоа веднаш не ги извести здравстве-
ните организации и корисниците на овие производи 
(член 25 став 2); 

5) не го извести надлежниот орган на управата за 
сериозни несакани ефекти, интеракции или било 
какви други информации кои сериозно би влијаеле на 
здравјето на луѓето или животните (член 45); 

6) стави во промет лек или помошно лековито 
средство или медицинско помагало кои не се 
означени на контактната или надворешната ам-
балажа согласно со членот 51 став 1 на овој закон; 

7) стави во промет радиофармацевтски лекови и 
придружен материјал или лекови што содржат генет-
ски модифицирани организми што не се означени на 
надворешната амбалажа согласно со членовите 52 
став 1 и 53 ставови 1 и 3 на овој закон; 

8) врши клинички испитувања спротивно на 
етичките принципи и ако отпочне со клиничко испи-
тување на лекот без писмена согласност на лицата врз 
кои ќе се врши испитувањето (член 64 ставови 1 и 2); -

9) стави во промет прва произведена серија, 
серија на лек што подлежи на посебна контрола, од-
носно серија на увезен лек, помошно лековито сред-
ство или медицинско помагало без одобрение на 
надлежниот о{5ган на управата (член 72) или ако 
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стави во промет прва произведена серија, серија на 
лек кој подлежи на посебна контрола, односно серија 
на увезен лек без назначена посебна ознака со кон-
тролен број (член 73 став 1); 

10) издаде лек или медицинско помагало спро-
тивно на членот 85 од овој закон и прописите до-
несени врз основа на овој закон; 

11) не го извести надлежниот орган на управата за 
секоја промена на производната локација, опремата 
или за одговорните лица во производниот процес 
(член 93 став 3); 

12) не чува мостри од секоја серија на готов про-
извод или не чува мостри од суровини употребени во 
производството или супстанциите за изработка на 
магистрални лекови во роковите утврдени во членот 
95 став 4 на овој закон; 

13) не врши редовна контрола на секоја серија на 
лек, помошно лековито средство или медицинско по-
магало пред ставањето во промет (член 96 став 1) или 
не врши посебна' контрола на лековите од членот 96 
став 2 на овој закон 

14) увезе или извезе лек којшто е неточно озна-
чен, фалсификуван или не поседува одобрение за ста-
вање во промет (членови 102 и 104); 

15) не го поседува сертификатот од членот 106 
став 1 на овој закон или бројот на серијата на лекот, 
помошното лековито средство или медицинското по-
магало не е внесен во секој влезен или излезен доку-
мент (член 106 став 2); 

16) не изврши редовна или посебна контрола 
(член 106 сгавЗ); 

17) врши продажба на големо спротивно на 
членот 108 став 1 од овој закон или врши производс-
тво и промет на мало (член 108 став 2); 

18) покрај прометот на мало врши и промет на го-
лемо (член 113 став 2); 

19) ги формира цените на лековите и медицин-
ските помагала спротивно на начинот утврден во 
член 115 на овој закон; 

20) продава лекови или помошни лековити сред-
ства или медицинску помагала добиени како донација 
(член 118. став 5) и 

21) не даде податоци за производството, увозот, 
прометот и залихите на лековите по барање на 
надлежниот орган на управата или ако не го извести 
надлежниот орган на управата за престанокот на 
производството, односно за увозот на потребните 
количества лек за пазарот (член 120 ставови 1 и 3); 

Со парична казна од 10.000 до 30.006 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одго-
ворното лице во правното лице. 

За прекршок од ставот 1 на овој член, покрај па-
ричната казна, на одговорното лице во правното лице 
ќе се изрече мерка на безбедност забрана за вршење 
на одговорни должности во траење од три месеци до 
една година. 

Член 142 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако: 
1) не го извести надлежниот орган на управата во 

рок од шест месеци по донесувањето на одлуката за 
престанок на производството на лекот или 
помошното лековито средство или медицинското по-
магало пред истекот на рокот на важењето на одо-
брението (член 24 став 2 ); 

2) не го извести надлежниот орган на управата за 
промените од членот 44 на овој закон или за 
промената на носителот на одобрението за ставање 
во промет (член 46 став 1) ; 

3) во упатството за употреба на лекови или 
помошни лековити средства за употреба во ветери-
ната не е назначена каренцата (член 50); 

4) не води евиденција и не чува податоци во врска 
со извршените испитувања (член 62 став 1); 

5) не ја води или неуредно ја води евиденцијата од 
членот 76 ставови 1 и 2 на овој закон или го оне-
возможи увидот од членот 76 став 3 на овој закон; 

6) не доставува извештаи или не ги доставува во 
утврдените рокови (член 78 став 1); 

7) не води или неуредно ја води евиденцијата«од 
членот 89 став 1 на овој закон или ако не овозможи 
увид во евиденцијата од страна на надлежниот орган 
на управата (член 89 став 3); 

8) по извршената контрола на квалитетот не ги 
издадат ознаките од членот 97 на овој закон; 

- 9) не води или неуредно ја води евиденцијата за 
извршената контрола или оневозможи увид во еви-
денцијата (член 98); 

10) не води или неуредно ја води евиденцијата од 
членот 114 став 3 на овој закон или евиденцијата не ја 
достави на увид (член 114 став 5) и 

11) ако не ги употребува и чува лековите под 
услови и на начин утврден со овој закон (член 117 
став 1). 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одго-
ворното лице во правното лице. 

Член 143 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако ги информира 
здравствените, односно ветеринарските работници за 
дејството на лекот, односно на помошното лековито 
средство спротивно на одредбите на членот 82 став 2 
од овој закон или ако до надлежниот орган на упра-
вата во рок од осум дена од денот на нејзиното из-
давање не достави публикација (член 81 став 3). 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одго-
ворното лице во правното лице. 

Член 144 
Со парична казна од 10.000 денари ќе се казни за 

прекршок поединец овластен за издавање лекови во 
ветерината кој ќе издаде друг лек наместо про-
пишаниот или бараниот лек, ако замената не е доз-
волена, или кој не ќе направи лек во пропишаниот 
сразмер или количество, или кој воопшто несовесно 
ќе постапи при пуштањето на лек во промет и со тоа 
ќе предизвика пцовисување 'на едно или повеќе ко-
рисни животни. 

Член 145 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако се занимава со 
производство на лекови, помошни лековити средства 
или медицински помагала. 

Член 146 
Со парична казна од 10.000 денари ќе се казни на 

самото место на прекршокот физичко лице ако: 
1) издава лекови, а не ги исполнува условите про-

пишани со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон по однос на стручната подготовка; 

2) издава лекови на начин кој е спротивен на овој за-
кон и прописите донесени врз основа на овој закон и 

3) врши промет со лекови, помошни лековити 
средства , односно медицински помагала што според 
одредбите на овој закон се издаваат во аптеки, надвор 
од аптеките. 

Паричните казни на самото место на прекршокот, 
за прекршоците од ставот 1 на овој член, ги напла-
тува инспекторот. 
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X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 147 
Правните лица што вршат производство и испиту-

вање на лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала должни се своето работење по однос 
на просторот, опремата и кадарот да го усогласат со 
одредбите на овој закон во рок од една година од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 148 
Правните лица кои вршат промет на големо, од-

носно мало со лекови, помошни лековити средства, 
односно медицински помагала должни се своето рабо-
тење по однос на просторот, опремата и кадарот да го 
усогласат со одредбите на овој закон, во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 149 
Правните лица што произведуваат или испитуваат 

лекови, помошни лековити средства, односно меди-
цински помагала должни се да отпочнат со примена 
на Добрата производителна пракса, односно Добрата 
лабораториска пракса односно Добрата клиничка 
пракса во рок од една година од денот на влегување 
во сила на овој закон. 

Член 150 
Поблиските прописи за извршување на овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите врз основа на ов-
ластувањата од овој закон соодветно ќе се примену-
ваат постојните прописи. 

Член 151 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за производство на 
лекови ("Службен весник на СРМ" број 45/77), Зако-
нот за пуштање на лекови во промет ("Службен лист 
на СФРЈ" број 43/86 и 56/80), членот 2 став 1 точка 4 
од Законот за санитарната и здравствената инспек-
ција ("Службен весник на Република Македонија", 
број 19/95) и одредбите од членот 92 став 2 и членот 
93 од Законот за здравствената заштита ("Службен 

* весник на Република Македонија" број 38/91,46/93 и 
55/95) што се однесуваат ца аптеките. 

Член 152 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
629. -

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонка издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОМУВАЊЕ 
Се прогласува Законот за домување, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 28 април 1998 година. 
Број 07-1755/1 Претседател 

28 април 1998 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, , 
Тито Петковски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОМУВАЊЕ 

Ш и ш т и ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат односите во домувањето, 

начинот и условите за давање на становите под закуп, 
правата и обврските на сопствениците и корисниците на 
становите и одржувањето на станбените згради. 

Член 2 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
••Станбена зграда е зграда која има еден или по-

веќе станови и заеднички куќен број. Станбена зграда 
е и зградата во која има и деловни и други нестанбени 
простории, а становите зафаќаат поголема површина 
на зградата. 

-Стан е вкупноста на просториите наменети за до-
мување што сочинуваат функционална градежна це-
лина и имаат одделен влез. 

-Помошни станбени простории се простории што 
припаѓаат на станот (подруми, гаражи) и други по-
мошни простории и се наоѓаат во или надвор од стан-
бената зграда во која се наоѓа станот. 

-Заеднички простории во станбена зграда се 
скали, ходници, тавани, нерадници, супшлници, заед-
нички подруми, засолништа, простории за домарска 
служба, простории за куќен совет, простории за отпа-
доци и други простории кои служат за зградата како 
целина. 

••Заеднички делови и уреди на станбената зграда 
се: темели, носечки ѕидови, покрив, стреи, фасада, 
оџаци, светларници, лифтови, електрична, громо-
брана^, канализациона, водоводна, телефонска, гасо-
водна и топловодна инсталација и уреди, ТВ и други 
приемни антени и слично. Заеднички делови на стан-
бена зграда се и други простории, делови, објекти или 
уреди што не се во состав на зградата како што се; 
заеднички котларници, хидрофори и слично што слу-
жат само на една или повеќе станбени згради, зем-
јиштето утврдено со урбанистичкиот план за изград-
ба и за редовно користење на зградата Како што е: 
пристапен пат. паркиралиште, простор за отпадоци, 
простор за игра, одмор и слично. 

ЧленЗ 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на: 
-објекти за привремен престој; 
-објекти што повремено се користат само за од-

мор и рекреација и 
-објекти наменети за туристички потреби. 

Член 4 
Станбената зграда и становите се користат во со-

гласност со нивната намена. 
Стан, дел од стан, помошна станбена и заедничка 

просторија може да се пренамени за вршење на де-
ловна дејност под услови и начин утврдени со закон. 

Член 5 
Станбената зграда и становите се користат врз ос-

нова на право на сопственост и со право на закуп на 
стан. 

Член 6 
За користење на станот преку закуп закупецот плаќа 

закупнина чија висина ја утврдува закуподавачот на ста-
нот ако со овој закон поинаку не е определено. 
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Член 7 
Даватели на стан под закуп можат да бидат: правни и 

физички лица, Република Македонија, општината и гра-
дот Скопје, (во натамошниот текст: закуподавачи). 

Член 8 
Закупец на стан за домување може да биде до-

машно и странско физичко лице, и домашно и стран-
ско правно лице за домување на физичко лице(во 
натамошниот текст: Закупец). 

Член 9 
На закупничките односи утврдени со овој закон се 

применуваат одредбите од Законот за облигационите 
односи, доколку со овој закон поинаку не е определено. 

ОДАВАЊЕ НА СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ 
ПОД ЗАКУП 

Член 10 
За давање на станови на користење под закуп од-

лучува закуподавачот. 
Правата и обврските на закуподавачот и закупе-

цот се уредуваат со договор за закупио натамошниот 
текст: договор за закуп). 

Никој не може да се всели во стан без да склучи 
договор за закуп. 

Член 11 
Во случај на вселување на лице во стан без склу-

чен договор за закуп, сопственикот на станот има 
право да го врати правото на владение на станот по 
претходно побарана помош од органот надлежен за 
внатрешни работи, без водење на управна, односно 
судска постапка. 

Член 12 
Закуподавачот е должен на закупецот да му овоз-

можи непречено користење на станот под услови 
определени со договорот за закуп. 

Член 13 
Договорот за закуп особено содржи податоци за: 
-договорните страни; 
-улицата и бројот на зградата во која се наоѓа ста-

нот, означувањето на станот според неговата 
положба во зградата и бројот на станбените просто-
рии (големината); 

-времетраење на закупот; 
-висината на износот на закупнината, времето на 

нејзиното плаќање и денот од кога почнува да тече 
закупнината; 

-правата и обврските за користење на заедничките 
простории и уреди во зградата; 

-обврските на закупецот за наменско користење 
на станот и за тековно одржување; 

-начин на раскинување на договорот пред истекот 
на времето за кое е склучен и 

-местото и датумот на склучување на договорот и 
потписи на договорните страни. 

Член 14 
Договорот за закуп се склучува во писмена форма 

и се заверува од нотар. 

Член 15 N 
Закуподавачот е должен примерок од договорот 

за закуп да достави до органот на управата надлежен 

за работите на јавните приходи во местото на кое се 
наоѓа станот. 

Член 16 
По склучувањето на договорот за закуп, закупода-

вачот е должен на закупецот да му го предаде станот 
на користење. 

При предавањето на станот на закупецот се соста-
вува записник во кој се внесуваат податоците за сос-
тојбата во која се наоѓа станот, опремата на станот во 
моментот на предавањето, намесгеноста на станот 
ако се издава под закуп наместен стан и слично. 

Записникот го потпишуваат договарачите. 

Член 17 
Закупецот е должен да го користи станот како до-

бар домаќин и одговара за штетите што ќе ги предиз-
вика во текот на користењето на станот. 

Член 18 
Закупецот не смее станот или дел од станот да го 

издаде во под закуп, без согласност на закуподавачот. 

Член 19 
Закупецот не смее да врши преправки, поправки и 

адаптации на станот без согласност на закуподавачот. 

Член 20 
Договорот^ закуп престанува со истекот на вре-

мето за кое е склучен. 
По истекот на времето на кое е склучен догово-

рот, закупецот е должен да го испразни станот. 
По истекот на времето на кое е склучен договорот 

закуподавачот може да го поврати правото на владение 
на станот на начин утврден со членот 11 од овој закон. 

Член 21 
Договорот за закуп престанува ако заградата во 

која е станот мора да се урне врз основа на решение 
од надлежен орган или ако станот е уништен во слу-
чај на виша сила. 

Член 22 
Договорните страни можат да се договорат, дого-

ворот за закуп да престане и пред рокот утврден во 
него. 

Доколку во договорот е предвидена можноста од 
ставот 1 на овој член секој од договарачите може да 
го раскине договорот за закуп со препорачано писмо 
со отказен рок не помал од 15 дена. 

Член 23 
Отказ на договорот за закуп може да му се даде на 

закупецот ако: 
-го користи станот спротивно на договорот за за-

куп или на начин со кој станот, заедничките просто-
рии или уреди по вина на закупецот се оштетуваат; 

-не дозволува во станот да се извршуваат работи 
што се неопходни за отстранување на дефектите во 
тој или друг стан, а тие не можат да се отстранат на 
друг начин; 

-го издаде станот или дел од станот во подза-
куп,без согласност на закуподавачот; 

-врши преправки, поправки и адаптации во станот 
без согласност на закуподавачот; 

-го користи станот на начин со кој му се попречува 
на друг закупец или станар мирно користење на ста-
нот; 
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-не ги покрива трошоците за користење на заед-
ничките простории или уреди и 

-не ја плаќа закупнината и другите трошоци во 
врска со користењето на станот во рокот утврден со 
договорот. 

Отказот на договорот за закуп од причините 
наведени во ставот 1 на овој член го дава закупо-
давачот со препорачано писмо. 

Отказниот рок на договорот за закуп изнесува 15 
дена. 

Член 24 
Со престанување на договорот за закуп преста-

нува и правото на користење на станот и на лицата 
кои живеат со закупецот. 

Член 25 
Закупецот може договорот за закуп да го откаже 

секогаш ненаведувајќи ја причината за отказот на 
договорот. 

Закупецот го откажува договорот со препорачано 
писмо со отказен рок не помал од 15 дена. 

Член 26 ' 
Сопственикот на станот може да даде под закуп 

стан или дел од станот (една или повеќе станбени 
простории). 

Давање на стан под закуп што е во сопственост на 
повеќе лица се врши со договор за закуп што го 
склучува еден од сопствениците што спогодбено ќе го 
определат. 

Член 27 
Општината, односно Градот Скопје го уредува 

начинот, условите и постапката за давање под закуп 
на становите во сопственост на општината, односно 
градот Скопје, во согласност со овој закон. 

Ш.СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 28 
.Планирање и обезбедување на средства за из-

градба и одржување на станови во сопственост на 
Република Македонија, се врши со годишна програма 
што ја донесува Владата на Република Македонка, на 
предлог на Министерство за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина. 

Член 29 
Програмата од член 28 особено содржи: 
-Оцена на состојбите во врска GO изградбата, продаж-

бата и одржувањето на станбените згради и становите. 
-Мерки и услови за обезбедување на подобри услови 

за домување во постојните станбени згради и станови. 
-Определување елементи за висина на закупни-

ната и за продажната цена ка становите. 
-Финансиски средства за изградба и одржување на 

станбените згради и становите. 
-И други работи во врска со станбените згради и 

становите во сопственост на Република Македонија. 

Член 30 
Од вкупните финансиски средства за изградба и 

одржување на станбените згради и станови најмалку 
25% се наменуваат за социјално загрозени лица- стан-
бено необезбедени, согласно со Законот за социјал-
ната заштита. 

Член 31 
Средствата за изградба и одржување на станбени-

те згради и станови во сопственост на Република 
Македонија се обезбедуваат од продажба на стано-
вите, закупнината и други средства од Буџетот на 
Република Македонија, од донации, фондации, кред-
ити и друго. 

Член 32 
Програмата од членот 28 на овој закон ја реал-

изира Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор. 

Министерот за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина за реализација на про-
грамата поднесува годишен извештај на Владата на 
Република Македонија. 

Член 33 
Владата на Република Македонија го уредува 

начинот, условите и постапката за давање под закуп 
на станови, во сопственост на Република Македонија. 

Член 34 
Владата на Република Македонија одлучува за 

давање под закуп станови во сопственост на Репуб-
лика Македонија на: 

-носители избрани и именувани за вршење на јав-
ни и други функции утврдени со Уставот и закон; 

-социјално загрозени лица-сганбено необезбедени, 
согласно со Законот за социјалната заштита; 

-лица од подрачја прогласени за погодени од при-
родни непогоди и епидемии и 

-вработени во државните органи кои вршат посе-
бни должности неопходни за остварување на основ-
ната функција на органот. 

Член 35 
Договорот за закуп од име на Реублика Македо-

нија го склучува Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република 
Македонија. 

Јавното претпријатие од ставот 1 на овој член, е 
должно џо добивање на одлуката за давање на стан 
под закуп, а најдоцна во рок од 15 дена да склучи до-
говор за закуп на станот. 

Член 36 
Средствата од продажбата и закупнината собрани 

од становите во сопственост на Републиката, се упла-
туваат во Буџетот на Република Македонија. . 

^.ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И 
СТАНОВИ 

Член 37 
Сопствениците се должни редовно да ги одржу-

ваат станбените згради и становите. 
Одржувањето на станбените згради и ставови 

треба да обезбеди постојана исправност, безбедност и 
употребливост на сите делови на зградата како це-
лина, естетски обликуваниот изглед, уредите, инста-
лациите и опремата на зградата, кои служат на сите 
корисници на зградата. 

Член 38 
Одржувањето на станбените згради и станови ги 

опфаќа работите на инвестиционо и тековно одржување. 
Работите на инвестиционото и тековното одржу-

вање, како и начинот на извршување на работите за 



8 мај 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 59 

инвестиционо и тековно одржување на станбени згра-
ди и станови ги пропишува министерот за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина. 

Член 39 
Инвестиционото одржувале е на товар на сопс-

твеникот на станбената зграда, односно станот. 

Член 40 
Инвестиционото одржување кое се однесува на 

одржување на фасадите на објектите кои имаат соод-
ветно културно-историска, амбиентална вредност, се 
врши согласно со закон. 

Член 41 
Трошоците за тековно одржување на станбената 

зграда и становите се на товар на корисникот на ста-
нот. 

За неопходни трошоци за редовно тековно одржу-
вање, корисниците на станот (сопствениците или закуп-
ците) издвојуваат средства во висина и во рок што ќе 
го определи куќниот совет. 

V. КУЌЕН СОВЕТ 

Член 42 
Во станбените згради со над двајца сопственици 

на станови, се основа куќен совет. 
Во две или повеќе станбени згради со над двајца 

сопственици може да се основа заеднички куќен 
совет, кои водат евиденција за секоја станбена зграда 
посебно. 

Куќниот совет има својство на правно лице во рам-
ките на правата и обврските утврдени со овој закон. 

Член 43 
Куќниот совет: 
-ја утврдува висината на средствата за тековно и 

инвестиционо одржување на зградата и заедничките 
простории, делови и уреди во зградата; 

-се грижи за наменско користење на средствата; 
-се грижи за одржување на зградата; 
-се грижи за наменско користење на заедничките 

делови, уреди и инсталации во станбената зграда; 
-се грижи за уредување и одржување на зем-

јиштето што и припаѓа на станбената зграда; 
-го утврдува куќниот ред и се грижи за негово спро-

ведување и 
-покренува постапка за присилна наплата за на-

доместоците за тековно и инвестиционо одржување и 
друго. 

Одделни работи на тековното и инвестиционото 
одржување, куќниот совет може да1 одлучи да ги вр-
ши домар или друго лице. 

VI. ДОМАР 

> Член 44 
Сопствениците на становите во станбена зграда со 

над осум стана, заради безбедност и сигурност на имо-
тот, за лична сигурност на сопствениците, односно 
закупците, и за спроведување на куќниот ред во стан-
бената зграда, поставуваат домар. 

Домарот мора да биде сместен во посебен простор 
при влезот во зградата. 

Член 45 
Сопствениците, односно инвеститорите при изгот-

вувањето на техничката документација за новоградби 

со над осум стана, се должни да предвидат простор 
при влезот во зградата за работа на домарот. 

^.ПОПРАВКИ, ПРЕПРАВКИ, АДАПТАЦИЈА 
И ПРЕНАМЕНА НА СТАНОВИТЕ, 

ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОСТОРИИ И ДЕЛОВИ НА 
СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 

, Член 46 ( 

Со поправки и преправки на станот не смее да се 
нанесува штета на другите станови или да се намали 
сигурноста и стабилноста на зградата, или на заед-
ничкиот дел на зградата. 

Член 47 
Сопственикот на станот е должен да изврши по-

правки или преправки во својот стан, кога со неизвр-
шување на таквите поправки или преправки се нане-
сува штета на другите станови, или на заедничките 
простории, делови, објекти и уреди. 

Доколку поправката или преправката е предизви-
кана од немарно користење на станот од страна на заку-
пецот, направената Анета е на товар на закупецот. 

Член 48 
Поправките и преправките, на зедничките прос-

тории и делови во станбената зграда што служат на 
зградава како целина, како и преправките на згра-
дата, се вршат врз основа на согласност на сопс-
твениците на сите станови на зградата, односно на 
влезот на зградата. 

Ако сопствениците на станбената зграда не се со-
гласат по предлог на заинтересираниот сопственик, ча 
поправките и преправките, на зедничките простории 
и делови во станбената З1рада што служат на згра-
дата како целина, како и преправките на зградата, ќе 
одлучи надлежниот суд во вонпарнична постапка. 

Судот ја утврдува висината на трошоците за пре-
правките и поправките за секој сопственик пооддел-
но. 

Поправките односно преправките мора да се извр 
шат во најкус можен рок и со најмали можни пречки 
по сопственикот на станот. 

Член 49 
Ако на станбената зграда се јават или можат да се 

јават дефекти кои ја прават неупотреблива или со 
својот изглед ја нарушуват архитектонско - градеж-
ната целина, сопствениците на станбената зграда се 
должни да ги извршат неопходните поправки. 

Ако сопствениците на становите во станбена! а 
зграда не се спогодат, поправката може да ја изврши 
еден од сопствениците на сметка на другите соп-
ственици. 

Член 50 
Стан, дел од стан, помошна станбена и заедничка 

просторија врз основа на проектна документација 
може да се пренамени за вршење на деловна дејност 
на барање на сопственикот на станот ако не се 
загрозува безбедноста на граѓаните во зградата, не се 
нанесува штета на зградата и не се оневозможуваат 
другите корисници во мирно користење на становите, 
по претходна согласност на сопствениците на сите 
станови на зградата, односно на влезот на зградата. 

Одобрението за пренамена го издава Минис-
терството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина. 
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УШ.НАДЗОР 

Член 51 
Надзор над законитоста во спроведувањето на овој 

закон, го врши Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина. 

Инспекцискиот надзор го врши Републичкиот ин-
спекторат за урбанизам и градежништво. 

Член 52 
При вршење на инспекцискиот надзор, инспекто-

рот контролира особено дали: 
-за користење на станот е склучен договор за за-

купљен 10); 
-договорот за закуп е заверен од нотар (член 14); 
-примерокот од договорот за закуп е доставен до 

органот на управата надлежен за работите на јавните 
приходи (член 15); 

-закупецот на станот го издава станот или дел од 
станот во подзакуп без согласност на закуподавачот 
(член 18); 

-закупецот врши преправки, поправки и адаптации 
без согласност на закуподавачот (член 19); 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор по добивање на Одлуката на стан 
под закуп склучило договор за закуп на стан (член 
35); 

-сопствениците и закупците, за редовно-тековно 
одржување на станбените згради и становите издво-
јуваат средства (член 41); 

-е основан куќен совет (член 42); 
-е предвиден простор за работа на домар(член 45); 
-сопствениците на станбената зграда ги извр-

шуваат неопходните поправки на зградата кога се 
јавуваат дефекти кои ја прават зградата неупотреб-
лива или со својот изглед ја нарушуваат архитектон-
ско градежната целина (член 49) и 

-за пренамена на стан или дел од стан за вршење 
на деловна дејност е издадено одобрение од Минис-
терството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина (член 50). 

1Х.КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Со парична казна од 50 ООО до 200 ООО денари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако: 
-не склучи договор за закуп и не склучи договор за 

користење на стан за домување на физичко лице 
(член 10); 

-не му овозможи на за^ нг ^но 
ристење на станот (член 12); 

-не го достави примерокот од договорот за закуп 
до органот на управата надлежен за работите на јав-
ните приходи (член 15); • 

-не му го предаде станот на користење на закупе-
цот(член 16 став 1); 

-не ги одржуваат редовно станбените згради и 
станови (член 37); 

-не основа куќен совет (член 42); 
-не предвиди просторија при влезот на зградата за 

сместување на домарот (член 45); 
-не ги^изврши поправките на својот стан (член 47 

став 1); 
-не ги изврши неопходните поправки на зградата 

(членови 48 и 49) и 
-изврши пренамена без одобрение за пренамена 

(член 50). 

Со парична казна од 3. ООО до 15. ООО денари ќе се 
казни одговорното лице во правното лице за дејстви-
јата од ставот 1 на овој член. 

Со парична казна од 3. ООО до 15. ООО денари ќе се 
казни физичко лице за дејствијата од ставот 1 на овој 
член. 

Член 54 
Со парична казна од 2. ООО до 10. ООО денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако: 
-не склучи договор за закуп (член 10); 
-при користењето на станот не постапува со вни-

мание на добар домаќин (член 17); 
-го издаде станот во под закуп без согласност на 

закуподавачот (член 18) и 
-врши промени во станот без согласност на 

закуподавачот (член 19). 

Х.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 55 
Решенијата за доделување на станови издадени до 

влегување во сила на овој закон ќе се усогласат 
според одредбите на овој закон во рок од шест месеци 
од денот на влегување во сила на овој закон. 

Член 56 

Договорите за користење на стан, склучени на 
неопределено времје до влегување во сила на овој за-
кон, престануваат да важат во рок од една година од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Договорите за времено користење на стан, прес-
тануваат да важат со истекот на рокот утврден во 
договорот. 

Член 57 
Прописите од Овој закон ќе се донесат во рок од 

90 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 58 
Постапките покренати пред влегувањето во сила 

на овој закон ќе се довршат според одредбите на За-
конот за станбените односи. 

Член 59 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за станбените односи ("Службен 
весник на СРМ" број 36/73, 14/75, 27/86, 11/91), Зако-
нот за сопственост на делови од згради ("Службен 
весник на СРМ" број 20/74, 31/74, 14/75), Законот за 
пренамена на заеднички простории во станови 
("Службен весник на СРМ" број 6/90) , глава " стан 
за службени потреби " од Законот за правата, об-
врските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост 
што тие ги користат ("Службен весник на СРМ"број 
41/85). ™ 

Член 60 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 
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630. 
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 ЗАЛОГ 

НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАВА 

Се прогласува Законот за залог на подвижни пред-
мети и права, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1756/1 Претседател 
28 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАЛОГ НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАВА 

Глава I 
Општа одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот, условите и по-

стапката за заложување на подвижни предмети и права 
(во натамошниот текст: залог) врз основа на договор. 

Со залогот се обезбедува побарувањето на залож-
ниот доверител со цел тој пред другите доверители да 
се наплати од неговата вредност или да стекне право на 
сопственост врз залогот, ако побарувањето не му биде 
исплатено во рокот на пристигнување. 

Член 2 
Со договорот за залог се обврзува должникот или 

трето лице (во натамошниот текст: залогодавач) 
спрема доверителот (во натамошниот текст: залого-
примач) да заснова залог врз подвижен предмет или 
право. 

Подвижниот предмет (во натамошниот текст: пред-
мет) од ставот 1 на овој член, може да остане во владе-
ние на залогодавачот (^владетелски залог) или да се 
предаде во владение на залогопримачот (владетелски 
залог). 

Правото од ставот 1 на овој член може да остане кај 
залогодавачот или да се отстапи, односно пренесе на 
залогопримачот. 

Член 3 
Залогодавачот и залогопримачот може да бидат фи-

зички и правни лица во рамките на својот правен суб-
јективитет. 

Член 4 
Со залог можат да се оптоваруваат еден или повеќе 

предмети или едно или повеќе права. 
Предметот и правото од ставот 1 на овој член треба 

Да се во правниот промет. 
Во залог може да се даде само предмет што е во 

сопственост на залогодавачот и право што му припаѓа. 
Во залог може да се даде и предмет или право што 

веќе е заложен кај друг. 
На барање на залогопримачот, залогодавачот е дол-

жен да предаде писмена согласност од сопственикот, 
односно заедничкиот сопственик на заложениот пред-
мет. 

Во залог може да се даде и иден предмет и право 
Заложените предмети и права од ставовите 1 до 4 • 

овој член треба да бидат определени или определив* 
Член 5 

Ако заложениот предмет во меѓувреме, се соедини 
или смеша со други подвижни предмети или од него се 
создаде нов предмет, залогот се однесува на целината 
на соединетите или смешните предмети, односно на 
новосоздадениот предмет. 

Во случај на ставот 1 од овој член, залогот ќе ј д 
оптовари целината на соединетите или смешанит 
предмети, односно новосоздадениот предмет, а ,редо 
следот на заложените права ќе се определи согласно со 
членот 23 од овој закон. 

Член 6 
Залогот може да се даде за идна, како и за условна 

обврска. 
Залогот со кој е обезбедено исполнувањето на не 

која обврска се протега и врз договорните обврски ши i 
би настанале меѓу залогопримачот и залогодавачот, по 
склучувањето на договорот за залог, а кои би пристиг-
нале за исплата пред намирувањето на обврската за 
чиешто обезбедување е даден залогот, освен ако по 
инаку не е договорено. 

Член 7 
^владетелскиот залог се регистрира во заложни« 

регистар (регистриран залог), а владетелскиот залог v 
се регистрира во заложениот регистар (нерегистрир?* 
залог). 

Член 8 
Договорот за засновање на регистриран залог се 

склучува во писмена форма. 
Договорот за засновање на нерегистриран залог 

склучува во било која форма. 
Договорот од ставот 1 на овој член може да го еп 

стави и нотар во форма на нотарски акт во кој, е 
согласност на договорните страни, нотарот може д:* 
стави и клаузула за извршност на нотарскиот акт. 

Договорот од ставот 1 на овој член, кој го составиле 
договорните страни, со заверка на нивните потписи од 
страна на нотар и со давање на нивна изјава за изврти 
ност на нотарскиот акт, претставува извршна исправа 

По барање на било која од договорните страни оч 
ставовите 3 и 4 на овој член, нотарот е должен д 
изврши пријава во заложниот регистар. 

Член 9 
За регистрираниот залог се воведува регистар за 

залог на подвижни предмети и права (во натамошниот 
текст: заложен регистар) за територијата на Република 
Македонија. 

Член 10 
За сите прашања кои не се посебно уредени со овој 

закон, сообразно се применуваат општите правила H I 
граѓанското право. 

Г л а в а н 
v Стекнување и престанување па заложното право 

О д д е л 1 

Стекнување на заложно право врз предмети 

Член 11 v 
^владетелскиот залог врз предмет се стекнува со 

склучување на договорот за залог и со попис на заложе-
ниот предмет, без предавање на предметот во владение 
на залогопримачот. 
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Пописот на заложениот предмет од ставот 1 на овој 
член, го вршат самите договорни страни со записник 
кој го заверува нотар. 

Заложното право од ставот 1 на овој член се запи-
шува во заложниот регистар. 

Ако залогот од ставот 1 на овој член не се запише во 
заложниот регистар, нема својство на регистриран за-
лог. 

Член 12 
Нерегистрираниот залог врз предмет се стекнува со 

склучување на договор меѓу залошпримачот и залого-
давачот и со предавање на предметот во владение на 
залогопримачот. 

Член 13 
Договорот за залог особено содржи: 
- податоци за договорните страни (име и презиме и 

живеалиште или престојувалиште, односно назив или 
фирма и седиште); 

- опис на залогот со доволна спецификација да може 
тој да се идентификува; 

- правната основа на побарувањето, односно обвр-
ската и неговата висина; 

- времето и пристигнувањето на побарувањето и 
- местото и времето на склучување на договорот. 

Член 14 
Побарувањето обезбедено со залог ќе има првен-

ство при намирувањето од вредноста на заложениот 
предмет во однос на другите побарувања, освен ако 
поинаку не е определено со закон. 

При постоење на регистриран и нерегистриран за-
лог врз еден ист предмет, првенство при намирувањето 
од вредноста на заложениот предмет ќе има побарува-
њето обезбедено со регистриран залог. 

О д д е л 2 

Цревни обврски на договорните страни 

Член 15 
Залогодавачот кај регистрираниот залог има право 

да го користа заложениот предмет со внимание на до-
бар домаќин, односно внимание на добар стопанстве-
ник, односно со внимание на добар стручњак. 

Ако заложениот предмет дава и водови, а не е 
предвидено кешу ќе му припаднат по одвејувањето од 
предметот, залогодавачот ќе га задржи за себе, освен 
ако договорните страни поинаку не се договорат. 

Член 16 
Залогопрш*ачот кај регистрираниот залог има 

право да врши контрола и надзор на состојбата во која 
се наоѓа заложениот предмет. 

Правото од ставот 1 на овој член, залогопримачот 
може да го остварува секогаш, освен во невреме. 

Член 17 
Залогодавачот кај нерегистрираниот залог е должен 

да му го предаде на залогопримачот или на трето лице 
заложениот предмет што го определиле спогодбено. 

Договорните страни можат да се спогодат заеднички 
да го чуваат заложениот предмет. 

Член 18 
Залогопримачот кај нерегистрираниот залог е дол-

жен да го чува заложениот предмет со внимание на 
добар домаќин, односно добар стопанственик, односно 
добар стручњак. 

Залбгопримачот е должен да го врати заложениот 
предмет штом ќе му боде намирен долгот. 

Член 19 
Залогопримачот кај нерегистрираниот залог нема 

право да го употребува заложениот предмет или да му 
го предаде на друг на употреба, или во подзалог, освен 
ако тоа му го дозволи залогодавачот. 

Залогопримачот кој го употребува заложениот 
предмет без дозвола од залогодавачот или му го пре-
даде на друг на употреба, или во залог, одговара и за 
случајно пропаѓање или оштетување на предметот што 
би се случило притоа. 

Член 20 
Ако заложениот предмет кај нерегистрираниот за-

лог дава плодови, а не е предвидено кому ќе му припад-
нат по одвејувањето од предметот, залогопримачот 
може да ги задржи за себе. 

Член 21 
По барање на залогодавачот кај нерегистрираниот 

залог, судот ќе нареди заложениот предмет да се од-
земе од залогопримачот и да му се предаде на некое 
трето лице да го држи за него, ако залогопримачот не 
го чува заложениот предмет како совесен држател со-
гласно со членот 18 став 1 на овој закон, ако го употре-
бува без дозвола од залогодавачот или го дава на друг 
на употреба или во подзалог, или ако не го употребува 
во согласност со дадената дозвола и воопшто ако поста-
пува со него спротивно на договорот и законот. 

Трошоците направени до причините наведени во 
ставот 1 од овој член, паѓаат на товар на залогоприма-
чот. 

Член 22 
Доколку се покаже дека заложениот предмет има 

некој правен или матервдален недостаток, па не прет-
ставува доволно обезбедување за наплата на побарува-
њето кај регистрираниот и нерегистрираниот залог, за-
логодавачот е должен да даде друг соодветен залог. 

Доколку заложениот предмет пропадне по вина на 
залогодавачот, тој е должен да даде друг соодветен 
залог. 

Член 23 
Кога еден предмет е даден во регистриран залог на 

неколкумина заложни доверители, редот по кој ќе се 
намируваат нивните побарувања од вредноста на пред-
метот се определува според датумот на уписот во за-
ложниот регистар. 

Ако врз еден предмет се регистрирани повеќе за-
ложни права од ист ден, редот по кој ќе се врши нами-
рувањето ќе се определува според часот на приемот на 
барањето за регистрација во заложниот решсгар. 

Барањата поднесени во ист, момент (ден и час) имаат 
еднаков третман во поглед на намирувањето на побару-
вањата. 

О д д е л 3 

Стекнување заложно право врз хартии од вредност 

Член 24 
^владетелскиот залог врз хартија од вредност се 

стекнува со склучување на договорот за залог и со по-
пис на заложената хартија од вредност од страна на 
нотар, без пренесување на хартија од вредност и пра-
вата кои произлегуваат од неа во владение на залого-
примачот. 

Пописот на заложениот предмет од ставот 1 на овој 
член, го вршат самите договорни страни со записник 
кој го заверува нотар. 

Заложното право од ставот 1 на овој член се запи-
шува во заложниот регистар. 
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Ако залогот од ставот 1 на овој член не се запише во 
заложниот регистар нема својство на регистриран за-
лог. 

Член 25 
Владетелскиот залог врз хартија од вредност се сте-

кнува со склучување на договорот ^а залог меѓу залого-
примачот и залогодавачот и со пренос на хартија од 
вредност и правата кои произлегуваат од неа во владе-
ние на залогопримачот. 

Залогопримачот на хартијата од вредност од ставот 
1 на овој член, што е пренесена врз него како „преносен 
залог", може да ги врши сите права што произле1уваат 
од хартијата од вредност, но хартијата може да ја пре-
несе на друг само како пренос на полномошно. 

Член 26 
Договорот за залог на хартија од вредност, покрај 

елементите утврдени во член 13 од овој закон мора да 
содржи и: ^ 

- назначување на хартијата од вредност што се зало-
жува и 

- износ и вредност на хартијата што е земена пред-
вид при склучувањето на договорот за залог. 

Во случај на пренос на хартија од вредност во владе-
ние на залогопримачот во договорот за залог се внесува 
и клаузулата „вредност за залог". 

Член 27 
Залогопримачот стекнува заложно право над поба-

рувањето запишано на хартијата од вредност на доноси-
тел, кога таа ќе му биде предадена од залогодавачот. 

Давањето во залог на побарување од хартија од 
вредност по наредба и хартија од вредност на име се 
врши со индосамент во кој е назначено дека е предаден 
во залог. 

О д д е л 4 

Стекнување заложно право врз побарувања и други 
права 

Член 28 
Регистрираниот залог врз побарувања се стекнува со 

склучување на договорот за залог и попис на заложе-
ното побарување без отстапување, односно пренесу-
вање на побарувањето на залошпримачот. 

Пописот на заложениот предмет од ставот 1 на овој 
член, го вршат самите договорни страни со записник 
кој го заверува нотар. 

За стекнување на заложното право врз побарува-
њето од ставот 1 на овој член, потребно е должникот на 
залогодавачот да биде писмено известен за склучен до-
говор. 

Заложното право од ставот 1 на овој член се запи-
шува во заложниот регистар. 

Ако залогот од ставот 1 на овој член не се запише во 
заложниот регистар, нема својство на регистриран за-
лог. 

Член 29 
Нерегистрираниот залог врз побарување се сте-

кнува со склучување на договорот за залог. 
За стекнување на заложното право врз, побарува-

њето од ставот 1 на овој член, потребно е должникот на 
залогодавачот да биде писмено известен за склучениот 
договор. 

Залогодавачот е должен да му предаде на залого-
примачот исправа за заложеното побарување, како и 
други средства за обезбедувана на заложеното побару-
вана, ако такви постојат. 

Член 30 
Залогопримачот кај нерегистрираниот залог е дол-

жен да ги преземе сите потребни мерки за зачувување 
на заложеното побарување. 

Член 31 
Освен побарувањата во залог може да се дадат и 

други права (правата од индустриска сопственост, ав-
торски права и други). 

Оддел 5 

Престанување на заложното право 

Член 32 
Причини за престанок на заложното право се: 
- губење на владението на заложениот предмет кај 

нерегистрираниот залог, ако губењето настанало на за-
конит начин; 

- исполнување на обврската од страна на залогода-
вачот (престанување на побарувањето); 

- откажување од средството за обезбедување; 
. - соединување на залогопримачот и залогодавачот 

во едно исто лице; 
- пропаѓање на заложениот предмет; 
- продажба на заложениот предмет заради реализа-

ција на заложното право; 
- еднострано раскинување на договорот за залог под 

услови уредени со овој закон или други закони; 
- спогодбено раскинување на договорот за залог; 
- новацијата и 
- истекот на определено време. 

Член 33 
Побарувањата на залогодавачот кај нерегистрира-

ниот залог спрема залогопримачот за надоместок на 
штета поради влошување на состојбата на заложениот 
предмет и побарувањата на залогопримачот спрема за-
логодавачот за надоместок на трошоците направени 
заради подобрување на заложениот предмет застару-
ваат во рок од една година од денот кога заложениот 
предмет е вратен. 

Член 34 
Кога ќе измине времето на застареност, залогопри-

мачот може да го намири своето побарување само од 
заложениот предмет кој го има во свое владение. 

Застарените побарувања на камати и други повре-
мени давања не може да се намират од заложениот 
предмет. 

Г л а в а ш 

Заложен регистар 
Одредбите за заложување на побарувањата соод-

ветно се применуваат и врз заложувањата на другите 
права. 

Член 35 
Заложниот регистар има својство на правно лице со 

јавни овластувања утврдени со закон. 
Член 36 

Податоците содржани во заложниот регистар се 
јавни и никој не може да се повикува на нивно непозна-
вање. 

Секое лице има право да изврши увид и да добие 
податоци лично или на друг начин (телефонски, комп-
јутерски ити.). 

Издадената исправа од заложниот регистар има ка-
рактер на јавна исправа. 



Стр. 1212 - Бр. 21 . СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 мај 1998 

Формата, содржината на заложниот регистар и на-
чинот на уписот и водењето на заложниот регистар ги 
пропишува министерот за правда. 

Член 37 
За упис и за добивање на податоци од заложниот 

регистар се наплатува надоместок на реалните (опера-
тивните; трошоци. 

Висината на надоместокот на трошоците се утвр-
дува со тарифа што ја пропишува Владата на Република 
Македонија. 

Член 38 
Уписот во заложниот регистар се врши по барање на 

заинтересирано лице на пропишан образец. 
Барањето мора да ги содржи следниве податоци: 
- податоци за договорните страни (име и презиме, 

живеалиште или престојувалиште и единствениот ма-
тичен број на граѓанинот, односно назив или фирма, 
седиште и број од регистарот каде што е извршен упи-
сот на правното лице); 

- опис на залогот со доволна спецификација да може 
тој да се идентификува и ; 

- датум, час и место на поднесување на барањето. 
Член 39 

Формата, содржината и начинот на пополнување на 
обрасците од овој закон ги пропишува министерот за 
правда. 

Член 40 
Уписот трае најмногу пет години, а рокот почнува 

да тече од моментот на запишувањето во заложниот 
регистар. Овој рок може да се продолжи ако шест ме-
сеци пред истекот на рокот се побара неговото продол-
жување. 

Продолжувањето се врши врз основа на барање за 
продолжување, кон кое мора да се приложи писмена 
согласност од залогопримачот и да се надоместат тро-
шоците. 

Член 41 
За извршениот упис, настанатите промени и преста-

нокот на заложното право се издава исправа. 
Исправата за упис од ставот 1 на овој член, мора да 

ги содржи битните елементи од договорот за залог, 
денот и часот на приемот на барањето во регистарот, 
како и времето на издавањето на исправата. 

Член 42 
На секое пристигнато барање одговорниот службе-

ник, мора веднаш да го потврди денот и часот на при-
емот и бројот под кој се заведува во заложниот реги-
стар. 

Барањето од ставот 1 на овој член, веднаш по при-
емот се снима на микрофилм и се става во регистарска 
влошка која се води на име на залогодавачот, а ориги-
налното барање се враќа на подносителот на барањето. 

Член 43 
Ако барањето не ги содржи податоците од членот 38 

на овој закон или ако не се платени соодветните тро-
шоци, за отстранување на недостатоците ќе биде опре-
делен дополнителен рок, но не подолг од три дена, во 
кој подносителот на барањето е должен да ги отстрани 
недостатоците. 

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член, се 
врши предбелешка во регистарот. 

Ако недостатоците, се отстранат во предвидениот 
рок, ќе се смета како бараното да е примено првиот 
пат. 

Ако во предвидениот рок недостатоците не се от-
странат, барањето сс отфрла 

Член 44 
На барање на залогодавачот, залогопримачот е дол-

жен да даде писмен доказ за исполнување на обврската. 
Со поднесување на писмениот доказ за исполнува- ' 

њето на обврската, се брише залогот од заложниот 
регистар. 

За бришење на залогот од заложниот регистар се 
издава посебна потврда. 

Г л а в а IV 

Реализација на заложното право 

Член 45 
Ако побарувањето на залого примачот кај регистри-

раниот залог не биде намирено во рокот на пристигну-
вање, тој може да бара од судот да донесе решение 
најдоцна во рок од осум дена, заложениот предмет да 
биде одземев од залогодавачот и да му биде предаден 
нему во владение. 

Кога заради природата на заложениот предмет не е 
можно пренесување на владението или ако тоа е во 
интерес на залогопримачот, на негов предлог, судот 
определува администратор кој се грижи за заложениот 
предмет до моментот на реализација на заложното 
право. 

Приговорот против решението од ставот 1 на овој 
член не го одлага неговото извршување. 

Член 46 
Залогопримачот кај регистрираниот залог без оглед 

дали во постапката за реализација на заложното право 
се стекнал или не со владение врз заложениот предмет, 
може да бара од судот да се продаде предметот на јавна 
продажба или по тековна цена, кога заложениот пред-
мет има берзанска или пазарна цена. 

Ако заложениот предмет не можел да се продаде на 
првото рочиште од јавната продажба, на предлог од 
залогопримачот, тој ќе му биде досуден по цена опреде-
лена за продажба на првото рочиште која е еднаква на 
висината на побарувањето обезбедено со залогот. 

Ако залогопримачот намирил дел од своето побару-
вање, должен е во рок од осум дена толкав износ од 
вредноста на залогот да му врати на залогодавачот, 
односно да го депонира во судот или кај нотар. 

Ако залогопримачот не предложи заложениот пред-
мет да му биде досуден, судот ќе определи нова про-
дажба само на предлог на залогопримачот. 

Продажбата на заложениот предмет ќе се спрове-
дува според одредбите на Законот за извршната по-
стапка, кои важат за продажба на подвижни предмети, 
.освен ако поинаку не е уредено со овој закон. 

Член 47 
Ако трошоците од јавната продажба би биле несраз-

мерно големи спрема вредноста на заложениот пред-
мет, судот може да одлучи залогопримачоѓ да го про-
даде предметот по цена еднаква на висината на побару-
вањето обезбедено со залогот или ако сака да го 
задржи за себе по таа цена. 

Ако вредноста на заложениот предмет од ставот 1 
на овој член е во очигледен несразмер со вредноста на 
побарувањето, вредноста на заложениот предмет ќе ја 
процени стручњак. 

Член 48 
Кога заложениот предмет се расипува или кога ја 

губи вредноста, па постои опасност да стане недоволен 
за обезбедување на побарувањето на залогопримачот, 
ако договорните страни поинаку не се договорат, судот 
може по барање на залогодавачот или залогопримачот 
а по сослушуваше на другата страна, да одлучи заложе-
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ниот предмет да се продаде на јавна продажба, или по 
берзанска или пазарна цена која ја има и цената или 
доволен дел од цената се депонира кај судот или кај 
нотар, заради обезбедување на побарувањето на зало-
гопримачот. 

Јавната продажба може да ја спроведе и лице опре-
делено од судот. 

Судот ќе го одбие барањето на залогопримачот (кај 
регистрираниот и нерегистрираниот залог), ако залого-
давачот му понуди на залогопримачот да му предаде 
наместо заложениот предмет некој друг со иста вред-
ност чиешто чување не бара поголем труд или грижа од 
чувањето на првобитно заложениот предмет. 

Судот под истите услови ќе дозволи замена на зало-
жениот предмет, по барање од залогодавачот и во слу-
чај кога залогопримачот не бара негова продажба. 

Член 49 
По барање на залогодавачот (кај регистрираниот и 

нерегистрираниот залог) судот може да дозволи зало-
жениот предмет да се продаде на определено лице за 
цена која е најмалку еднаква на висината на побарува-
њето обезбедено со залогот. 

Добиената цена или доволен дел од цената се депо-
нира кај судот или кај нотар, за обезбедување на напла-
тата на побарувањето на заложниот доверител на место 
на заложениот предмет. 

Член 50 
Залогопримачот има право од цената постигната со 

продажба на заложениот предмет да го наплати пред 
другите доверители на залогодавачот своето побару-
вање, откако ќе бидат намирени трошоците околу 
остварувањето на наплата на побарувањето, трошо-
ците направени за зачувување на заложениот предмет, 
ако се работи за нерегисгриран залог, како и каматата 
што се должи. 

Член 51 
Ако побарувањето не биде намирено во рокот на 

пристигнувањето залогопримачот кај нерегистрира-
ниот залог и кај регистрираниот залог кога залогопри-
мачот во постапката за реализација на заложното 
право стекнал владение врз заложениот предмет со-
гласно со членот 45 од овој закон, има право да при-' 
стапи кон продажба на заложениот предмет на јавна 
продажба со почетна цена која е еднаква на висината на 
побарувањето обезбедено со залогот, по истекот на 30 
дена од предупредувањето на залогодавачот дека така 
ќе постапи. 

Залогопримачот е должен навреме да го извести 
залогодавачот за датумот и местото на продажбата. 

Ако заложениот предмет не можел да се продаде на 
првото рочиште од јавната продажба, залогопримачот 
може да бара од судот предметот да му биде досуден 
нему. 

Ако залошпримачот намирил дел од своето побару-
вање пред јавната продажба ќе се постапи согласно со 
членот 46 став 3 'од овој закон. 

Член 52 
Ако залогодавачот чија обврска е враќање на доби-

ениот кредит, кога предмет на залогот е хартија од 
вредност, не го врати кредитот до рокот на пристигну-
вањето, банката како залогопримач може да ги продаде 
заложените хартии од вредност. 

Член 53 
Ако заложеното побарување дава право на камати 

или некакви други повремени давања, залогопримачот 
е должен да га наплати. 

Постигнатите износи од ставот 1 на овој член, се 
пребиваат со трошоците на чијшто надоместок залого-

примачот има право, потоа со каматата што му се 
должи и на крајот со главнината. 

Член 54 
Кога заложеното побарување ќе пристигне за на-

плата, залогопримачот е должен да го наплати. 
Со исполнувањето на заложеното побарување за-

ложното право преминува врз предметот со кој е испол-
нето побарувањето. 

Кога предметот на заложеното побарување се пари, 
залогопримачот е должен, по барање на залогодавачот, 
да го депонира наплатениот износ кај судот или кај 
нотар, но ако предмет на неговото побарување се, исто 
така, пари и ако тоа пристигнало за наплата, залого-
примачот може да задржи за себе колку што му се 
должи, а другото е должен да му го предаде на залого-
давачот. 

Член 55 
Ако залогодавачот не ја исполни обврската до рокот 

на пристигнувањето залогопримачот има право да го 
намири своето побарување од отстапеното побарување 
на залогодавачот. 

Залогопримачот е должен, откако ќе го намири сво-
ето побарување, вишокот на пари или други предмети 
да му ги предаде на залогодавачот. 

Г л а в а У 

Казнени одредби 
Член 56 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорниот службеник во Залож-
ниот регистар, ако веднаш не го потврди денот и часот 
на приемот на барањето и бројот под кој се заведува во 
регистарот (член 42 став 1). 

Член 57 
Со парична казна од 5.000 до 25.000 денари ќе се 

казни за прекршок одговорниот службеник во залож-
ниот регистар ако неоправдано одбие да даде податоци 
од регистарот или ако даде неточни податоци или 
спречи увид во нив (член 36 став 2). 

Г л а в а VI 

Преодни и завршни одредби 

Член 58 
Заложните права засновани врз подвижни предмети 

со спогодба на странките, согласно со одредбите на 
Законот за извршната постапка, со влегувањето во 
сила на овој закон, задолжително се запишуваат во 
Заложниот регистар. 

Судот по службена должност во рок од 30 дена од 
почетокот на работата на Заложниот регистар е дол-
жен да & ги достави преписите на судските спогодби од 
ставот 1 на овој член. 

Директорот на Заложниот регистар е 'должен на 
странките да им достави известување за извршениот 
упис во Заложниот регистар во рок од 30 дена. 

Член 59 
Заложните права врз подвижни предмети засновани 

на друг начин пред влегувањето во сила на овој закон, 
договорните страни можат да ги регистрираат согласно 
со одредбите на овој закон. 

Член 60 
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се 

донесат во рок од 90 дена, од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 
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Член 61 
До започнувањето со работа на Заложниот регистар 

од членот 9 на овој закон, работите од неговата над-
лежност ќе ги врши дирекција како орган во состав на 
Министерството за правда. 

Член 62 
Со влегувањето во сила на овој закон, престануваат 

да важат одредбите од глава XXVIII со членовите 966-
996, како и другите одредби кои се однесуваат на за-
ложното право врз подвижни предмети од Законот за 
облигационите односи („Службен лист на СФРЈ'' број 
28/78,39/85,46/85 и 57/89), преземен согласно со членот 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонка" број 52/91) и одредбите на Законот за 
извршната постапка („Службен весник на Република 
Македонија" број 53/97) што се однесуваат на залож-
ното право врз подвижни предмети врз основа на спо-
годба на договорните страни. 

Член 63 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

631. 
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 ПРАЗНИ-

ЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за празниците на Република 
Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1758/1 Претседател 
28 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со овој закон се утврдуваат државните празници на 
Република Македонка и другите празници и се опреде-
луваат неработните денови на празнувањето. 

Член 2 
Државни празници на Република Македонија се: 
2 Август - Ден на Републиката, 
8 Септември - Ден на независноста и 
11 Октомври - Ден на Народното востание. 

Празници на Република Македонија се: 
1 и 2 Јануари - Нова година и 
1 и 2 Мај - Ден на Трудот. 

Член 3 
Празниците од членот 2 на овој закон се неработни 

денови. 
Доколку празниците од членот 2 на овој закон па-

ѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен. 

Член 4 
Во Република Македонија се празнуваат и нера-

ботни денови се: 
- првиот ден на Божиќ и вториот ден на Велигден за 

верниците од христијанската вероисповест; 
- првиот ден на Рамазан Бајрам и првиот ден на 

Курбан Бајрам за верниците од исламската вероиспо-
вест и 

- првиот ден на Јом Кипур за припадниците на 
Еврејската зедница. 

Член 5 
Во неработните денови од членовите 2 и 4 на овој 

закон, работникот има право на надомест на плата, 
односно на зголемена плата во согласност со закон и 
колективен договор. 

Член 6 
Владата на Република Македонија со акт опреде-

лува кои државни органи и други јавни служби, јавни 
претпријатија, трговски друштва, установи и други 
правни лица, се должни да работат во деновите на праз-
ниците од членовите 2 и 4 на овој закон. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за државните празници на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 16/65 и 15/72) и Законот за празни-
ците на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ" број 6/73). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

632. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонка, 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 РА-

БОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за работните односи, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1730/1 ^ Претседател 
28 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Кир0 Глигоров с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
Тито Петковски, с.р. 

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

НОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи („Службен весник 

на РМ") бр. 80/93,3/94,14/95,53/97 и 59/97) по членот 58 
се додава нов член 58-а кој гласи: 
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„Член 58-а 
Работничката која користи породилно отсуство, ако 

сака*, може да се врати на работа и пред истекот на 
траењето на породилното отсуство ... 

Работничката од став 1 на овој член, покрај правото 
на плата има право и на надомест на плата за породилно 
отсуство во висина од 50% од утврдениот износ на надо-
местокот за породилно отсуство, според прописите за 
здравствена заштита." 

Член 2 
Во членот 90 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со колективен договор на ниво на работодавец, на 

работниците може да се утврдат поголеми или помали 
права, од правата утврдени со грански колективен дого-
вор, но не помали од правата утврдени со закон." 

Член 3 
Членот 118 се менува и гласи: 
„Одлука за престанок на работен однос донесува 

работодавецот или работник кого тој ќе го овласти." 
Член 4 

Членовите 119 и 120 се бришат. 
Член 5 

Во членот 122 став 1 по зборот „работа" се додаваат 
зборовите: „четири часа во текот на работната неде-
ла", а во третиот ред запирката се заменува со точка и 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Член 6 
Во членот 125 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Во случај на престанок на работниот однос од став 

1 на овој член, работодавецот има право сам да утврди 
на кои работници ќе им престане работниот однос при 
престанок на помалку од 20 работници или 20% од 
вкупниот број работници вработени кај работодаве-

Член? 
Во членот 138 став 1 точката се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: „освен за оцена на потребата и 
оправданоста од престанок на работниот однос поради 
економски, технолошки, структурални или слични про-
мени." 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

в а 
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 

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за трговските друштва, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1754/1 
28 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

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

НОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

Член 1 
Во Законот за трговските друштва („Службен вес-

ник на Република Македонија" број 28/96 и 7/97), во, 
член 290 ставот 2 се брише. 

Ставот 3 станува став 2. 
Член 2 v 

Членот 724-а се брише. 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да произведуваат правно дејство одредбите 
од статутите на акционерските друштва со кои прено-
сот на акциите е условен со согласност на друштвото. 

Член 4 
, Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
634. 

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 
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈГАТШАТА СО 

ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1753/1 
28 април 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, 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 ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИ-

ЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

Член 1 
Во Законот за трансформација на претпријатијата 

со општествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија" број 38/93 и 48/93) во членот 3 ставот 2 
зборот „задругите" се заменува со зборовите: „земјо-
делските задруги". 

Член 2 
'По членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-6 

кои гласат: 

„Член 18-а 

Претпријатијата што се трансформираат, за неотку-
пениот дел од општествениот капитал на Агенцијата и 
издаваат обични акции, доколку со овој закон поинаку 
не е уредено. 
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За општествениот капитал кој се отплаќа на рати 
претпријатијата од ставот 1 на овој член на Агенцијата 
и издаваат приоритетни акции, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено. 

Кога приоритетните акции од ставот 2 на овој член 
нема да се платат во рокот утврден со договорот, наред-
ниот ден тие се претвораат во обични акции. 

Член 18-6 
Приоритетните акции од членот 18-а ставот 2 на 

Агенцијата и даваат право на: 
- дивиденда од 2% годишно и 
- сразмерен дел од остатокот на имотот по испла-

тата на доверителите ако над претпријатието е спрове-
ден стечај или ликвидација". 

Член 3 
Во членот 19 ставот 3 се менува и гласи: 
„Акциите односно уделите, Фондот за пензиското и 

инвалидското осигурување може да ги продава". 
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
^»Акциите односно уделите од ставот 3 на овој член 

со продажбата се претвораат во обични". 
Член 4 

Во членот 26 ставот 3 се брише. 
Член 5 

Членот 28 се менува и гласи: 
„Акциите од членот- 26 на овој закон се обични ак-

ции со рок на отплата од 60 месечни рати од денот на 
нивното запишување, со грејс период од две години. 

За акциите од ставот 1 на овој член, претпријатието 
на имателите им издава потврда за привремени акции. 

Корисникот на попустот од членот-25 на овој закон 
го губи правото на отплата на запишаните акции со 
попуст, доколку ратите не ги уплати во роковите утвр-
дени со членот 109 ставот 7 од овој закон. 

Неплатените акции од ставот 1 на овој член, прет-
пријатието и ги пренесува на Агенцијата како обични, 
која ги продава под условите утврдени со овој закон". 

Член 6 
По членот 32 се додава нов член 32-а кој гласи: 

„Член 32-а 

Во случај на раскинување на договорот за продажба 
на општествениот капитал на рати, поради делумно 
неисполнување на обврските од страна на купувачот, 
како и во други случаи кога обврската за плаќање нема 
да биде намирена во целост, купувачот стекнува право 
на сопственост на акции или удел, сразмерно на извр-
шените уплати. 

Во случај на оштетување на општествениот капи-
тал, за износот на штетата, се одзема соодветен број на 
акции на кои купувачот стекнал право на сопственост, 
односно се намалува номиналната вредност на уделот 
кој го стекнал, а за толкав износ се зголемува вредно-
ста на општествениот капитал". 

( Член 7 
Во членот 38 став 3 зборовите: „правосилна пресу-

да" се заменуваат со зборовите: „правосилно решение". 
Член 8 

Членот 45 се брише. 
Член 9 

Во членот 48 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Под идеален дел од претпријатието во смисла на 

овој закон се смета било кој дел од главнината на прет-
пријатието изразен во акцќи, односно удели". 

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3. 

Член 10 
По членот 48 се додава нов член 48-а кој гласи: 

„Член 48-а 

Трансформацијата со продажба на идеален дел од 
претпријатието се смета за успешна и во случај ако се 
продаде дел од идеалниот дел кој се нуди на продажба". 

Член 11 
Членот 49 се менува и гласи: k 
„Почетната цена на идеалниот дел од претпријати-

ето се определува сразмерно на неговото учество во 
проценетата вредност на претпријатието". 

Член 12 
Во членот 51 по зборот „спогодба" се става точка, а 

зборовите до крајот на реченицата се бришат. 
Член 13 

ч Во членот 52 по ставот 1 се додава ноц став 2 кој 
гласи: 

„Со договорот од ставот 1 на овој член се утврдува 
рокот во кој купувачите се должни да го откупат идеал-
ниот дел од претпријатието кој не може да биде подолг 
од пет години". 

Член 14 
Во членот 57 ставот 3 се брише. 

Член 15 
По членот 58 се додава нов член 58-а кој гласи: 

„Член 58-а 

Договорот за откуп на претпријатието на рати, 
Агенцијата со купувачот го склучува во писмена 
форма, во согласност со одлуката за трансформација. 

Со договорот од ставот 1 на овој член се утврдува 
рокот во кој купувачот е должен да ги откупи акциите, 
кој не може да биде подолг од пет години". 

Член 16 
Членот 59 се брише. 

Член 17 ч 
Во членот 63 став 2 зборовите: „акционерите има-

тели на обични акции" се заменуваат со зборовите: 
„лицата кои го преземаат управувањето", а по зборот 
„дивидендата" се додаваат зборовите: „од обичните ак-
ции". / 

Член 18 
Во членот 64 ставовите 2 и*3 се менуваат и гласат: 
»Договорот од ставот 1 на овој член се раскинува по 

сила на овој закон ако претпријатието со годишната 
сметка покаже дека е намалена проценетата вредност 
на претпријатието. 

Ако претпријатието со годишната сметка покаже 
загуба како последица на управувањето на претпријати-
ето спротивно на договорот, како и на несоодветната 
управување на лицата кои го презеле управувањето со 
претпријатието, покажаната загуба солидарно ја по-
криваат лицата кои го презеле управувањето". 

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои 
гласат: 

„Заради утврдување на загубата од ставот 3 на овој 
член претпријатието на трошок на лицата кои го пре-
зеле управувањето, е должно да направи ревгаија на 
економско-финансиското работење на претаријатвето. 

Одредбите од ставот 4 на овој член соодветно се 
применуваат и во други случаи на оштетување на опш-
тествениот капитал". 
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Ставот 4 кој станува став 6, се менува и гласи: 
„Заради обезбедување на обврските од ставот 3 на 

овој член, лицата кои го преземаат управувањето со 
претпријатието имотот во своја сопственост го ставаат 
под залог". 

1 Член 19 
Во чг "чот 67 ставот 3 е 4 Грлше. 

Член 20 
Во членот 68 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член соод-

ветно се применуваат и во постапката за трансформа-
ција на мали претпријатија". 

Член 21 
Во членот 83 ставот 1 се заменува со три нови става 

1 кои гласат: 
„После санирањето и реорганизирањето на прет-

пријатието-должник, Управниот одбор донесува одлука 
за сопственичка трансформација во акционерско друш-
тво или друштво со ограничена одговорност. 

Стечајниот совет врз основа на мислење на Агенци-
јата по одлуката од ставот 1 на овој член, донесува 
решение за давање на согласност за отпочнување на 
постапката за трансформација, со што се запира стечај-
ната постапка. 

По правосилноста на решението за давање соглас-
ност, претпријатието е должно да ја објави одлуката од 
ставот 1 на овој член на начин и во рок утврден со 
членот 17 од овој закон". 

Во досегашниот став 3 кој станува став 5 зборот 
„претходна" се брише. 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6. 
Член 22 

По членот 89 се додава нов член 89-а кој гласи: 

„Член 89-а 

Деловните средства (деловни објекти, машини и 
друга опрема) кои во постапката за трансформација не 
биле пријавени или се напуштени од страна на транс-
формираното претпријатие, се пренесуваат на Агенци-
јата. 

Средствата од членот 86 на овој закон и ставот 1 на 
овој член, Агенцијата може да ги продава, да ги дава во 
закуп, да ги, дава во закуп со право на откуп или на друг 
начин да располага со истите до нивната продажба, на 
начин и под услови утврдени со Законот за отстапување 
на деловни средства од страна на претпријатијата во 
коишто Република Македонија и Агенцијата на Репу-
блика Македонка за трансформација на претпријати-
јата со општествен залетал имаат акции, односно удели 
(„Службен весник на-Република Македонија" број 49/ 
97)". 

' д . ..-Чцркгз 
Во членот 100 по став 2 се додаваат два нови става 3 

и 4 кои гласат: 
„Пред запишувањето на трансформацијата во суд-

скиот регистар претпријатието е должно да изготви 
акционерска книга, односно книга на удели, како и на 
имателите на акции, односно удели, да им издаде акции 
или потврда за акции, односно удели. 

По запишаната трансформација друштвото во рок 
од"30 дена до агенцијата доставува извод од извршениот 
упис". 

Член 24 
Во членот 101 во ставот 1 уводната реченица се 

менува и гласи: 
„Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице:" 

Во ставот 1 по точката 3 се додава нова точка 3-а 
која гласи: 

,,3-а) го кредитира купувањето на акциите, односно 
уделите или дава гаранција за кредитите што се земаат 
за таа цел (член 23 став 4)". 

По точката 9 се додава нова точка 9-а која гласи: 
,,9-а) не направи ревизија на економско-финанси-

скотс ботиње (член 64 став 4)". 
По точката 10 се додаваат две нови точки 10-а и 10-6 

кои гласат: 
,,10-а) пред запишувањето на трансформацијата во 

судскиот регистар не и достави на Агенцијата акци-
онерска книга, односно книга на удели, како и ца има-
телите на акции, односно удели не им издаде акции или 
потврда за акции, односно удели (член 100 став 3); 

10-6) по запишаната трансформација на друштвото 
не и достави на Агенцијата извод од извршениот упис 
(член 100 став 5)". 

Член 25 
По членот 113 се додава нов член 113-а кој гласи: 
„Претпријатијата кои произлегле со поделба на 

претпријатие кое трансформацијата ја извршило со-
гласно со Законот за преструктуирање на дел од прет-
пријатијата кои во своето работење искажуваат загуби 
(„Службен весник на Република Македонија" број 2/ 
95), може да одговараат само за делот од обврските на 
поделеното претпријатие и без солидарна одговорност 
меѓу нив, доколку за тоа согласност дале доверителите 
чии побарувања изнесуваат повеќе од половина на по-
барувањата на сите доверители кои имаат право на глас 
и кога тоа ќе биде утврдено во програмата за преструк-
Т у И р а Њ е " ' Член 26 

Постапките на трансформација започнати пред вле-
гувањето во сила на овој закон ќе завршат според 
одредбите на овој закон. 

Приоритетните акции што преприја?ијата ги издале 
на Агенцијата за општествениот капитал кој не се от-
плаќа на рати, со денот на влегувањето во сила на овој 
закоц се претвораат во обични. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

635. 
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 

ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменувале и дополну-
вање на Законот за Црвениот крст на Република Маке-
донија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 28 април 1998 година. 

Број 07-1757/1 
28 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

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 ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за Црвениот крст на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија" број 
41/94 и 7/97), во членот 27 став 1 алинеја 4 бројот 
„0,5%" се заменува со бројот „1%" 

Став 3 се менува и гласи: 
„Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на 

жиро сметките на организациите на Црвениот крст на 
општините." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донца". 

636. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службе« весник на РМ" бр. 
52/91)» согласно член 1 од Законот за помилување 
(„Службен весник на РМ" бр. 20/93), Претседателот на 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Александар Ѓорѓи Атанасова® од е. Кравари, во 

траење од 3 месеци, 
2. Горан Панде Гајдовски од е. Кравари, во траење 

од 3 месеци, 
3. Николче Илија Ивановски од е. Кравари, во тра-

ење од 3 месеци, 
4. Роберт Благоја Христовски од е. Кравари, во тра-

ење од 3 месеци, и 
5. Љупчо Димче Јовановски од Битола, во траење од 

4 месеци. 
II 

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

Бр. 08-325 Претседател 
29 април 1997 година н а Република Македонија, 

Скоцје ИЧ*0 Глигоров, с.р. 

697. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонца, а во врска со член 2 од Одлуката за осно-
вање меморијален простор во зградата на Собранието 
на Република Македонца („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 1ДО5), Собранието на Репу-
блика Македонија, ца седницата одржана на 29 април 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИОТ ПРОСТОР ВО 
ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател и членови на Одборот за мемори-
јалниот простор во зградата на Собранието на Репу-
блика Македонија се избираат: 

А) за претседател 
акад.Крум Томовски, член на МАНУ, 
Б) за членови: 
д-р Виолета Ачковска, виш научен соработник во 

Институтот за национална историја, 
д-р Коста Балабанов, историчар на уметноста во 

пензија, 
д-р Киро Дојчинова®, директор на Архивот на Ма-

кедонија, 
д-р Благоја Колев, архитект, професор во пензија, 
Аце Коцевски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Фана Кочовска-Цветковиќ, пензионер, 
Назми Маљичи, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
д-р Александар Никулски, професор на Архитек-

тонскиот факултет во Скопје, 
Стефан Маневски, декан иа Факултетот за ликовни 

уметности - Скопје, 
акад. Манол Пандевски, член на МАНУ; 
д-р Билјана Поповскаг-Неткова, доцент на Правниот 

факултет во Скопје, 
Хисен Рамадани, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Петар Хаџи-Бошков, академски сликар и 
Љубомир Чадиевски, пратеник во Собранието на * 

Република Македонија. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за избор на претседател и членови на 
Одборот за меморијалниот простор во зградата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 31/95). 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1743/1 
29 април 1998 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Ћгго Петковски, с.р. 

638. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 април 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за здравствена заштита -
Битола, се избираат: 

Борче Петковски, ветеринарен инспектор во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство ГШ Битола, 

Митко Ристевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Никола Костурски, лекар во Медицинскиот центар' 
- Битола, и 

д-р Ѓорѓи Ѓеорѓиевски, лекар во Медицинскиот цен-
тар - Битола. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1744/1 
29 април 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонка, 

Тито Петковски, с.р. 

Број 07-1745/1 
29 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

2. Со влегување во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

639. / 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 април 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КОЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Кочани, се 
избираат: 

Тодор Александров, раководител на ПЕ на фондот 
на ПИОМ-Кочани, 

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Јордан Јорданов, вработен во „Електростопанство" 
- Кочани, и 

Живко Арсовски, вработен во „Нова трговија" -
Кочани. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1746/1 
29 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

641. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонца" 
број 17/97-пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 април 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО 

1.3а членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Неготино, се из-
бираат: 

Ратка Иванова, директор на Центарот за социјални 
работи - Неготино, 

Здравко Јованов, директор на Секторот за одржу-
вање и развој при А.Д.Фабрика за каблови „Неготино" 
- Неготино, 

Митко Лазов, адвокат од Неготино, и 
Ерол Мустафов, дипломиран правник, правен рефе-

рент во А.Д. „Јадран" - Неготино. 
2. Со влегување во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1747/1 
29 април 1998 година 

Скопје 
640. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонца" 
број 17/97-пречистен текст),, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 април 1998 
година, донесе \ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ВЕЛЕС 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за здравствена заштита-Ве-
лес, се избираат: 

Благој Делов, шеф на контрола во Заводот за пла-
тен промет - Организациона единица - Велес, 

Перо Митев, вработен во осигурување и реосигуру-
вање „Македонија" А.Д. Филијала - Велес, 

Ѓорѓи Клифов, директор на осигурување и реосигу-
рување „Македонија" А.Д. - Филијала Велес, и 

Пецо Стојановски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

642. — 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97-пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 април 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОШЕ"-

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Психијатрија болница „Скопје" -
Скопје, се избираат: 

Аљуш Хамит, директор на ОУ „Лирија" - Скопје, 
Ратка Куљан Зографска, пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
'Крсто Павловски, доктор по медицина, раководител 

на Подрачната единица на Фондот за здравствено оси-
гурување - Скопје, и 

проф.д-р Илија Џонов, директор на Клиничкиот 
центар - Скопје 
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2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1748/1 
29 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

643. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен тексг), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 април 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Стоматолошки клинички центар -
Скопје, се избираат: 

Љубисав Иванов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Трајче Мукаетов, генерален директор на „Алкало-
ид" А.Д. - Скопје, ; 

Јован Николов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, и 

Исмет Рамадани, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1749/1 
29 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонца, 
Тито Петковски,с.р. 

644. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско умет-

ничката дејност („Службен весник на СРМ" број 4/86, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија" 
број 12/93), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФЕСТИВАЛОТ 

„ОХРИДСКО ЛЕТО" 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
фестивалот „Охридско лето" - Охрид, се именуваат: 

Сашко Насев, драматург и 
Благоја Синановски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните претставници на Репу-
бликата во Советот на фестивалот „Охридско лето" -
Охрид. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1750/1 Претседател 
29 април 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

645. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89,12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонца" број 40/91 и 14/95), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 29 
април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА СТОМАТОЛОШКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Посебната комисија за изготвување 
предлог за именување декан на Стоматолошкиот фа-
култет во Скопје, се именуваат: 

Алил Џафероски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, и 

Зоран Шапуриќ, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕОДНИЈА 

Број 07-1752/1 
29 април 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

646. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ" број 40/87 и 36/89) 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ" 
1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 

Одборот за доделување на наградата „Климент Охрид-
ски", поради истек на времето за кое се именувани: 
а) претседателот 
акад. Бојан Шоптрајанов, 
б) членовите: 
Ешреф Алиу, 
д-р Владимир Борозанов, 
д-р Димитрис Бужаровски, 
д-р Илија Васков, 
Светлана Христова-Јоциќ, 
д-р Кирил Дојчиновски, 
Младица Котевска, 
Џемаил Максут, 
Горјан Тозија, 
Илија Пенушлиски, 
д-р Никола Петров и 
акад. Васко Ташкоски. 

2. За претседател и членови на Одборот за доделу-
вање на на1радата „Климент Охридски", се именуваат: 
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а) за претседател 
Д-р Атанас В ангелов, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
б) ?а членови: 
д-р Снежана Адамческа, вонреден професор на Фи-

лозофскиот факултет-Скопје, 
Ацо Алексиев, драматург-критичар во пензија -

Скопје, 
Ешреф Алиу, помошник на министерот за надво-

решни работи, 
д-р Владимир Борозанов, професор на Медицин-

скиот факултет во Скопје, 
Абдурауф Пруси, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
академик Ташко Георгиевски, 
д-р Димка Матева, научен соработник во Институ-

тот за македонски јазик „Крсте Мисирков" - Скопје, 
Љубен Батковски, пензионер од Охрид, 
Петре Бакевски, директор на „Детска Радост" -

Скопје, 
д-р Благородна Латинска, професор на Филозоф-

скиот факултет - Скопје, 
Горјан Тозија, вработен во РО за производство на 

филмови „Вардар-филм" - Скопје и 
м-р Јасминка Чакар, професор на Факултетот за 

музичка уметност-Скопје. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонца". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1751/1 „ в Претседател 
29 април 1998 година на Собранието на Република 

Скопје Македонца, ' Тито Петковски, с.р. 

6*7, 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
53/91) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 27.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДЕ-
МОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ШРИ ЛАНКА 

Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Демократска Социјалистичка Република 
Шри Ланка на амбасадорско ниво. 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 

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

Број 23-1129/1 
27 април 1998 година 

Скопје 

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

648. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
53/91) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 27.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА ТОГО 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Того на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 

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

Број 23-1150/1 Претседател на Владата 
27 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
649. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на РМ" бр. 38/ 
96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонца („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на* Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 13 април 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ 
НА ОСНОВНИ И ОСТАНАТИ АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ НА ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Ценовникот на основни и останати аеродром-
ски услуги на Јавното претпријатие за аеродромски 
услуги „Македонија" - Скопје. 

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

Бо 23-629/2 Претседател на Владата 
13 април 1998 година * а Република Македонија, 

F Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

650. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 27.04.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНОСТ 

Член 1 

Недвижниот имот - стара училишна зграда во е. 
Крњево - Кавадарци сопственост на Република Маке-
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донија - Министерството за образование и физичка 
култура, се доделува на времено користење на Земјо-
делската задруга „Балкан-Баровец" од е. Барово. 

Член 2 
Недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се 

отстапува без надоместок. 

Член 3 
Се задолжува Министерството за образование и фи-

зичка култура со корисникот на објектот 33 „Балкан-
-Баровсц" - е. Барово да склучи договор за условите и 
начинот на користење на објектот. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

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

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

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/3 „ 
27 април 1998 година Претседател на Владата 

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

Број 23-997/2 
27 април 1998 година 

Скопје 
651. 

Врз основа на член 12 од Законот за концесија 
(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 36 од Зако-
нот за ловството („Службен весник на РМ" бр.20/96,26/ 
96 и 34/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр.38/90 и „Службен весник на РМ" бр.63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 
1. На десетгодишно користење - концесија се дава 

дивечот во ловиштата и тоа: 
- „Кључка Река", „Бродец", „Мирковци", „Цреше-

во" и „Бунаруик" на Ловечкото друштво „Фазан" од 
Скопје. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на 
дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот за користење на дивечот во ловиштето ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

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

Бр. 23-1137/1 „ 
27 април 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

652. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија, („Службен 
весник на СРМ" бр.38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр.63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ В А Р Н И Ц А " - СКОПЈЕ 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 24,65% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.811.380 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

653- . в , Ч ч г , л 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр.38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр.63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАШЛАЛ ВО 
МЗТ „ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА" - ВИ-

НИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 37,82% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.728.042 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. ; 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр .23-1247/5 
27 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

654. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94.), Владата на Република Македонка, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„БИЉАНА - ВАТАРА" - ПРИЛЕП 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 72,08% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.995.056 ДЕМ, денарска про-
тивредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/1 
27 април 1998 година 

Скопје 

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

655. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

. О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

,ДЕМТЕКС" - СКОПЈЕ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 56,16% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 17.110.969 ДЕМ^ денарска 
противредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија . ^247/2 Претседател на Владата 

27 април 1998 година н а Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

656. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„АЛАТНИЦА" - ОХРИД 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 32,27% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.699.673 ДЕМ, денарска про-
тивредносг. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/8 
27 април 1998 година 

Скопје 

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

657. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„СИЛИКА - АЛУМОСИЛИКАТ" - ГОСТИВАР 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 6,86% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.000.766 ДЕМ, денарска про-
"»РОДНОСТ. Ч л е н 2 

Продажбата на државниот капитал да се изврши 
преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
С2кОПЈС- Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". • и ' 

Бр 23-1247/7 Претседател на Владата 
27 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
658. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„САСА" - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 11,11% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 3.305.929 ДЕМ, денарска про-
тивредносг. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
С к о п ј е - Член 3 

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

Бр. 23-1247/6 Претседател на Владата 
27 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
659. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од. 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ „МЕТАЛНА" - ШТИП 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 28,79% од вкупната вредност на капиталот 
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што претставува износ од 1.101.797 ДЕМ, денарск про-
тиввредност*. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/4 „ 
27 април 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

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

Ш* 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал но претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РММ бр. 63/94), Владата на Република Македонца, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„БИЉДНА-КОНФЕКЦША" - ПРИЛЕП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 0,26% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 2.895. ДЕМ, денарска против-
вредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/10 
27 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

бео. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонца, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година", донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„СИЛИКА-ДОЛОМИТ" - ГОСТИВАР 

Член 1 / f 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 34,44% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 3.417.257 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/9 
27 април 1998 година 

Скопје 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатцата 
(„Службен весник на РМ" бр. 31/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонца („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонца, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

,РИБАРНИЦА" - ОХРИД ^ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 24,80% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 859.433 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. ' 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонца. 

Бр. 23-1247/11 
27 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

663. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатцата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонца („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонца, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„БИЉАНА - ПРЕДИЛНИЦА" - ПРИЛЕП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 2,89% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 262.621 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на дражвниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/12 _ 
27 април 1998 година Претседател на Владата 

Скопје' н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

664. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата ћа Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Брадата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МИКРОН" - ПРИЛЕП 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 28,24% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 2.319.413 ДЕМ, денарска про-
тиввредноЉ Член 2 

Продажбата на дражвниот капитал да се изврши 
преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

ЈленЗ 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1247/13 
27 април 4998 година 

Скопје 
665. — 

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

Врз основа на член 46 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90) и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ДЕНОТ НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ - 24% 

МАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател и членови на Одборот за одбележу-
вање на Денот на словенските просветители - 24 мај во 
Република - Македонија се именуваат: 
- д-р Софија Тодорова, министер за образование и фи-
зичка култура, претседател; 
- Слободан Унковски, министер за култура, член; 
- д-р Зоран Стојановски, проректор на Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј" - Скопје, член; 
- д-р Душан Ристевски, проректор на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски" - Битола, член; 

- д-р Алекса Поповски, декан на Филолошкиот фа-
култет „Блаже Конески" - Скопје, член; 
- д-р Трајан Точевски, декан на Филозофскиот факул-
тет - Скопје,-член; 
- Станка Славенска, заменик на директорот на Педа-
гошкиот завод на Македонија, член; -
- Васил Атанасов, директор на Македонската филхар-
монија, член; 
- Елеонора Петрова, директор на Музејот на Македо-
нија, член; 

- Љупчо Петрушевски, директор на Македонскиот на-
роден театар, член; 
- Вера Калајлиева, директор на Народната и универзи-
тетска библиотека „Св. Климент Охридски" - Скоте, 
член. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-1285/1 Претседател на Владата 
27 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
666. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 27.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ОБЈЕКТОТ „ФАБРИКА ЗА ОБРАБОТКА НА 
ЖИВИНА" ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШ-

ТИНАТА ГАЗИ БАБА 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на објектот „Фабрика за обработка на живина", што ќе 
се гради во општината „Гази Баба", КО „Идризово" 
М.в. „Јурија" и м.в. „Плуговина", на КП бр. 672, ката-
старска култура овошна градина 2 класа, со површина 
18.570 м2, а за изградба на објектот со придружните 
содржини се пренаменуваат 1700 м2 земјиште сопстве-
ност на Република Македонија, а корисник е инвестито-
рот Претпријатие во мешовита сопственост за земјо-
делско сточарско производство „Трубарево" ДОО_с. 
Трубарево - 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 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Број 23-1094/1 Претседател на Владата 
27 април 1998 година «а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
667. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно н 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/%) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 27.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ „ДРОБИЛИЧНА ПОСТРОЈКА, 
ЧЕТИРИ КОНТЕЈНЕРА, НАСТРЕШНИЦА, БУ-
НАР ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, ТРАФОСГАНИЦА, 
МАГАЦИН ЗА ЕКСПЛОЗИВ, МАГАЦИН ЗА ИНИ-
ЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР 
ЗА НАФТА", ПГГО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН КАМЕН - МЕРШРИЗИ-
РАН ВАРОВНИК ОД ЛБКИШТБТО ^ЗЕЛЕВНКО-
ВЕЦ" - ГОВРЛЕВСКА КРАСТА, ШТО ЌЕ СЕ 

Ч ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА „СОПИШТЕ" 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектите „Дробилична постројка, четири кадгод-
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Р Е Ш Е Н И Е 6 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 

8471300000 

847149 

8471499000 

847160 

8471604000 

8504 

8471609000 

847180 

8471801000 

< 

850440 

8504403000 

8517 

Машини за автоматска обра-
ботка иа податоци и нивни еди-
ници: магнетни или оптички чи-
тачи, машини за преснимување 
на податоци на носители на по-
датоци во кодирана форма и 
машини за обработка на такви 
податоци, неспомнати или не-
опфатени на друго место: 
- Портабал дигитални машини 
за автоматска обработка на по-
датоци, со маса до 10 кг. што се 
состојат од најмалку една цен-
трална единица, тастатура и 
дисплеј 
а) Персонален компјутер 2 парчиња 
- Друго, испорачани како си-
стем 
- Друго 
а) Персонален компјутер „Пен-
тиум" 19 7 парчиња 
- Влезни или излезни единици, 
што содржат или не содржат 
мемориски единици во исто ку-
ќиште: 
- Печатари 
а) Epson ЕХ 2170. A3.440 срѕ 1 парче 
б) HP Laser Jet 6L, 600x600dpi, 
1Mb - RAM, 6str/min 3 парчиња 
в) HP Laser Jet 4000,16 str/min, 
600x1200 dpi, 4MB 1 парче 
r) HP Laser Jet 4000,16 str/min, 
600x1200 dpi, 4 MB 1 парче 
д) HP Laser Jet 6L, 600x600 dpi, 
1Mb 1 парче 
е) HP Desk Jet 340,600x300 dpi, 
Portable 1 парче 
- Друго 
a) HP Scan Jet 5P, ЗОО dpi optica, 
1200 Enhanced 1 парче 
- Други единици од машините за 
автоматска обработка на пода-
тоци: 
- Периферни единици 
а) 3 Com Office Conect HUB 8 
ТРС 1 парче 
Електрични трансформатори, 
статички конвертори (на при-
мер, исправувач^ и индук-
тивни калеми: 
- Статички конвертори (пре-
творувачи): 
- Модули за напојување од вид 
кои се употребуваат кај маши-
ните за автоматска обработка 
на податоци 
а) UPS Best Power 510-1250-E, 
125VA, 900W 1 парче 
б) UPS Best Power 510-750-E, 
750VA, 470W 1 парче 
в) UPS- Best Power 510-750,750 
VA, 470 W 2 парчиња 
Електрични апарата за жична 
телефонија или жична телегра-
фија, вклучувајќи жични теле-
фонски апарата со безжнчна 
слушалка и телекомуникациски 

нера, настрешница, бунар за водоснабдување, трафо-
станица, магацин за експлозив, магацин за иницијални 
средства и подземен резервоар за нафта" што ќе слу-
жат за експлоатација на градежен камен мермеризиран 
варовник од лежиштето „Зелениковец" - Говрлевска 
краста, што ќе се гради во општината „Сопиште", КО 
„Говрлево", м.в. Лечилиште", на КП бр. 2657. ката-
старска култура НЈИва 5 класа, земјиште сопственост на 
P. Македонија - сегашен корисник ПОС „Сковин", а 
инвеститор е „Рудпроект" П.О. консалтинг и инжиње-
ринг во рударство и индустрија од Скопје и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектите за него-
вата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог-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 наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23 1123/1 Претседател на Владата 
27 април 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
668. _ " 

Врз основа на член 29, став 2 од Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 27.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА 

ПОМОШ 
Член 1 

Во Одлуката за условите, критериумите, висината, 
начинот и постапката за утврдување и остварување на 
правото на социјална парична помош („Службен вес-
ник на РМ" бр. 15/98) во пленот 14 по ставот 1 се 
додаваат два нови става кои гласат: 

„По исклучок на став 1 на овој член, во случај на 
прекин во користењето на правото на социјална помош 
најмногу до девет месеци, корисникот има право да го 
доискорисги преостанатото право на социјална помош 
согласно став 1 на овој член. 

Доколку прекинот на користењето на правото на 
социјална помош е подолг од девет месеци, корисникот 
има повторно право на социјална помош согласно став 
1 на овој член". 

Ставовите 2,3 и 4 на овој член стануваат ставови 4,5 
и 6- Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 април 1998 година. 

Бр 23-1252/1 Претседател на Владата 
27 април 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
669. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
27.04.1998 година, донесе 
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1 2 3 4 

апарати за жични системи со 
носечка струја или дигитални 
линиски системи; видеофони: 

851750 - Други апарати, за жични си-
стеми со носечка струја или за 
дигитални линиски системи 

8517501000 - За жични линиски системи со 
носечка струја 
а) US Robotics Sporter External 
Fax/Modem 33.6 1 парче 
б) US Robotics Sporter Ehteraal 
Fax/Modem 33.6 1 парче 

8524 Плочи ленти и други снимени 
подлоги со звучни или други 
слични феномени, вклучувајќи 
матрици и галвански отпеча-
тоци за производство на плочи, 
освен производите од Глава 37: 

8524310000 - За репродукција на повави, 
освен звук или слика 
а) Microsoft Back Office ЅВЅ 4.0 
with 5 client Licence, (Upgrade 
from NTSKVER 4.0) 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

BDoi 23-1170/1 Претседател на Владата 
27 април 1998 година Република Македонија, 

Скопје Вртка Црвенковски, с.р. 
вП. — «< 

Врз основа на член 170 а став 3 од Законот за автор-
ското право и сродните права („Службен весник на РМ" 
бр. 47/96 и 3/98), министерот за култура донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ ИА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО 
• СРОДНИ ПРАВА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИ-

НОТО ИЗДАВАЊЕ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на служ-
бената легитимација на инспекторот за авторско право 
и сродни права (во натамошниот текст: службена леги-
тимација) и за начинот на нејзиното издавање. 

Член 2 
Службената легатимацнја се издава според образец 

бр. 1, кој е составен дел на овој правилник. 
Член 3 

Големината на службената легитимација е 7,5x11 
cm. 

Кориците на службената легитимација се израбо-
тени од природна кожа и имаат темносина боја. Во 
внатрешниот дел од службената легитимација има пла-
стифицирана бела влашка на која, од двете страни, се 
внесени податоците. 

На предната страна од корицата, во горниот дел, со 
златно жолта боја е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија и под него е отпечатен текстот: „РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА 
КУЛТУРА", а во долниот дел е отпечатен текстот: 
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА". 

На предната страна од влошката, во горниот лев 
агол, се наоѓа место за фотографија на инспекторот, а 
во горниот десен агол е отпечатен грбот на Република 
Македонија, а под него текстот: РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА, 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА". На истата страна 
од влошката, во средниот дел, се впишуваат податоци 

за: името и презимето на инспекторот и за работното 
место на инспекторот. Во долниот лев агол, се впишува 
регистерскиот број на службената легитимација, а под 
него датумот на издавањето, а во долниот десен агол 
потпис на министерот за култура и место за печат 
(М.П.). 

На задната страна од влошката е отпечатен текстот: 
„ОВЛАСТУВАЊА-Лицето, чие име, презиме и фото-
графија се наоѓаат на оваа службена легитимација е 
работник на Министерството за култура и согласно За-
конот за авторското право и сродните права, е овла-
стено да врши инспекциски надзор. Ова лице има право 
да остварува увид во спроведувањето на законите и 
другите прописи за кое е овластено во вршењето на 
инспекцискиот надзор и да презема соодветни мерки 
утврдени со закон". 

Во внатрешната десна страна од кожната корица се 
втиснува во метален облик грбот на Република Македо-
нија 

Член 4 
Службената легитимација се издава за период од 4 

години, за кој инспекторот е назначен. 
Доколку инспекторот, по истекот на рокот од став 1 

на овој член, повторно е назначен, службената легити-
мација и натаму е во важност, под ист реден број под кој 
е издадена. 

Доколку инспекторот, ћо истекот на рокот од став 1 
на овој член, повторно не биде назначен или пред исте-
кот на рокот од став 1 на овој член, се распореди на 
други работи и работни задачи или му престане работ-
ниот однос, треба веднаш да ја врати службената леги-
тимација. 

Член 5 
Инспекторот кој ќе ја загуби службената легитима-

ција или на друг начин ќе остане без неа, го известува 
министерот за култура. 

Во случајот од став 1 на овој член, на инспекторот 
му се издава нова службена легитимација. 

Член 6 
Службената легитимација се заменува со нова кога 

поради дотраеност или оштетување стане неупотре-
блива и кога има промена на личните податоци на има-
телот на службената легитимација. 

Член 7 
Службената легитимација што се враќа или заме-

нува се поништува. 
Поништувањето на службената легитимација го 

врши тричлена комисија, определена од министерот за 
култура, од редот на вработените во Министерството 
за култура. 

Член 8 
За секоја издадена, заменета или вратена службена 

легитимација, во Министерството за култура се води 
евиденција. 

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис 
на податоците се впишува во службената легитимација 
како регистарски број. » 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 07-915/1 Министер за култура, 
2 февруари 1998 година Слободан Унковски, с.р. 

Скопје 
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Образец бр. 1 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Министерство за култура 

СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Министерство за култура 

СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РАБОТНО МЕСТО 

МП. 
ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ МИНИСТЕР ЗА КУЛТУРА 

ОВЛАСТУВАЊА 

Лицето, чие име, презиме 
и фотографија се наоѓаат на 
оваа службена легитимација е 
работник на Министерството 
за култура и согласно Законот 
за авторското право и сродни-
те права, е овластено да врши 
инспекциски надзор. Ова лице 
има право да остварува увид во 
спроведувањето на законите и 
другите прописи за кои е 
овластено во вршењето на 
инспекцискиот надзор и да 
презема соодветни мерки кои 
се утврдени со закон. 

671. 
Врз основа на член 37 од Законот за платен промет 

(„Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95,71/96 и 
7/98), министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПО-
ТРЕБАТА НА ЕДИНСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ -
ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Во Упатството за формата, содржината и употрс 
бата на единствени инструменти - обрасци за вршења 
на работите на платниот промет во Република Македо 
нија („Службен весник на РМ44 бр. 21/94, 37/94, 54/94, 
51/97 и 1/98), во точка 2, потточка 1), под а), по зборов 
вите: „Општа уплатница - Образец број 10", се дода-
ваат зборовите: „Даночна уплатница - Образец број 
10-ДУ". 

2. Во точка 5, по потточка 2), се додава нова пот-
точка 2а) која гласи: 

„2а) даночен број на уплатувачот (единствен мати-
чен број);". 

По потточка 6) се додава нова потточка ба) која 
гласи: 

„6а) даночен број на примачот;". 
3. По точка 6, се додава нов поднаслов и три пот 

точки 6а, бб и 6в кои гласат: 
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„Даночна уплатница - Образец број 10-ДУ" 
ба. Даночната уплатница се употребува како гото-

вински инструмент на платниот промет кога граѓаните 
вршат плаќања на обврски по основ на сите видови на 
даноци и други давачки спрема имателите на сметки за 
уплата на приходите за јавни потреби. 

бб. Даночната уплатница содржи: 
1) број на поштата; 
2) име и презиме и адреса на даночниот обврзник; 
3) цел на дознаката; 
4) даночен број (единствен матичен број}: 
5) шифра; 
6) износ во денари; 
7) назив на сметката за уплата на јавните приходи во 

чија корист се врши уплата на средствата; 
8) број на сметката на примачот во чија корист се 

врши уплата на средствата; 
9) ознака за начинот на извршување; 
10) повикување на број (одобрување); 
11) ознака на контролата; 
12) место и дата на уплатата; 
13) податоци за приемот на парите (наплатен надо-

мест, број на дневникот, жиг и потпис). 
бв. Даночната уплатница се состои од три приме-

роци и тоа: Признаница, Извештај за уплата и Извеш-
тај за архива. 

Признаницата му се враќа на уплатувачот, како до-
каз за извршената уплата. 

Извештајот за уплата му се доставува на имателот 
на сметката како известување за извршената уплата во 
корист на неговата сметка. 

Извештајот за архива останува во Заводот како до-
кумент врз основа на кој е одобрено уплатување на 
износот на наведената сметка". 

4. Во точка 11, по потточка 3) се додава нова пот-
точка За) која гласи: 

„За) даночен број на трасантот;". 
По потточка 11) се додава нова потточка На) која 

гласи: 
„На) даночен број (единствен матичен број);" 
5. Во точка 14, по потточка 3) се додава нова пот-

точка За) која гласи: 
„За) даночен број на налогодавачот;". 
По потточка 10) се додава нова потточка 10а) која 

гласи: 
„10а) единствен матичен број;" 
6. Во точка 20, по потточка 2) се додава нова пот-

точка 2а) која гласи: 
„2а) даночен број на налогодавачот;". 
По потточка 5) се додава нова потточка 5а) која 

гласи: 
,,5а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 9) се додава нова потточка 9а) која 

гласи: 
„9а) даночен број на примачот;". 
По потточка 11) се додава нова потточка На) која 

гласи: 
„На) назив и седиште на банката - депозитор;". 
7. Во точка 26, по потточка 2) се додава нова пот-

точка 2а) која гласи: 
,,2а) даночен број на налогодавачот;". 
По потточка 5) се додава нова потточка 5а) која 

гласи: 
,,5а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 9) се додава нова потточка 9а) која 

гласи: 
,,9а) даночен број на примачот;". 
По потточка И) се додава нова потточка На) која 

гласи: 
„На) назив и седиште на банката - депозитор;". 
8. Во точка 29, по потточка 2) се додава нова пот-

точка 2а) која гласи: 

,,2а) даночен број на должникот;4". 
По потточка 5) се додава нова потточка 5а) која 

гласи: 
„За) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 9) сс додава нова потточка 9а) која 

гласи: 
„9а) даночен број на доверителот;". 
По потточка И) се додава нова потточка На) која 

гласи: 
Ј1п)н<*же h егда^тс па Свикам - дено догори. 
9. Во точка 32, но »отточи Ј) се до;мш» но*л ног 

точка За) која гласи: 
„За) даночен број на трасантот;". 
По потточка 6) се додава нова потточка 6а) која 

гласи: 
„6а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 10) се додава нова потточка 10а) која 

гласи: 
„10а) даночен број на ремитентот;". 
По потточка 12) се додава нова потточка 12а) која 

гласи: 
,Д2а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
10. Во точка 35, по потточка 5) се додава нова пот-

точка 5а) која гласи: 
,,5а) даночен број на должникот;". 
По потточка 8) се додава нова потточка 8а) која 

гласи: 
,,8а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 12) се додава нова потточка 12а) која 

гласи: 
,Д2а) даночен број на примачот;". 
По потточка 14) се додава нова потточка 14а) која 

гласи: 
,Д4а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
11. Во точка 38, по потточка 2) се додава нова пот-

точка 2а) која гласи: 
„2а) даночен број на налогодавачот;". 
По потточка 3) се додава нова потточка За) која 

гласи: 
„За) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 5) се додава нова потточка 5а) која 

гласи: 
„5а) даночен број на примачот;". 
По потточка 6) се додава нова потточка 6а) која 

гласи: 
„6а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
12. Во точка 41, по потточка 3) се додаваат две нови 

потточки За) и 36), кои гласат: 
„За) назив и седиште на банката - депозитор; 
36) даночен број на примачот - налогодавачот;". 
13. Во точка 44, по потточка 2) се додава нова пот-

точка 2а) која гласи: 
„2а) даночен број на имателот на сметка на чиј товар 

се извршува налогот;". 
По потточка 5) се додава нова потточка 5а) која 

гласи: 
„5а) назив и седиште на банката - депозитор;". 
По потточка 9) се додава нова потточка 9а) која 

гласи: 
„9а) даночен број на имателот на сметка во чија 

корист се извршува налогот;". 
По потточка 11) се додава нова потточка На) која 

гласи: 
„На) назив и седиште на банката - депозитор;". 
14. Во точка 47, по потточка 5) се додава нова пот-

точка 5а) која гласи: 
„5а) даночен број на примачот;". 
15. Во точка 50, по потточка 4) се додава нова пот-

точка 4а) која гласи: 
„4а) даночен број на имателот на сметка чија сметка 

се терети;". 
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16. Во точка 53, по потточка 3) се додава нова пот-
точка За) која гласи: 

„За) даночен број на налогодавачот;". 
По потточка 4) се додава нова потточка 4а) која 

гласи: 
„4а) даночен број на корисникот;". 
17. Во точка 63, по потточка б) се додаваат две нови 

потточки в) и г) кои гласат: 
„в) „Даночен број на уплатувачот", „даночен број на 

трасантот", „даночен број на налогодавачот", „даночен 
број на должникот", „даночен број на примачот", „да-
ночен број на ремитентот", „единствен матичен број" -
претставува нумеричка идентификација на учесниците 
во платниот промет (даночни обврзници). Правните 
лица и другите иматели на сметки го запишуваат един-
ствениот даночен број, како единствен идентификатор 
на податоците за даночниот обврзник, а граѓаните го 
запишуваат својот единствен матичен број кој претста-
вува негов даночен број. 

г) назив и седиште на банката депозитор - претста-
вува описна идентификација на банките - депозитори 
на учесниците во платниот промет. Се запишува скра-

тен назив и седиште на банката - депозитор на имате-
лот на сметка (уплатувач, трасант, налога давач, долж-
ник, примач и ремитент)". 

Потточките од в) до ѕ) стануваат потточки од д) до 
ј). 

18. Постојните единствени инструменти - обрасци за 
вршење на работите на платниот промет можат да се 
користат до 1 август 1998 година. Акцептниот налог 
издаден од должникот заклучно со 31 јули 1998 година, 
без оглед на датата на втасување, доверителот може да 
го достави до Заводот за платен промет за наплата. 

19. Прилогот број 5, се заменува со нов Прилог број 
5, кој е составен дел на ова упатство. 

20. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ке се применува од 1 август 1998 
година, освен точката 3 од ова упатство, која ќе се 
применува од 15 мај 1998 година. 

Бр. 08-4389/1 Министер за финансии, 
27 април 1998 година Д"Р Т а ™ Фити, с.р. 

Скопје 

ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ОПШТА УПЛАТНИЦА 

ПРИЗНАНИЦА 

Уплатил 
^ ор на поштата' 

Г 
(Назив и адреса на уплатувачот) 

Цел на дознаката 

даночен број 
(единствен матичен број) 

Примач. 

(Назив и седиште на примачот) 
. даночен број 

(ЖИГ И ПОТПИС) 

Во на ден 
Ознака на контр. 

шифра 

ДЕН. £ 

бро| 

повик на бр 
(одобрен) 

(број на дневникот) 
(наплатен надомест) 

Обр. бр 10 3ПП 

ЗАВОД-ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ДАНОЧНА УПЛАТНИЦА 

ПРИЗНАНИЦА 

Даночен обврзник. 
Ор на ниилаш* 

(Име и презиме и адреса на даночниот обврзник) 
Цел на дознаката 

Цо корист на сметката. 

(Називља сметката за уплата на |авните приходи) 

(жиг и потпис* 

Ознака на контр 

даночен 6ро| (единствен матичен 6poj) 

• 
шифра 

ДЕН. £ 
6р0| 

повик на бр 
(одобрен) 

0бр.6р .10-дузпп 

(6ро| на дневникот) 

(место и дата) 

(наплатен надомест) 
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ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ПОСЕБНА УПЛАТНИЦА 

ПРИЗНАНИЦА 

Уплатил 

, (Назив и адреса на уплатувачот) 

Цел на дознаката 

Примач. 

(Назив и седиште на примачот) 

.(жиг и потпис) 

Во 
Ознака на контр 

ор на нештата 

даночен 6poj 
(единствен матичен број) 

. даночен 6ро| 

на ден 

Обр бр. 11 ЗИП 

Д Е Н . [ 

бро| 

повик на брГ 
(одобрен) I ][ 

шифра 

(бро) на дневникот) 
(наплатен надомест) 

ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

(Организациона единица на Заводот) 
Во на ден 

(Место на издавање на чекот) 

Исплатете по овој чек на товар на нашата сметка. 

даночен 6ро| 
Цел на исплатата. 

По наредба. 

„или на доносител 

повик на бр 
(здделж) 

ЧЕК број 

6рО| 

даночен број 
(единствен матичен број) 

ознака на 
контролата 

(Печат - штембил и потпис на издавачот) Број на дневникот. 

Обр. бр. 20 ЗПП 

Д Е Н . £ 

• 
шифра! 

(потпис на примачот) 
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ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

(Организациона единица на Заводот) 

Книжете на товар на сметката . 

(Назив и седиште на должникот) 

Депонент на 

даночен бро) 

(назив и седиште на банката) 

Цел на наплатата. 

Во корист на нашата сметка . 

(Назив и седиште на доверителот) 

Депонент на 

даночен бро| 

(назив и седиште на Данката) 

(Печат - штембил и потпис на налогодавачот) 
ознака на 

контролата 

НАЛОГ ЗА НАПЛАТА 

бро| 

повик Ив 60| 
(ЗДД0ЛЖ) 

ДЕН. [ 
број 

повик не вр 

Рбр.бр. 43 3ПП 

] "ГП 

ш и ф р а [ _ ] _ Е 

3 

(место и дата) 
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ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

(Организациона единица на Заводот) 

Во на ден 
(место на издавање на чекот) 

Исплатете по ОВОЈ чек на товар на нашата сметка . 

даночен бро| 

Депонент на. 
(назив и седиште на банката) 

Цел на плаќањето. 

По наредба. 

. даночен 6poj 

Депонент на. 
(назив и седиште на банката) 

(Печат - штембил и потпис на подносителот на чекот) 

повик и« бр 
( М Д 0 Л Ж ) 

ознака на 
кодтррлуга 

ПРЕСМЕТКОВЕН ЧЕК број 

6ро| 

ДЕН. £ 

6poi 

повик на бр 
(одобрен) 

Обр. бр. 45 ЗПП 

1 начни I I 
I I 

шифра! | 1 | 

1 

(печат и потпис на издавачот) 

ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

(организациона-единица на 

(место и дата на издавање на налогот) (дата на втасување) 

Книжете на товар на нашата сметка 

(Назив и седиште на должникот) 

Депонент на 

(даночен 6ро|) 

(назив и седиште на банката) 

Цел на плаќањето. 

Во корист на сметката. 

(Назив и седиште на примачот) 

Депонент на 

(даночен бро|) 

(назив и седиште на банката) 

о (Печат-штембил и 
потпис на 
должникот-
акцептантот) 

(Потпис и печат-
штембил на 
подносителот на 
налогот) 

о 

повик ма бр 
(мдолм) 

АКЦЕПТЕН НАЛОГ број 

6poi 

][ 

ДЕН. 
бро| 

(овобр) 

КРАМПА 

] т • 

Шифра! | | | 

] 

О б р . бр. 4 6 ЗПП (дата и ч а с н а п р и е м на налогот) 
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ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ПРИЈАВА НА УПЛАТИ 

(Организациона единица на Заводот) 1 1 (Организациона единица на Заводот) 

- - начин ме I I 
""ри 1 1 

Уплатуван 

- - начин ме I I 
""ри 1 1 

шифра | | | | 

Д Е Н . | | 
Во КОРИСТ на сметката 6р<4 

1 1 
1 1 
даночен 6pot повик не бр! I I 

(одобрен) 1 1 I 1 
Вид уплата 
Број на извршените уплати 
Реден број на пријавата 

о (6pOf на дневникот) 

(жиг и потпис) 
Во на ден 

Обр. бр. 60 зпп ° » 1 •{ 
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ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ПРИЈАВА НА ИСПЛАТИ 
* ^ 

6ро| 

1 1 тг П 
(Организациона единица на Заводот) 1 1 , бр на почвата- наѓ банката1 

На товар на сметката 

6ро| 

1 1 тг П 
| повик на бр! I I I 

( вдолж) 

ДАНПивН fipnj 

Исплетувам 

шифра 

ДЕН. | 1 

^ ^ (број на дневникот) 

Виа исплата 
Број на извршените исплати ѕ — 
Реден 6ooi на појавата ( 

шифра 

ДЕН. | 1 

^ ^ (број на дневникот) 

(жиг и потпис) (место и дата) 
Обр. бр. 65 ЗИП ? 

ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

организациона единица на Заводот АКРЕДИТИВ . 
(седиште) 

Акредитив број 

(Назив и место на налогодавачот) (назив и место на корисникот) 
Даночен број Даночен бро| 

број на сметката број на сметката I , 1 I I 
Отворете отповиклив-неотповиклив, обичен-документарен акредитив кај вашето седиште 

до износ од 

ДЕНАРИ . 

Со букви ' 
Со важност до односно до отповикувањето 
Услови за предвремено гасење на акредитивот 
[Услови за исплата 

(назив и место на корисникот) 
Даночен бро| 

број на сметката 

Ознака на 
контрола (печат-штембил и потпис на налогодавачот) (место и дата) (штембил и потпис на Заводот] 

Обр. бр. 84 ЗИП 
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672. ^ 
Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 8 април 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 6 од Уредбата за начинот и 

условите за продажба на становите и деловниот фонд 
на ЈНА што се во државна сопственост на Република 
Македонија, донесена од Владата на Република Маке-
донија на 21 февруари 1992 година („Службен весник 
Република Македонија" бр. 24/92 и 8/94). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Лидија Даниловска од Скопје 
и Милан Трбогазов адвокат од Скопје, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредба на 
член 6 од Уредбата означена во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 3 од 
Уредбата е предвидено носителот на станарског© право 
кој склучил договор за купопродажба на стан со ЈНА со 
право на плаќање на цената на станот во целост или во 
рати, а истиот не го заверил, должен е договорот да го 
завери кај надлежниот суд во Републиката. 

Неисплатените средства на име купопродажната 
цена според договорот од став 1 на овој член, се уплату-
ваат на жиро сметка на Министерството за одбрана со 
намена - Средства за продажба на становите и деловен 
простор на воено-станбен фонд - Скопје. 

Носителот на сганарското право кој склучил дого-
вор за купопродажба на стан со ЈНА со отплата во рати 
може во покус рок да го отплати станот со плаќање во 
помалку рати, односно да го уплати целиот износ наед-
наш. 

Во оспорениот член 6 од Уредбата е предвидено 
дека носителите на станарског право кои ги купиле 
становите, односно склучените договори според члено-
вите 3 и 4 од оваа уредба, по извршената заверка на 
договорите за купопродажба на стан, односно купува-
чите на деловен простор , не можат да го продадат купе-
ниот стан односно деловниот простор во рок од шест 
години од денот на заверката на договорот. 

Судот, исто така утврди дека во 1994 година е извр-
шено дополнување на оспорената уредба, при што по 
член 6 се додава нов член 6-а, со кој е предвидено воен 
старешина на служба во Армијата на Република Маке-
донија, кој како воен старешина КУПИЛ стан на терито-
ријата на другите републики ^ лоранен *<t 
може да изврши размена на тѓој стан со ста*, на л 
старешина од другите републики на поранешната СФРЈ 
кој согласно член 3 и 4 на оваа уредба склучил договор 
за купопродажба на стан на територијата на Република 
Македонија, со тоа што заменетиот стан на територи-
јата на Република Македонија не може да гр продаде во 
рок од 6 години од денот на извршената заверка на 
договорот за размена на стан. 

5. Уставот на Република Македонија во член 30 ја 
гарантира сопственоста и притоа не прави разлика по 
основ на стекнувањето туку ја гарантира секоја соп-
ственост стекната по било кој правен основ. 

Според тоа начинот за гаранција на сопственоста 
подеднакво се однесува на сите сопственици на станови 
независно по кои основи и услови се стекнале со пра-
вото на сопственост. 

Понатаму, според член 30 став 3 од Уставот никому 
не може да му бидат одземени или ограничи w -
носта и правата кои произлегуваат од неа* освен кога cfc 
работи за јавен интерес утврден со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
сопственоста и правата што произлегуваат од неа мо-
жат да се одземат или ограничат само кога постои јавен 
интерес утврден со закон. Според тоа, само Собрани-
ето како носител на законодавната власт на Републи-
ката (член 61 од Уставот), е овластено со закон да то 
утврди јавниот интерес за одземање или ограничување 
на одреден вид на сопственост. 

Владата, како носител на извршната власт (член 91 
став 1 од Уставот) е овластена да ја утврдува полити-
ката на извршување на законите и другите прописи на 
Собранието и да донесува уредби и други прописи за 
извршување на законите, а не и да го ограничува про-
метот на становите кои преминале во приватна сопстве-
ност. Ова и дотолку повеќе, што со член 55 од Уставот 
се гарантира слободата на пазарот, која слобода може 
да се ограничи само со закон и тоа единствено заради 
одбраната на Републиката, зачувувањето на природ-
ната и животната средина или здравјето на луѓето. 
- Од изнесените уставни одредби недвосмислено про-
излегува дека условите за стекнување на правото на 
сопственост, за ограничувањето и располагањето со 
сопственоста, како и условите за прометот на предме-
тите во сопственост, се уредуваат со закон, во соглас-
ност со Уставот. Одговорноста на Владата за извршу-
вање на законите и нејзината уставна надлежност да ја 
утврдува политиката за нивното извршување, не може 
да значи овластување за Владата прашањата што се 
уредени со закони да ги уредува на поинаков начин, а 
уште помалку да ги ограничува со Устав загарантира-
ните права на граѓаните. 

Независно од тоа кој располага со воените станови, 
според мислењето на Судот тие после нивната про-
дажба преминуваат во приватна сопствност и стекну-
ваат правен режим како и сите други предмети во соп-
ственост на граѓаните. 

Според тоа, доколку државата смета дека постои 
јавен интерес прометот на откупените станови од бив-
шата ЈНА, привремено да се ограничи, во таков случај 
тој интерес мора да биде утврден со закон, што не е 
случај со законите кои го уредуваат прашањето за про-
дажбата на становите на бившата ЈНА. 

Со оглед на тоа што Владата, ниту со Уставот ниту 
со закон не е овластена со свој пропис да го ограничува 
прометот на становите на кои постои право на сопстве-
ност, Судот оцени дека одредбата на член 6 од Уред-
бата со која се ограничува прометот на становите отку-
пени од ЈНА, на кои веќе е стекнато право на сопстве-
ност не е во согласнот со означените уставни и одред-
бите на законите што го уредуваат прашањето за про-
дажба на становите од бившата ЈНА. 

Понатаму, со оглед на тоа што еден од подносите-
лите на иницијативата (член 6 од Уредбата) го оспорува 
во однос на член 11 од Законит за сопственост на де-
леви од згради („Службен весник на СРМ" бр. 20/74,31/ 
74,14/75 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 2/94), Судот утврди дека со овој член од Законот е 
дадено право на сопственикот на посебен дел од зграда, 
тој посебе^ дел да го отуѓи, поради што оцени дека 
оспорената одредба не е во согласност и со т о ј закон. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како ге 
точката 1 од оваа одлука. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 235/96 
1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Република Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 
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И С П Р А В К И 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Законот за заштита при 
работа („Службен весник на Република Македонија" 
број 13/98) се направени грешки, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

1. Во член 20 став 1 наместо зборот „радиокатив-
ност" треба да стои зборот „радиоактивност". 

2. Во член 32 ставот 2 втората реченица станува став 
3. 

3. Во членот 43 ставот 2 се брише. 
4. Во член 49 став 1 алинеја 1 наместо зборот „зашт 

тита" треба да стои зборот „заштитата". 
5. Во членот 54 став 1 точка 1 наместо зборот „рабо-

ти" треба да стои зборот „работни". 
6. Во членот 56 став 1 во точката 6 во третиот ред 

наместо зборот „ставови44 треба да стои зборот „став", 
а во точката 14 наместо „51 и 54" треба да стои „51 до 
54". 

7. Во членот 59 став 2 наместо зборот „Мерка", 
треба да стои зборот „Мерката". 

Број 12-1519/2 
22 април 1998 година Законодавно-правната комисија 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за распореду-
вање на приходите од игрите на среќа и од забавните 
игри во 1998 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонка" бр. 20/98, направена е грешка, 
поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИ-
ХОДИТЕ ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВ-

НИТЕ ИГРИ ВО 1998 ГОДИНА 

Во член 2, точка 2, ред 3, наместо цифрата 
„75.000.000" треба да стои „7.500.000" и во ред 4, наме-
сто „75.000.000" треба да стои „7.500.000". 

Бр. 23-814/1 
30 април 1998 година 

Скопје 

Од Владата на Република Македонија 

Во „Службен весник на Република Македонија", бр. 
18/98, на стр. 994 е објавено решението Су. бр. 82/98 
што Уставниот суд на Република Македонија го донесе 
на седницата од 23 февруари 1998 година. 

Судот утврди дека треба да се изврши исправка на 
формулацијата на решението, и тоа да гласи: 

' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА УСТАВНИОТ 

СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Бранислава Бојчин, самостоен советник, се име-

нува во звање советник на Уставниот суд на Република 
Македонија, сметано од 1 март 1998 година. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија44. 

Су. бр. 82/98 Претседател 
23 април Д998 година „ н а Уставниот суд 

Скопје на Република Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека во 

постапката за долг по тужбата на тужителот 
Туристичка агенција "Флајтурист" од СкопЈе, против 
Малинка Силјановска од Скопје, со непозната адреса 
на живеење,е назначен привремен застапник - адвокат 
Ратко Георгиевски од Скопје, ул."Ѓуро Стругар" бр. 
15,кој ќе ја застапува тужената во постапката се 
додека таа или нејзин полномошник не се појават пред 
судот. Вредност на спорот неопределена. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХХП П.бр. 
3749/97. (8324) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје е поставена 
парнична постапка за утврдување право на сопстве-
ност, по тужбата на тужителите Марица Слабевска, 
Југослав Славески, Тодорка Видоеска, Мирослава 
(^танкоска, Мирослав Славески, Славчо Славески и 
Драган Славески, сите преку пол. Игнат Панчевски, 
адвокат од Скопје, ул."Стив Наумов" бр. 22/1, против 
тужениот Ивковиќ Благоја со непозната адреса на 
живеење. 

Основниот суд Скопје I - Скопје постави привремен 
застапник на тужениот Ивковиќ Благоја, со непозната 
адреса на живеење, и тоа адвокатот од Скопје, Драган 
Тоневски, кој ќе ги штити правата и интересите на 
тужениот се до појавување на тужениот во судот или 
на негов полномошник, или додека Меѓуопштинскиот 
центар за социјални работи на општините на град 
Скопје, постави привремен застапник на тужениот. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, XIX П.бр. 
4601/97. (8326) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е 
оставинска постапка во врска со оставината на покој-
ната Даница Танушевска од Скопје, родена 1901 
година во Скопје, од татко Трајко, а починал на 
15.Ш.1987 година во Скопје, со последно живеалиште. 

Се повикуваат лицата што полагаат право на на-
следство од покојната Даница Танушевска, да се при-
јават на судот. Доколку по истекот на една година од 
објавувањето на огласот не се јави ниеден наследник, 
оставината и се предава на Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, О.бр. 1092/97. 
(8351) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Башким Дрешај од Скопје, 
ул."Ратко Митровиќ" бр. 79-а, против тужената Самк& 
Дрешај од Скопје. 

Се повикува тужената, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас, да се јави во овој суд или да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. Во спро-
тивно, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе 
ги застапува нејзините интереси до правосилното 
окончување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХП П.бр. 
212/98. (7954) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес* во п^р^шчн^о^, п^вддее^ 

П.бр. 274/9$шо предлог,:на нолндмедшиѓот^ЈУЗќ^пг 
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П.бр. 311/95 година, по тужбата на тужитѕелката 
Убавка Минкова од с. Клуклиш, против тужениот 
Гоне Минков, од е. Куклиш, сега со непозната адреса 
на живеење. \ 

Се повикува тужениот Гоне Минков од е. Куклиш, 
да се јави во овој суд во рок од 15 дена по обја-
вувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе му биде 
одреден привремен застапник кој е ги застапува него-
вите интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 311/95.(8188) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за исполнување на 

договор по 1 тужбата на тужителот Филиповски Филип 
од е. Копанце, против тужениот Аврамовски Перо од 
с. Раотинце, со непозната адреса во САД. Вредност на 
спорот 45.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави пред овој суд во 
рок од 30 дена, или, пак, постави свој привремен 
старател, односно свој полномошник кој ќе се грижи 
за неговите интереси до правосилното окончување на 
спорот. Доколку тоа не го стори судот ќе му постави 
привремен застапник преку Центарот за социјални 
работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 416/98. (8380) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителот Османи Имер 
од е. Доброште, против тужениот Абдули Нешат од е. 
Доброште, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник, кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му 
постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1175/97. (8381) 

телот Шатара Ивзо од Велес, против тужениот Хониќ 
Хашим од е. Горно Оризари, сега со непозната адреса 
на живеење, постави привремен застапник и тоа 
стручниот соработник Билјана Јачева од Основниот 
суд во Велес, која ги има сите права и должности на 
законски застапник се додека тужениот или негов 
полномошник не се појават пред судот,- односно се 
додека органот за старателство не го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 274/98. (8187) 

Пред Основниот суд во Велес, по парничниот пред-
' мет П.бр.266/98 по предлог на тужителот Илиевски 

Драги од Велес, против тужениот Исмаили Шабан од 
е. Г.Врановци, сега со непознато место на живеење, за 
привремен застапник на тужениот Исмаили Шабан му 
е поставен стручниот соработник при Основниот суд 
во Велес - Перчинковсќа Валентина, согласно чл.84 
ст.2 т.5 од ЗИП, која ги има сите права и должности 
на законски застапник по предметот се додека туже-
ниот Исмаили Шабан или неговиот полномошник не 
се јават пред судот односно се додека органот за ста-
рателство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 266/98. (8181) 

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет 
П.бр. 295/98 по предлог на полномошникот на 
тужителот Рамадани Бануш од е. Г. Врановци, против 
тужениот Рамадан Јашари од е. Г. Врановци, со 
непознато место на живеење, за привремен застапник 
на тужениот е одредена стручен соработник Билјана 
Јачева во Основниот суд во Велес, согласно чл.84 ст.2 
т.5 од ЗПП, која ги има сите права и должности на 
законски застапник по споменатиот предмет, се дог 
дека тужениот или негов полномошник не се јават 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.295/98. (8182) 

ОСНОВЕН СУД ВО rqCTHBAP 
Се повикува тужениот Исмаили Реџеп од Гости-

вар, сега со непозната адреса во Шведска, да се јави во 
Основниот суд во Гостивар или да постави свој 
полномошник кој ќе го застапува по предметот 
П.бр.797/97 во Кој е тужен од страна на тужителката 
Исмаили Себаете од Гостивар. 

Доколку не се јави или не постави свој полномош-
ник, ќе го застапува Душица Димитриеска, стручен 
соработник при Основниот суд во Гостивар, се до 
правосилното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд воГостивар,П.бр.797/97. (8190) 

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Камбери Амит од е. 
Симница, против тужената Камбери -Ковачи Рајмонда 
од Корча, Република Албанија, со непозната адреса. 

Согласно чл.84 ст.1 т. 4 од ЗИП на тужената и се 
поставува привремен застапник Душица Димитрие-
ска, стручен соработник при овој суд која ќе се грижи 
за нејзините права) и интереси до окончување на 
постапката, или, пак, додека не се јави во судот. , 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.224/98. (8379) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица, е заведено 

граѓански предемтза зголемување на издршка под 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
долг по тужбата на тужителот Савески Трпче од е. 
Јанчиште, против тужениот Тодоровски Наум, со 
непозната адреса во Романија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Цеи-, 
тарот за социјална работа ќе му постави привремен 
застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.465/98. (8382) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор заж 

неисплатен долг, по тужбата на тужителот Блажо 
Ангеловски од е. Косевица, Делчево, против туже-

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Се повикува исчезнатото лице Асат Беџети, роден 

на 18 мај 1905 година во село Зајас, од татко Куртиш и 
мајка Бајрише како и секој друг што знае за неговиот 
живот да се зави во судот во рок од 3 месеци од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
со напомена дека по истекот на овој рок исчезнатото 
лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Основниот суд во Кичево, ВПП.бр.212/97. 
(8378) 
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ниот Тураби Мемедов од Кочани, ул."Стамен Манов 
бб, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена, од објавувањето на огласот во или да постави 
свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен застапник, кој ќе ги штити неговите права 
и интереси до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 464/97. (8222) 

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 
Пред Основниот суд во Неготино се води спор за 

поништување на договор за подарок по тужбата на 
тужителот Лазиќ Велика од е. Криволак, против ту-
жениот Лазиќ Божидар, со непознато место на живе-
ење во СР Југославија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 (триесет) дена 
да му достави на судот точна адреса или да определи 
полномошник кој што ќе го застапува. 

Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот не се јави, судот ќе му постави приврмен 
застапник - Камчева Снежана, волонтер, дипломиран 
правник со положен правосуден испит, која ќе се гри-
жи за неговите права и интереси до окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Неготино,П.бр.448/95. (8189) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за 

надомест на штета по тужбата на тужителот Алек-
сандар Ристов од е. Криви Дол, против тужените 
Борис Николов од Кочани и Санде Џамбазов од 
Скопје. Вредност на спорот 40.162,00 денари. 

Се повикува тужениот Борис Николов од Кочани 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
да се јави пред Основниот суд во Штип и да достави 
точна адреса или да определи свој застапник или 
полномошник. Во спротивно, по службена должност 
ќе му биде поставен привремен застапник од страна на 
судот кој ќе ги застапува неговите интереси до 
завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 374/97. (8186) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

54/98 на регистарска влошка бр. 000961, го запиша во 
трговскиот регистар Јавното трговско друштво за ус-
луги, градежништво и производство Менсур Нуроски 
и др. „МИР - КОМПАНИ" увоз-извоз, Лабуништа 
јтд. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070124, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 080121, 080129 , 080190, 090179 , 090209, 
050100, 050302, 060502, 090123 , 090124, 013021, 012041, 
013042, 013072, 013119, 013119, 020110, 020140, 020120, 
110109, 090201, 070310, 070320, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, малограничен проме г, реек-
спорт, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка со полно овла-
стување. 

Друштовото во правниот промет со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот. 

Управител: Менсур Нуроски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 54/98. 

(2834) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
57/98 на регистарска влошка бр. 000964, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Трговецот пое-
динец за услуги Љубе Крсте Ицаноски „БЕНЕ -
БОШ" Битола т.п. 

Основач: Љубе Ицановски. 
Седиште: Битола нас.Стрежево. 
Дејности: 090124, 090129. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот. 
Овластен потписник: Љубе Ицаноски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 57/98. 

(2835) 

Основниот суд во Штип, со решението Срсг. бр. 
39/98, на регистарска влошка бр. 1-9252-0, го запиша 
во судскиот регистар дополнувањето на дејност на 
Претпријатието за трговија и услуги „Смики4 скспорт-
импорт п.о. ул.„Гошо Викснтисв 4 бр.43 Кочани. 

Основач на претпријатието е Митков Коце од Ко-
чани ул.„Гошо Викснтисв" бр.43. 

Дејности: 012701, 012702, 012703, 012810, 012830. 
Од Основниот суд во Штип, Срсг. бр. 39/98. (2004) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
55/98, на регистарска влошка бр. 1-5288-0, ги запиша 
во трговскиот регистар промените на Претпријатието 
за градежништво и трговија „КИКО-ГРАДБА" п о 
увоз-извоз, ул. „Ристо Ќурчиев" бр. 10/9, Струмица. 

Се врши промена на назив и седиште и тоа наместо 
досегашната фирма и адреса: Производно, прометно 
и услужно претпријатие „ТУФЕК" п.о. увоз-извоз, на 
ул. „Стив Наумов" бр. 83, Струмица, сега гласи: Прет-
пријатие за градежништво и трговија „КИКО-ГРАД-
БА" п.о. увоз-извоз, ул. „Ристо1 Ќурчиев" бр. 10/9& 
Струмица. 

Дејности: 050100, 050201, 050203, 050209, 050301, 
050302, 110404, 110402, 110403. 

Се врши промена на овластено лице и застапник 
во надворешно трговскиот промет и тоа се брише ли-
цето Митко Туфекчиев, директор без ограничување, 
а се запишува лицето Павлинка Ристеска, директор 
без ограничување. 

Како основач истапува лицето Митко Туфекчисв, 
а пристапува како основач Павлинка Ристеска. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 55/98. (2791) 

Основниот суд во Штип, со решението Срсг. бр. 
75/98, на регистарска влошка бр. 1-13470-0, го заниша 
во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Трговското претпријатие „ЧАК" п.о. увоз-извоз, 
Струмица. 

Дејности: 012410, 012421, 012429. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 75/98. (2792) 

Основниот суд во Штип, со решението Срсг. бр. 
81/98, на регистарска влошка бр. 1-3895-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Трговското претпријатие „МАКРО-ИНТЕКС" ц.о. 
експорт-импорт, Струмица. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 81/98. (2795) 
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Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 139/98, на регистарска влошка бр. 1-59408-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, директор, назив и проширување на дејноста во 
Трговското, услужно и производно претпријатие „ХЕ-
ПС" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Трст" бр. 41, Кума-
ново. 

Горенаведената фирма со промена на седиште и на-
зив во иднина ќе гласи: Претпријатие за прозводство, 
услуга, трговија со транспорт и шпедиција, угостител-
ство и туризам „АЗЗ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-им-
иорт, ул. „Трст" бр. 41, Куманово. 

На ден 25.12.1997 година од претпријатието истапил 
Мирвет Бајрами, а на истиот ден пристапил Заим Бај-
рами. 

Дејности: 011832, 011949, 012202, 012310, 012410, 
012611, 012699, 013021, 013030, 013121, 020110, 020121, 
110109, 110903, 020140, 020201, 020202, 060503, 060602, 
110302, 110301, 100391, 100310, 110404, 110905, 100905, 
100351, 110201, 090150, 090121, 013400, 013500, меѓуна-
роден превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓу-
народни агенциски работи, продажба на стоки во кон-
сигнациони складови. 

Се брише Мирвет Бајрами, директор без ограничу-
вање, а се запишува Заим Бајрами, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 139/ 
98. (4927) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 138/98, на регистарска влошка бр. 1-17511-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
на Претпријатието за туризам и атрговија „АНТАЈ1И-
ЈАТУРС" ц.о. увоз извоз, ул. „Гоце Делчев" бр. 13, 
Куманово. 

Се брише Џеват Муртеза ни, а се запишува Елмаз 
Миргсзани, како директор со неограничено овласту-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 138/ 
98. (1930) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 275/98, на регистарска влошка бр. 1-51-368-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, услуга и 
трговија „МС ЕКОНОМИКС" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Октомвриска Револуција" бр. 5-3/16, Куманово. 

Се брише Стокиќ Ана, а се запишува Сгевановска 
Снежана, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 275/ 
98. (4931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4922/97, на регистарска влошка бр. 1-53326-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач на Претпријатието за промет и 
услуга „ОКИ-КОМ" ц.о« увоз извоз, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 37/32, Куманово. 

Досегашниот назив и седиште на Претпријатието за 
промет и услуги „ОКИ-КОМ" ц.о. увоз извоз, ул. 
„Маршал Тито" бр. 37/32, Куманово во иднина се ме-
нува и ќе гласи: Претпријатие за промет и услуга „РО-
КИ-КОМ" ц.о. увоз извоз е. Умин Дол, Куманово. 

На ден 12.08.1997 година пристапува Додевска Ви-
олета, а на истиот ден истапува Гајда Роберт. 

Се брише Гордана Трајковска, директор, а се запи-
шува Виолета Додевска, директор 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр, 4922/ 
98. (4933) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2024/97, на регистарска влошка бр. 1-42155-0* 

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
цето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуга на големо и мало „НЕЦ" п.о. извоз увоз, ул. 
„Титова Митровичке" бр. 16, Куманово. 

Се брише Гордана Цветановска, а се запишува Ни-
кола Цветановска, како директор со целосни овласту-
вања без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2024/ 
97. (4934) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 570/98, на регистарска влошка бр. 1-55525-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
основач и директор на Претпријатието за производ-
ство, трговца, угостителство и туризам „АРАЈ-КОМ-
ПАНИ" ц.о. експорт импорт, с. Черкези, Куманово. 

Истапува основачот Насер Алили, а пристапуваат 
Сулемани Арсим и Сулемани Ајрула. 

Се брише Насер Алини, а се запишува Сулемани 
Арсим. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег, бр. 570/ 
98. (4936) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 569/98, на регистарска влошка бр. 1-35421-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар променат на називот, 
седиштето, основач, дејност и директор на Претприја-
тието за производство, трговија и услуга „ИЛИРИЈА-
-АР4 д.о.о. увоз извоз е. Баксинце, Липково. 

Истапува основачот Поповиќ Воислав, а пристапу-
ваат Џемаил Садули и Мемет Садули. 

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093. 011313, 
012421, 012429, 013500, 013904, 013909. 

Се брише Поповиќ Воислав, а се запишува Мемет 
Садули. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срсг. бр. 569/ 
98.1ј (4937) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5395/97, на регистарска влошка бр. 1-44789-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало „АНИ-КОМЕРЦ" ц.о., увоз-взвоз, 
Скопје. 

Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало .ЈУНИОР" увоз-извоз, ц.о., Скопје. 

Се брише Зоран Јовановаки, а се запишува Мара 
Колевска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5395/97. (2463) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4693/97, на регистарска влошка бр. 1̂ 48439-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Прометното претпријатие „ВЕЛМАР" екс-
порт—импорт, д.о.о., Бул. „Партизански одреди" бр. 
4-2/12, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Лазо Ивановски. 
^ Ј ? 5 « ° с н о в н и о т °УД Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4693/97. (2467) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2710/97, на регистарска влошка бр, 8-
02001353-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво, Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги „БОЦЕ" - Аница 
д.о.о,е.л., експорт-импорт, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
19, Неготино. 

Основач е Аница Арсова од Неготино, ул. „Мар-
ксова" со изјава бр. 1/97 од 15.12.1997 година. 
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Дејности: 020110, 020129, 020131, 020139, 020140, 
020201, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060101, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132/070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090131, 090139, 090171, 090179, 013071, 
013072, 013073, 013074, 090209, 110302, 110309, 110902, 
110903, 110909, 070310, 070320, застапување на стран-
ски лица, посредување во надворешно-трговски про-
мет, меѓународен транспорт на стоки во друмски соо-
браќај. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Управител на друштвото е содружникот и основа-
чот во внатрешен и надворешен траески промет Ани-
ца Арсова - управител на друштвото без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, - Срег. бр. 
2710/97. (2523) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Tpfer. бр. 51/98, на регистарска влошка бр. 6-2001282-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговецот поединец Дејана Ордан Паметковски, 
авто такси „ЕМАНУЕЛ" т.п., е. Сопиште бр.64, Ско-
пје. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Управител е Дејан Паметковски од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските превземени во 
правниот промет одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 51/ 
98. (2555) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
251/98 на регистарска влошка бр. 1-2854, ја запиша во 
судскиот регистар промената^на овластено лице на 
Приватно претпријатие за трговија на големо и мало 
„ГРОСИСТ" увоз-извоз п.о. ул.„Булевар 1.ви Мај" 
бр.268/28 Битола. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно-трговското работење на лицето Ставрев-
ски Костадин и се брише од судскиот регистр. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговското работење Ставревски Петар - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 251/98. 
(2912) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
276/98 на регистарска влошка бр. 1-6467, го запиша во 
судскиот регистар пристапувањето на основач и име-
нување на лице овластено за застапување заменик ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „МАШИЌ" експорт-импорт п.о. Нас. Кар-
пош 7/2-1 Битола. 

Во претпријатието пристапува нов основач Цвета-
нов Владимир од Битола и ќе го застапува како нов 
заменик директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 276/98. 
(2913) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
172/98 на регистарска влошка бр. 1-6474, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач и лице овла-
стено за застапување на Приватно претпријатие за 

производство, услуги и трговија на големо и мало 
„КОДИК" п.о., увоз-извоз, ул. „Прилепска" бр.27 ме-
занин, локал 2 Битола. 

Од претпријатието истапуваат основачите Иванчо 
Стефановски и Митровски Кире. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Стефановски 
Иванчо и се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува Гоце Ѓоршевски и 
ќе го застапува претпријатието во надворешно тргов-
ското работење како директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 172/98. 
(2914) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
205/98 на регистарска влошка бр. 2-343, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на основачот на Зе-
мјоделска задруга за производство, промет и услуги 
„ТАНАС ЛОЗАНОВСКИ" с.Рамна Битола. 

Истапување на основачот Борче Стојановски од 
Земјоделската Задруга за производство, промет и ус-
луги „ТАНАС ЛОЗАНОВСКИ" с.Рамна Битола п.о. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 205/98. 
(2915) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
193/98 на регистарска влошка бр. 1-19571, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор на Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „МАНДИЌ" 
извоз-увоз потполна одговорност ул.„4-ти Јули" 
бр.200-д/9 Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговско работење на Злате Тодески и се 
брише од вудскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговското работење е Стојан Тодески - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 193/98. 
(2916) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
232/98 на регистарска влошка бр. 1-19287, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатие за угостителство и тури-
зам „КРУШИНО 96" д.о.о. ц.о. Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Владимир Кузманоски и се брише од судскиот реги-
стар. 

Лице овластено за застапување е Цветкоски Микај-
ле - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 232/98. 
(2917) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
194/98 на регистарска влошка бр. 1-9572, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Претпри-
јатие за транспорт и шпедиција „БИАН - ТРАНС" 
д.о.о. ул.„Моше Пијаде" бр. 17 Кичево. 

Се брише досегашниот законски застапник на прет-
пријатието Благоја Секуловски - директор без ограни-
чување. 

Се забележува ново именуваниот законски застап-
ник на претпријатието Иван Секулоски - директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 194/98. 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
269/98 на регистарска влошка бр. 1-13147, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма и влогот на 
Претпријатие за производство и промет „ТРИТЕКС" 
увоз-извоз п.о. ул.„Кузман Јосифовски" бр.71 Прилеп. 
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Провена на фирмата и влогот на основачите на 
Претпријатието за производство и промет „ГН - КО-
МЕРЦ" увоз-извоз п.о. 

Новата фирма на претпријатието гласи: Претприја-
тие за производство и промет „ТРИТЕКС" п.о. увоз-
извоз Прилеп. 

Се зголемува влогот на основачите за износ од 
982.000,00 ден. при што секој од основачите вложува 
по 491.000,00 ден. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 269/98. 
(2919) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
188/98 на регистарска влошка бр. 1-1798, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејност на При-
ватно претпријатие „АГРОПРЕС ПРОМЕТ" за трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги п.о. ул.,,11-
ти Октомври" бр.47 Ресен. 

Дејност: 110109. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 188/98. 

(2920) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 184/98, на регистарска влошка бр. 6-
Ш001401, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговецот поединец Амити Јусуф Бајрамаки, колони-
јал „АРОМА - 2" т.п., е. Добрил ол, општина Неготи-
но, Полошко. 

Седиште на ТП е во е. Добридол. 
Дејности: 070111, 070112, 070114, 070129. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот свој имот. 

Управител е Амити Бајрамаки со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје, Трег. бр. 184/ 
98. (2524) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 87/98, на регистарска влошка бр. 3-02001438, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
„УНДЕРГРОУНД" - Евагелос д.о.о., ул. „Панде Дуга-
нов" бб, Гевгелија. 

Основачи се Думу Евагелос и Папајанополу-Варану 
Мариа. 

Дејности: 020110, 011211, 011212, 011219, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 
0li2699, 020121, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 
080114, 070121, 080190, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110902, 110905, 110909, 070320, застапување и посреду-
вање во консигнациони складови, малограничен про-
мет со Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Албанија и СР Југо-
славија, реекспорт. 

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

Думу Евагелос - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 87/ 
98. (2525) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2432/97, на регистарска влошка го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец 
„СОБРИЧАНКА" т.п., Славица Миле Танчева, про-
мет на мало, е. Собри, Валандово. 

8 мај 1998 

• Дејности: 070114 - трговија на мало со разни жи-
вотни продукти, алкохолни пијалоци и производи за 
домашна употреба. 

Трговецот поединец во правниот промет! со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот свој имот. 

Управител е Славица Танчева од Валандово, е. Со-
бри. . , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2432/ 
97. (2526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 77/98, на регистарска влошка бр. 6-02001310, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговецот поединец за трговија на -мало „НАПРЕ-
ДОК" т.п., Џезаир Абдиламит Амити ул. „Титоград-
ска" бб, Велес. 

Дејности: 070129 - тутун и други ^прехранбени 
производи. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целокупниот свој имот. 

Управител е Џезаир Амити од Велес ул. „Ѓоре Ор-
ганџиев" бр. 38, Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 77/ 
98. (2527) 

Окружниот стопански суд - Скопје, со решението 
Срег. бр. 8578/93, на регистарска влошка бр. 1-38450-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и 
запишување надворешно-трговски промет на Прои-
зводно-^грговското и услужно претпријатие „ТУШИ-
КОМЕРЦ" д.о.о., увоз-извоз, ул. „М. Рајчевић" бр. 
13, Тетово. 

Фирма: Производно-трговско и услужно претприја-
тие „ТУШИ-КОМЕРЦ" д.о.о., увоз—извоз, ул. „М. 
Рајчевић бр. 13, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт од 12.05.1993 
год. ' I 
, Основач е Ибраим Алили од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 110909, 110309, 110903, 110302, 080111, 080121, 
080129, 080190, 080202, 050100, 050201, 050301, 050302, 
090123, 090171, 090179, 011316, 013121, 012323, 012421, 
012615, 012820, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ибраим Алили, ра-
ботоводен орган директор на претпријатието без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
8578/93. (2528) 

Окружниот стопански суд - Скопје, со решешего 
Срег. бр. 7480/94, на регистарска влошка бр. 1-58995, 
го запиша во судскиот регистар основањето на прет-
пријатие во приватна сопственост како д.о.о. и з ал -
епување во надворешно трговскиот промет на Прои« 
зводно трговското и услужно претариЈатие „АМИТИ-
КОМПАНИ-94" д.о.о., експорт-импорт, е. Калиќ, 
Тетово. 

Фирма: Произѓводно^грговско и услужно претприја-
тие „АМИта-КОМПАНИ-94" д.о.о., експорт-®* 
порт, е. Калник, Тетово. 
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Претпријатието е основано со акт од 01.06.1994 
год. 

Основач: Амити Зекирја, е. Калник, Тетово. 
Дејности: 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 

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

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Амити Зекирја, ди-
ректор на претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7480/94. (2529) 

Основниот суд во'Битола, со решението Трег. бр. 
26/98, на регистарска влошка бр. 000916, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговец поединец за 
трговија на мало Благоја Пецо Котески „КИКИ-
ПРОМ" тп ул. „Гоце Делчев" бр. 72, Демир Хисар. 

Основач: Благоја Котески. 
Фирма: Трговец подинец за трговија на мало Бла-

гоја Пецо Котески, „КИКИ-ПРОМ" тп, Демир Хи-
сар. 

Седиште: ул. „Гоце Делчев" бр. 72, Демир Хисар. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 

070129. 
' Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 26/98. 

(2957) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
17/98, на регистарска влошка бр. 000907, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Ива-
на Тасе Нечовека „МА - КЕ" т.п. е. Бараково, Демир 
Хисар. 

Дејности: 070114, разни животни продукти, алко-
холни пијалоци и производи за дом. потреби. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Овластен потписник е Ивана Нечовека. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 17/98. 

(2958) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
27/98, на регистарска влошка бр. 0009Д7, го запиша во 
трговскиот регистар упис на Трговец поединец за 
трговија на мало Цане Трајан Стојковски „ВИРОВ О-
КОМЕРЦ" тп. е. Вирово, Сопотница. 

Основач: Цане Стојковски. 
Фирма: Трговец поединец за трговија на мало Цане 

Трајан Стојковски, „ВИРОВО-КОМЕРЦ" тп, со седи-
ште во е. Вирово, Сопотница. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 080129, 
070132. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 27/98. 
(2959) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
246/98, на регистарска влошка бр. 2-638, го запиша во 
судскиот регистар основање на Трговско услужна и 
производна задруга „СЛАТКА ТАЈНА" п.о. увоз-из-
воз, ул. „Велебит" бр. 16, Прилеп. 

Основачи: Гоце Тодоровски, Илија Тодоровски, 
Спиро Ивановски сите од Прилеп. 

Дејности: 011315, 011832, 011941, 012001, 012111, 
012130, 012141, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 
012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012613, 012701, 
012703, 012810, 012901, 012909, 013010, 013021, 013030, 
013041, 013042, 013050, 013072, 013099, 013111, 013112, 
013113, 0113114, 013115, 013119, 013121, 013400, 013500, 
020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150/ 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 090121, 090132, 090201, 090202, 090209, 
110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320, 
забавни и видео игри, откуп на шумски плодови и ле-
ковити билки, автоперални, превоз на патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во 
меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, реекспорт. 

Гоце Тодоровски, директор на задругата со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Полни овластувања. Полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 246/98. 

(2962) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
779/97, на регистарска влошка бр. 000885, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за трговија на мало, Соња Петре Алексоска „БОРУ-
СО" т.п. ул. „Вера Циривири" бр. 55, Прилеп. 

Дејности: 070132: 
Трговецот поединец' одговара лично со целиот 

имот. 
Овластен потписник е Соња Алексоска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 779/97. 

(2963) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

682/97, на регистарска влошка бр. 000789, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето со Законит на 
Јавното комунално претпријатие „КОМУНАЛЕЦ" со \ 
ц.о. ул. „Питу Гули" бр. 6, Прилеп. 

Новата фирма гласи: Јавно комунално претприја-
тие „КОМУНАЛЕЦ" ц.о. Прилеп. 

Претпријатието е основано од Општина Прилеп. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието 

има полни овластувања и полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Драги Деспото-

ски, директор. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 682/97. 

(2964) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
762/97, на регистарска влошка бр. 000863, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за вршење на трговска дејност Владимир Александар 
Илиоски „КИВИ" т.п. ул. „Пере Тошев" бр. 36, При-
леп. 

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070126, 070127, 070129, 070132. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Владимир Илиоски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 762/97. 

(2965) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6713/97, на регистарска влошка бр. 1-39086-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на ди-
ректор на Претпријатието за производство на агро ма-
шини и гасови, промет и услуга „МАГ-ПРОДУКТ" 
д.о.о. извоз-увоз Градски ѕид, блок 13, Скопје. 

Се брише Бранислав Николиќ се запишува Никола 
Савиќ, в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6713/98. (2681) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7273/97, на регистарска влошка бр. 1-52163-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена во 
Претпријатието за промет и услуги „ФЛЕШ" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Сречко Пужалка" бр. 58, Ско-
пје. 

Претпријатието за промет и услуга „ФЛЕШ" д.о.о. 
експорт-импорт, Скопје го менува своето седиште и 
во иднина ќе гласи: ул. „Сречко Пужалка" бр. 58, 
Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Мирјана 
Каевиќ со одлука од 12.12.1997 година и си го повлеку-
ва својот основачки влог, а пристапува нов основач 
Горан Стојановски со одлука од 12.12.1997 година. 

Се брише досегашниот застапник Михаил Павлов-
ски, директор без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Горан Стојановски, директор без огра-
ничување, со одлука од 12.12.1997 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7273/97. (2682) 

Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ТАНУМА-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, е. Визбегово, 
Скопје. 

Се брише, Сулеман, а се запишува СуЛ$ман Елмаз 
како нов директор без ограничување. < 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 65/ 
98. (2685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 255/98, на регистарска влошка бр. 1-56156-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на 
дејност на Претпријатието за производство услуга и 
трговија „НОВУС - ТРЕЈД" д.о.о. увоз-извоз ул. „Ми-
трополит Теодосије Гологанов" бр. 51, Скопје. 

Дејности: 010500, 010713, 010720, 010810, 010890, 
010999, 011111, 011112, 011113, 011119, 011121, 011129, 
011220, 011231, 011232, 011291, 011299, 011527, 011710., 
011721, 011730, 011799, 011810, 011920, 011930, 011941, 
011949, 110990, 012002, 012001, 012003, 012101, 012112, 
012120, 012130, 012140, 012142, 012143, 012201, 012202, 
012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012901, 
012909, 013021, 060503. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 255/ 
98. (2683) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 290/98, на регистарска влошка бр. 1-32734-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, 
седиште, основач, посредувале на дејност и промена 
на лице на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „БУЛЕ - КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„12 Македонска бригада" 75-6, Скопје. 

Нова промена на фирма и седиште на претприај-
тието гласи: Претпријатие за производство, трговија 
и услуги „КРЕАТИВ ДИЗАЈН" д.о.о. експорт-импорт 
ул. „Никола Парапунов" бр. 1/Зм. 

Кон претпријатието пристапува, Керанка Миткова, 
директор со неограничени овластувања, а истапува 
Сашо Симјановски. 

Дејности: 090150, 012613, 012621, 012622, 012623, 
012699. 

Од. Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 290/ 
98. (2684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението^ 
Срег. бр. 7429/97, на регистарска влошка бр. 1-65897-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фир-
ма, седиште, основач, лице и проширување на дејност, 
Претпријатието за трговија угостителство и туризам 
„ГОРДАНА КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Бутелска" 5/5, Скопје. 

Новата промена гласи: Претпријатие за производ-
ство, промет, трговија на големо 'и маЖ> „СЕРКАН 
-КОМЕРЦ" д.о.о. е. Батинци, Скопје, кон претприја-
тието пристапува, Шефија Бектеши и Нехет Бектеши, 
а истапува Јован Лазаревски. 

ј Се брише Јован Лазаревски, а се запишува, Шефија 
Бектеши, како директор без ограничување. 
. Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Срег. бр. 

7429/97. (2687) 

ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5949/97, на регистарска влошка бр. 1-58033-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на 
Претпријатието за обавување на сообраќајно технички 
услуга трговија, производство, услуги и посредништво 
авто-школа »ДЕЛФИН", Скопје. 

Повлекување на возило-намалување на основачки 
влог г-дин Драган Јаневски, со стан на ул. Цветан Ди-
мов, бр. 114, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр.' 
5949/97. 4 ' (2674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 329/98, на регистарска влошка бр. 1-49443-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и бришење на лице за застапување во надво-
решно трговскиот промет на ПреторцЈатнето за трго-
вија на големо и мало „СТИЛмАК" д.о.о. евторг-
импорт ул. „Козара" бр. 34, Скопје. 

Се брише Рафаил Бундалевски со неограничени 
овластувања во надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, брег. бр. 32W 
98. (2674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со _ 
Срег. бр. 56/98, на регистарска влошка бр."1-778ВД4-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, проширување на дејност и промена на лице на 
Претпријатието за промет на големо и мало „ИБРО-
КОМЕРЦ" п.о. увоз-извоз ул. „Димитра ТуцовЛѓ" 
бр. 24, Скопје. 

На ден 05.01.1998 год. во Претпријатието приста-
пил Сакип Рушидовски, а на истиот ден истапиле 
Ибрахим Алиевски и Алија Алиовски. 

Дејности: 050302. 
Се брише Ибрахим Алиевски. 
Се именува Сакип Ру тиловски, директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Сковје, Срег. бј^5$/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.. бр. 65/98, на регистарска влошка бр. 1-11895-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 289/98, на регистарска влошка бр. 1-17386-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешниот и додворе* 
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шниот промет на Претпријатието за производство, ус-
луги и промет „БАРСА-ЕЛЕКТРИК", ц.о. увоз-извоз 
ул. „Скоевска", бр. 81-а, Скопје. 

Се брише Јосиф Благоевски, а се запишува Алек-
сандар Благоевски. Ј 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 289/ 
98. (2676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 401/98, на регистарска влошка бр. 1-41614-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност нг Претпријатието' за производство, услуги 
и трговија „ЏАМАР" ц.о. увоз-извоз бул. „Јане Сан-
дански" 49/49, Скопје. 

Дејности:*090132. 
Од Основниот суд С^олје I - Скопје, Срег. бр. 401/ 

98. > ^ < ; , ( 2 6 7 7 ј 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4637/97, на регистарска влошка бр. 1-29896-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на осно-
вач на Претпријатието за производство, промет и ус-
луги „ПЛАСТ-КОМЕРЦ КОМПАНИ" д.о.о. ул. „За-
гребска" бр. 6-а, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Иванка Бу-
здумовиќ од г. Леимен Р. Германија со одлука од 
17.12.1992 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4637/97. (2678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 291/98, на регистарска влошка бр. 1-24067-0-
0-0, ја заш ша во судскиот регистар промената на на-
зив и промена на директор во внатрешен и надворе-
шен трговски промет на Претпријатие за трговија и 
услуги на големо и мало „ТЕКО-КОМЕРЦ" д.о.о., 
експорт-импорт, ул. „Јане Сандански" бр. 91/10, Тето-
во 

Во иднина фирмата ќе гласи: Претпријатие за трго-
вија и услуги на големо и мало „ЈО-ЗО ТЕКС" д.о.о., 
експорт-импорт, ул. „Јане Сандански" бр. 91/10, Тето-
во. 

Се брише Анета Петрушевска, а се запишува Сне-
жана Ковачевска - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 291/ 
98. (2623) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 347/98, на регистарска влошка бр. 1-21840-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, именување на директор на Јавното претпријатие 
за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА" п.о. ул. „Ле-
нинова" бр. 2, Скопје. 

Во иднина новото седиште ќе гласи: Јавно претпри-
јатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА" со п.о. 
ул. „Васил Ѓоргов" б.б. 

Се запишува Живко Поповски, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 347/ 
98. (2679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7306/97, на регистарска влошка бр. 1-24277-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето 
на основач, промена на седиште и промена на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за про-
мет и услуги „РИО", ц.о. експорт-импорт, ул. „Проле-
терска бригада" бр. 1, Куманово. 

Досегашното седиште на Претпријатието за промет 
и услуги „РИО" ц.о. експорт-импорт, ул. „Пролетер-
ска бригада" бр. 1, Куманово во иднина се менува и 
ќе гласи: Претпријатие за промет и услуги „РИО" ц.о. 
експорт-импорт е. Ваксинце, општина Кубново. 

На 22.12.1997 год., во претпријатието пристапила 
Флорије Нухији а на истиот ден истапил Ридван Ајети. 

Се брише Ридван Ајети, директор, а се запишува 
Флорије Нухији, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7306/97. • (2624) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5^49/97, на регистарска влошка бр. 1-58033-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за обавување на сообраќајно технички 
услуги трговија, производство, услуги и посредништво 
авто-школа ^ДЕЛФИН", Скопје. 

Повлекување на* возћл о-нама дување на основачки 
влог г-дин Драган Јаневски, со стан на ул. „Цветан 
Димов", бр. 114, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5949/97. * (2680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.6798/97, на регистарска влошка бр. 1-51242-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прецизирање^ на 
презиме на основач и промена на директор на Прет-
пријатието за туризам, трговија и услуги „ПУТНИК 
КУМАНОВО" п.о. ул. „Тоде Димковски Думба" бр. 
128, Куманово. 

Се брише Божиновска Зорица, се запишува Брозд 
Емилија како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6798/97. (2625) 

Основнион* суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 292/98, на регистарска влошка бр. 1-21467-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
основач, промена на директор во внатрешен и надво-
решен промет на Транспортното претпријатие „АГ-
ЗИ-ТРАНС" ц.о., увоз—извоз, ул. „Љуботенска" бр. 
65, Тетово. 

На ден 21.01.1998 год. од претпријатието истапил 
Далипов Агуш. 

Се брише Далипов Агуш, а се запишува Далипов 
Зија - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 292/ 
98. (2622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4160/97, ла регистарска влошка бр. 1-35445-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шно-трговски промет на Претпријатието за производ-
ство и трговија на големо и мало „ЏЕФ" ц.о. експорт-
импорт, ул. „Титова-Митровачка'* бр. 30, Куманово. 

Се брише: Гелиќ Ратка, а се запишува: Ристиќ Ста-
нимир како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4160/97. (2626) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7382/97, на регистарска влошка бр. 1-41895-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „МПС" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Тоде 
Думба" бр. 50-а, Куманово. 

Претпријатие за производство, услуги и трговија 
„МПС" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Тоде Думба" бр. 
50-а, Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7382/97. (2627) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 149/97, на регистарска влошка бр. 1-93713-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и лице овластено за застапување во внатрешен 
трговски промет на Претпријатието за вршење на кни-
говодствени услуга „ДАГ" ц.о. ул. „Октомвриска Ре-
волуција" бр. 31/6, Куманово. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
па во иднина седиштето ќе биде на ул. „Октомвриска 
Револуција" бр. 16, мезанин, локал број 1. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и тоа: 

Да се брише Весна Циевска, директор со Неограни-
чени овластувања. 

Да се запише Маре Крстевска, директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 149/ 
97. (2628) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 186/98, на регистарска влошка бр. 1-18523-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за промет , ДЕСНИНА" 
д.о.о. ул.,Даме Груев" бр.28 Скопје. 

Дејност: 070227. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 186/ 

98. (2696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 148/97, на регистарска влошка бр. 1-54992-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, проширување на дејност и промена на лице на 
Претпријатието за трговија и транспорт „ИТР - МО-
ДЕ ЛИНА" д.о.о. експорт-импор^ ДТЦ Мавровка су-
терен лок.бр.37 Скопје. 
^Де^носги: 020140, 020202, 090150, 090160, 090172, 

Се брише Хрвдиќ Трајанка директор без ограничу-
вање, а се запишува Димитриевска Билјана директор, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 148/ 
(2697) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7430/97, на регистарска влошка бр. 1-59570-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги „КИКО -
ПРОМЕТ 85" п.о. извоз-увоз ул.,Дабница" бр.4 Ско-
пје. 

Кон претпријатието пристапува Тасевска Велика, а 
истапува Тасев Владимир. 

Се брише Тасевска Убавка, а се запишува Тасевска 
Велика како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7430/97. 7 (2698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7471/97, на регистарска влошка бр. 1-33948-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ПОЛО - КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о.\ул.„Пандо 
Клашев" 86 Скопје. 

Дејности: 1109090, откуп на земјоделски производи, 
откуп на стока и живина и сточарски производи, откуп 
на шумски плодови, откуп на водоземци влекачи, реп-
тили, застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, консигнациона продажба на странски сто-
ки, туристичко угостителски услуги, сообраќајно аген-
циски услуги. 

Од Основниот суд Скопје I -- Скопје, Срег. бр. 
7471/97. (2699) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7141/97, на регистарска влошка бр. 1-38597-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промената на лице на Претпријатието за 
производен^, трговија и услуги „ЗИМЕКС" д.о.о. 
експорт-импорт ул.„Петар Поп Арсов" бр. 19/3 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Зеленовски Гоце, 
а истапува Сгаиковиќ Борис. 

Се бришев Борис Станковић а се запишува Зелен-
овски Гоце како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7141/97. - (2695) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 101/98, на регистарска влошка бр. 1-66123-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
прокура на Претпријатието за трговија, прозиводство 
и услуги „ЕЛТОН - КОМПАНИ" д.о.о. ул.„Владимир 
Комаров" бр.21/13 Скопје. 

Крстевски Стојанче - запишување на прокурист со 
неограничени овластувања без право на склучување 
договори за отуѓување на недвижности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 101/ 
98. (2700) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 168/98, на регистарска влошка бр. 1-51004-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги „АЛИ - КОМПАНИ 97" увоз-извоз д.о.о. Сарај 
ул.„Маршал Тито" 10 бр.67 с.Сарај. 

Новата промена на назив на претпријатието гласи: 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЕУ-
РО - КОМПАНИ 98" увоз-извоз д.о.о. Сарај ул.„Мар-
шал Тито" 10 бр.67 с.Сарај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 168/ 
98. (2701) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 135/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001383-000-06, го запира во трговскиот регистар 
уписот на Трговецот поединец Зоран Милан Марино-
виќ, авто такси „ЗОКИ" т!п., Бул. „ЈНА" бр. 29/23, 
Скопје. 4 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Зоран Мариновиќ - управител на ТП без ограни-
чување. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое, 
име и за своја сметка, а за обврските преземени во 
правниот промет одговара лично, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 135/ 
98. (2548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 176/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001399-000-06, го запиша во трговскиот v регистар 
основањето на Трговецот поединец Рајко Стево Јанев-
ски, превозник „МАЈА" т.п., ул. „Даскал Камче" бр. 
1-3/15, Скопје. 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Рајко Јаневски од Скопје - управител. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските преземени во 
правниот промет одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Скопје I Скопје, Трег. бр. 
176/98. (2549) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 231/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001441-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
Т.П. Трговија на мало „СИРИУС" Славица -Михајло 
Хиниќ ул. „Народен фронт" бр. 19-а, лок. 8-6, Скопје 

Основач е Славица Хиниќ од Скопје, ул. „Влади-
мир Комаров" бр. 38/5-6. 

Дејност:,.070114 - трговија на мало со кафе, конди-
торски производи, алкохолни пијалаци и безалкохолни 
со оригинално пакување, 070129 - цигари, весници, 
списанија и средства за лична хигиена (шалтерско по-
служување). 

Славица Хишќ - управител со неограничени овла-
стувања. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските преземени во 
правниот промет одговара лично, со целиот свој имот/. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,. Трег. бр. 231/ 
98. (2550) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1341/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001270-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за промет на голе-
мо и мало „БУЛ-МАК" д.о.о., Трајан и др., ул. „Ан-
тон Попов" бр. 128-6, Скопје. 

Фирма: Трговско друштво за промет на големо и 
мало „БУЛ-МАК" д.о.о., Трајан и др., ул. „Антон 
Попов" бр. 128-6, Скопје. 

Основачи се Стојков Трајан и Стојкова Соња. 
Дејности: 011113, 011231, 011313 , 011390, 011430, 

011527, 011710, 011721, 011722, 011729, 011741, 011742, 
011743, 011791, 012310, 012201, 012202, 012203, 060101, 
060102, 060103 , 060201, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 060802, 070111, 070112, 070113, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070114, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110620, 
110905, 110909, 110404, 070310; 070320, застапување и 
посредување во прометот, реекспорт, консигнациона 
продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија, слободни царински продав-
ници, меѓународен транспорт и шпедиција, застапува-
ње и посредување во надворешен трговски промет, ту-
ристички работи со странство, привремен увоз-извоз 
на стоки, комисиони работи. 

Стојков Трајан - управител со неограничени овла-
стувања и целосна одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1341/ 
97. (2551) 

основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ИТТАН" Петар, д.о.о., увоз-извоз, бул. 
„Маркс и Енгелс" бр. 3/VII-3, Скопје. 

Друштвото е основано со договор од 19.01.1998 год. 
Дејности: 01270, 012701, 012702, 012703, 012810, 

02820, 012830, 020121, 060502, 060503, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 0^129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080201, 080202, 1103, 110302, 110303, 110304, 
110309, 1104, 1104Q5, 1106, 110611, 110620, 1109, 
110903, 110905, 110909, 0703, 070310, 070320. 

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

Петар Шалевиќ е управител на друштвото со нео-
граничени овластувања и во исто време застапник за 
вршење на работи на надворешниот трговски промет, 
исто така со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр, 164/ 
98. (2553) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5841/97, на регистарска влошка бр. 1-35440-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпрцатието за посредување, маркетинг и 
трговија „САВАН" ДОО експорт-импорт Скопје., ул. 
„Партизански одреди" деловна зграда Алумина -
Скопје. 

Кон претпрсдатаето пристапува: Надица Кипровска, 
Толупова Митра и Наков Иван, а истапува: Саван Ши-
линг. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5841/ 
97. (3345) ( 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 99/98, на регистарска влошка бр. 1-6946-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар проширувањето на деј-
носта на Претпријатието за производство и трговца на 
големо и мало „ЗДЕНКА" д,о.о. извоз-увоз Неготино, 
ул. „Кирил и Методиј" бр. 4. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011320,011390,060501, 060503. 

Дејноста во ЕПП се проширува со: превоз на стока 
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на пат-
ници во меѓународниот друмски сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје, Стег. бр. 99/98. 
(3346) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2025/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001359-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговецот поединец Василка Ѓорги Наско-
ва, Т.П. „ДОЈ1ЧЕВИТА" бонбониера, ул. „Ѓорче Пе-
тров" бр. 1, локал 7, Скопје. 

Дејност: 070114 - слатки, кандиторски производи, 
кафе, алкохолни и безалкохолни пијалаци. 

Василка Ѓорги Накова - управител без означува-
ње. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските преземени во 
правниот промет одговара лично, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2025/ 
97. (2552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 164/98, на регистарска влошка бр. 3-
02001429-000-01, го запиша во трговскиот регистар 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
Срег. бр. 6756/97, на регистарска влошка бр.' 1-32980-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „БАЛИ ПРОМ" експорт-импорт д.од>. Скопје, 
ул. „Киро Крстевски Платник" бр. 21 Скопје. * 

Се брише Настеска Лидија се запишува Настевска-
Ирена како нов директор. 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје,.Срег. бр. 6756/ 
97. (3347) 

ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје, со решеииего 
Срег. бр. 262/98, на регистарска влошка бр. 1-20940-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма 
и проширување на дејноста на Претпријатието за вна-
трешен и надоврешен промет иа големо и мало „БЛИ-
КОМЕРЦ" ц.о., с.Речица Куманово. 

Се менува досегашниот назив на претпријатието за 
внатрешен и надворешен промет на големо и мало 
„БЛИ-КОМЕРЦ" ц.о., е. Речица Куманово, кој во цд-
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Од внатрешен промет се брише дејноста: 013400. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 629/ 

98. (3354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 122/98, на регистарска влошка бр. 1-60119-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за производство, промет на го-
лемо и мало „ЛИНК-МАК" увоз-извоз, д.о.о. Скопје, 
ул. „Пајак" бб. 

Се разрешува од должноста директор Брендовски 
Александар, се именува за директор Јакимовски Игор -
директор без ограничување од Скопје, ул. „Волгоград-
ска" бр. 5/34. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 122/ 
98. ' (3355) 

нина ќе гласи: Претпријатие за внатрешен и надворе-
шен промет на големо и мало и транспорт „ДАПЕШ-
ПЕД-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ц.о., с. Речица Куманово. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
060501, 060502, ,060503, 060601, 060602 и 060609. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 262/ 
98. » (3348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 355/98, на регистарска влошка бр. 1-54280-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач на Претпријатието за трговија, произ-
водство, промет и услуга „БОКОМ" ц.о. Скопје, ул. 
„Зеничка" бр. 18-а. 

Досегашното седиште на Претпријатието за трго-
вија, производство, промет и услуга „БОКОМ" ц.о. 
Скопје, ул. „Зеничка" бр. 18-а, во иднина се менува и ќе 
гласи: Претпријатие за трговија, производство промет 
и услуга „БОКОМ" ц.о. Скопје, ул. „Душан Хасковиќ" 
бр. 49/7. 

На 12.1.1998 год. во претпријатието пристапил Ми-
тев Ангел, а на истиот ден истапил Пантов Бојан. 

Се брише Пантов Бојан, директор, а се запишува 
Митев Ангел, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 355/ 
98. (3349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7243/97, на регистарска влошка бр. 1-48271-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „ЕНЕР-
ГОПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Даме Гру-
ев" бр. 3 вл. 2/4. 

Припојување на Претпријатието за трговија и 
услуга „АМАТО РЕНТ А КАР-Е" д.о.о. увоз-извоз, 
ул. „Црвена скопска општина" бр. 4 кон Претпријатие 
за трговија на големо и мало „ЕНЕРГОПРОМЕТ" 
д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Даме Груев" бр. 3 вл. 2/4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7243/ 
97. (3351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7057/97, на регистарска влошка бр. 1-64709-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма на Претпријатието за транспорт и трговија на 
големо и мало „БЕЛА НАПОЈЕН" ц.о. увоз-извоз Ку-
маново, ул. „Васко Карангеловски" бр. 45, Куманово. 

Новата промена на фирмата на претпријатието 
гласи: Претпријатие за транспорт, трговија на големо и 
мало и производство „БЕЛА НАПОЛИ" ц.о. увоз-из-
воз Куманово, ул. „Васко Карангеловски" бр. 45, Ку-
маново. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7057/ 
97. (3352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 622/98, на регистарска влошка бр. 1-55604-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, директор, назив, седиште и проширување на дејно-
ста на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„АБ-КОМПАНИ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Ме-
тоди Митевски" бр. 9-2/5. 

Горенаведената фирма во иднина ќ£ гласи: Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало 
„МЕГА-ПРОДУКТ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „И-
сточна индустриска зона" бб, Скопје. 

На 6.02.1998 година од претпријатието истапил: Бо-
бан Дуковски и Анета Дуковска, а на истиот ден при-
стапил: Горан Аврамовиќ. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 020201 
и 020202. 

Се брише Бобан Дуковски, директор без ограничу-
вање. 

Се запишува Горан Аврамови^ директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 622/ 
98. (3356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2097/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001384-000-09, го запиша вб трговскиот регистар ос-
новањето на трговец поединец тп „ДАРИ-ФАРМ" ап-
тека, Георга Ристо Манасиев, ул. ^Тодор Ц. Мерџан" 
бр. 47, Тетово. 

Дејности: 130160. 
Управител Манасиев Георги./ 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2090/ 
97. (3417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7212/97, на регистарска влошка бр. 1-16414-0- Трег. бр. 240/98, на регистарска влошка бр. 6-02001454-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди- 000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
ректор на Претпријатието за производство, промет и на трговец поединец тп „КОЛУМБИЈА" Салон за че-
услуга „ПРИМАК КО" ц.о. Скопје, ул. „Ѓуро Ѓако- ели, Реџеп Сабри Асани, ул. .„Илинденска" бб, ГПД 
виќ" бр. 18, Скопје. лок. бр. 63, Тетово. 

Се брише Наумоски Златко се запишува Манакоски Дејности: 070122. 
Игор како нов директор. Управител Рецеп Асани од Тетово, е. Ново Село II. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7212/ Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
97. (3353) име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-

купниот свој имот. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Од Основниот суд Скопје I - Скоф, Трег. бр. 240/ 

Срег. бр. 629/98, на регистарска влошка бр. 1-39381-0-0- 98. (3418) 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштеи бришење на дејност на Претпријатието за мар- Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
кетинг и пропаганда „АГЕНЦИЈА УНО" д.о.о. Трег. бр. 95/98, на регистарска влошка бр. 8-02001524, 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасимн" бр. 48/2-6, го запиша во трговскиот регистар основањето на При-
скоче. ватната здравствена организација - ординација по 
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општа стоматолог!^ дооел „Д-Р НАТЕ" Николовски, 
ул. „Прашка" бр. 64-6, Скопје. 

Основач е Николовски Борислав од Скопје. 
Дејности: 130140. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот промет е управителот без 
ограничувања, Николовска Наталија од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 95/98. 
(3420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег, бр. 337/98, на регистарска влошка бр. 6-02001560-
060-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на тргофец-поединец Авто такси *£&QK" ти Бајруш 
Рамадан Арифи, ул. „Христијан Тодоровски Карпош" 
бр. 9, Скопје. 

Дејности: 060602. ^ 
Управител: Бајруш Ариф« од Скопје, ул: „Хдосдо-

јан Тодоровски Карпош" бр. 9. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 337/ 
98. (3421) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1483/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001352-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето ва трговското друштво за промет и услуги 
„ДЕА КОМЕРЦ" Стојанова Александра, ул. „Огњан 
Прица" бр- 26/1-1, Скопје. 

Трговати друштво е основано со изјава за осно-
вање иа дооел од 12.06.1997 година од основачот Стоја-
нова Александра оа Скопје. 

ДијрослисОТОШ, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 07Ш24, 070125, 070126, 070127, 070128, 
07W2J, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
670260, 060501, 060502, 000112, 080119, 080121, 080129, 
080190, 080201, 110109, 110302, 110303, 110309, 110902, 
110903,110909,070310,070320, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски фирми, реекспорт, посреду-
вање, констатација и комисиско работење. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со свог свој имот и средства. 

Управител е Стојанова Александра, со неограни-
чена овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 1483/ 
97. (3423) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 344/98,,на регистарска влошка бр. 6-02001576-
0004)1, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец тп „СЕВЕР-ПРОМ" Колонијална 
продавница на Изета Назим Јукиќ, ул. „2 Македонска 
бригада" бр. 8 Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Управител на трговецот поединец е Изета Јукиќ од 

Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 552/98, На регистарска влошка бр. 1-38070-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста во Претпријатието за трговија на големо и 
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мало „САДРИ-КОМЕРЦ" Д.О.О. експорт-импорт е. 
Камењане, Тетово. 

Претпријатието ги проширува следните дејности: 
013041, 013042, 013050, 013200, 011099, 090123. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 552/ 
98. (3357) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 581/98, на регистарска влошка бр. 1-54330-0-0-' 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиштето, основачот на Претпријатие за трго-
вија на големо и мало и услуги во прометот „ЕВРО 
ТРАНСПОРТ ШЕДИЦИЈА" увоз извоз ДОО е. Чи-
флик Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за трговца и услуги „ ЈО-РО 
КОМЕРЦ" доо С к о ф ур. „Горно Лисиче" бр. 142 
Скопје. Кон претпријатието пристапува: Ленче Бел-
ковска а истапува: Харун Личина. 

Да се брише Харун Личина, а да се запише Ленче 
Белковска како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 581/ 
98. (3398) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7119/97, на регистарска влошка бр. 1-26616-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачот на Претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз извоз „ПЕКО - КОМЕРЦ" доо Скопје ул. „Вод-
њанска" бр. 9 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Иштван Тапан, а 
пристапува Петко Георгиевски како директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7119/ 
97. (3359) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 633/98, на регистарска влошка бр. 1-16392-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основа-
чот и директорот на Претпријатието за производство, 
трговија, туризам и услуги „ПЕТ" ц.о. експерт импорт, 
ул. „Букурешка" бр. 35 Скопје. 

Истапува основачот Мартин Петковски, а приста-
пува основачот Марија Петковска. 

Се брише Мартин Петковски, се запишува Марија 
Петковска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 633/ 
98. (3360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5589/97, на регистарска влошка бр. 1-59609-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатие за производство и трговија на 
големо и мало „ДИЈАНА-74" ц.о. Неготино ул. „Фемо 
Кулаков" бр. 44. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
120190. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5589/ 
97. (3361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7389/97, на регистарска влошка бр. 1-4016-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основа-
чот на Претпријатие за трговија на големо, маркетинг, 
технички и деловни услуги „А-ТКМ" експорт импорт 
ул. „Димитар Пандилов" бр. 13 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Тодор Јовевски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7389/ 
97. (3362) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7/98, на регистарска влошка бр. 8-02001566-
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000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуга „ИРЕЛ" Додевска д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје, 
ул. „11 Октомври" бр. 18. 

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
0702320, 070240, 070250, 070260, 013909, 110302,110303, 
110309, 110402, 110403, 110903, 110905, 110902, 110620, 
110909, 070310 - надворешна трговија со прехранбени 
производи, 070320 - надворешна трговца со ^прехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, консиганција, ре-
експорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија, 
Грција и СР Југослав^. 

Трговското друштво во првниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Додевска Лилјана - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје, Трег. бр. 7/98. (3390) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 7481/94, на регистарска влошка бр. 1-51048-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претптријатие во приватна сопственост како д.о.о. и 
запишување надворешно-трговски промет на Произ-
водно-трговско и услужно претпријатие „БРОКЕРС-
ИНЖЕНЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт, „ЈНА" 1/А-35 
Тетово. 

Претпријатието е основано со акт од 01.VI.1994 го-
дина. 

Основач: Фшшпоски Тони, Тетово. 
Дејноста: 070221, 070212, 070213', 070214, 070219, 

070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 
070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 
080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 
013121, 012421, 011949, 012322, 011010, 011092, 011311, 
011313, 011220, 011312, 011314, 011315, 011413, 011319, 
070310,070320. 

Во правниот промет претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Овластено лице за застапување во внтрешен и над-
ворешен трговски промет е: Филипоски Тони, дирек-
тор на претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 7481/ 
94. (3391) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 16253/93, на регистарска влошка бр. 1-46859-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатие во приватна сопственост како д.о.о. и за-
пишување надворешно-трговски промет на Произ-
водно-трговско и услужно претпријатие „ДИБРА-ДИ-
СК" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Братство единство" бб 
Дебар 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
05.11.1993 година. 

Основач: Иљаз Османи од е. Селце, тетовско. 
Дејности: 070221, 070121, 070213, 070214, 070219, 

070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 

070150, 110909, 110309, 080121, 080120, 080201, 080202, 
050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 09171, 013121, 
012421,011949,012322,0120311,0120312,070310,070320. 

Во правниот промет претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Овластени лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Иљаз Османи, дирек-
тор на претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 
16253/93. (3392) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 125/98, на регистарска влошка бр. 6-02001469-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец Бутик ТП „ВЕРСАЧЕ* Екрем' 
Бејзат Мустафа, ул. „Народен форнт" бр. 19-а, локал 
3, Скопје. 

Дејности: 070121 - трговија на мало со текстил и 
конфекција, 070122 - трговија на мало со обувки, кожа, 
гума и пластика. ' 

Управител Екрем Мустафа од Скопје, ул. „Лазо Мо-
сков" бр. 2/4-3 Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
свој имот. -

Назив: Бутик ТП „ВЕРСАЧЕ" Екрем Мустафа, ул. 
„Народен Фронт" бр. 19-а, локал 3 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 125/ 
98. (3393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 236/98, на регистарска влошка бр. 6-02001484-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец Авто превозник „НИК" ТП Мом-
чило Костадин Костиќ - Скопје, бул. „Јане Сандански" 
бр. 7/1-20. 

Дејности: 060501 - превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, 060502 - превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај, 060601 - превоз на патници во градскиот и при-
градскиот сообраќај, 06062 - превоз на патници со 
такси автомобили. 

Во правниот промет со трета лица настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Момчило Костиќ - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 263/ 

98. (3394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 258/98, на регистарска влошка бр. 6-02001515-
000-06, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец Авот такси „ГОРАН" Горан Иван Јелиќ ТП, 
ул. „Димитар Гуштанов" бр. 42-6 Скопје. 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Во правниот промет со трети лица, настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник Горан Јелиќ, управител со нео-
граничени овластувања. де 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр/258/ 
98. (3395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 213/98, на регистарска влошка бр. 6-02001530-
000-06, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец Авто такси „ДЕНИ ЕКСПРЕС" Здравевски 
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Ванчо Дејан тп Скопје, ул. „Маршал Тито-2" бр. 7, 
Општина Кисела Вода Скопје. 

Авто такси „ДЕНИ ЕКСПРЕС" Здравевски Ванчо 
Дејан тп Скопје, со седиште во Скопје, Општина Ки-
села Вода, на улица „Маршал Тито-2" бр. 7, основач е 
Здравевски Ванчо Дејан, кој е упраћител на тп без 
ограничување, кое ќе ја врши следната дејност: 

060602 - превоз на патници со такси автомобили. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
лично со сиот свој имот и средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 213/ 
98. (3396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 354/98, на регистарска влошка бр. 6-02001562-
000-06, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец тп „МАНУЕЛ" Авто такси Милован Љубо-
мир Богданови^, е. Ново Село, Куманово. 

Дејности: 060501 - превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, 060502 - превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај, 060601 - превоз на патници во градскиот и при-
градскиот сообраќај, 060602 - превоз на патници со 
такси автомобили. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските превземени во правниот промет одговара 
лично со целиот свој имот. 

Милован Божановиќ - управител на тп без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 354/ 
98. (3405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 278/98, на регистарска влошка бр. 6-02001543-
000-06, го запиша во трговскиот регистар Трговец-по-
единец „Ј1ИРАНД" тп, Аутопревозник, Гостивар, Аб-
дураим Сафет Фетаи, ул. „Сретко Крстески" бр. 69, 
Гостивар. 

Дејности: 060502 - превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, превоз на товари, локални и на подолги ре-
лации со камиони и други моторни возила со приколки 
и без приколка. 

Управител Абдураим Фетаи од Гостивар, со стан на 
ул. „Сретко Крстески" бр. 69. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 278/ 
98. (3407) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 267/98, на регистарска влошка бр. 6-02001485-
0004)6, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец Такси „ТАЛЕ" Арсовски Васил Трајче тп, ул. 
„Костурска" бр. 2/11 - Велес. 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Овластувања и одговорности: Трговецот-поединец 
во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја смека, а за своите обврски одговара лично, со 
целиот свој имот. 

Овластен потписник е Арсовски Трајче - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 267/ 
98. (3408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 272/98, на регистарска влошка бр. 6-02001567-
000-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на ХП 
„МАКС" - забавни игри, Јованов Ќиро Јордан, ул. 
„Страшо Пинџур" бб, Неготино. 

Основач е Јованов Ќиро Јордан од Неготино, ул. 
„Првомајска" бр. 9. 

Дејност: 090209 - забавни игри,, фудбал на маса и 
пикадо. 

ТП во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските превземени во правниот промет тп 
одговара лично со целиот свој имот и средства. 

Јованов Ќиро Јордан - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 272/ 

98. (3409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2121У97, на регистарска влошка бр. 6-
02001316-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот 
на Трговец-поединец трговија на мало „МЈУЗИК 
ШОП-МЕГАТОН" Елизабета Блажо Костова т.п. ул. 
„Јане Сандански" бр. 2 Неготино. 

Дејности: 070132, останата трговија со мешовита 
стока продажба на аудио и видео касета и компакт 
дискови. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-
нец одговара за превземените обврски лично со целиот 
свој имот. 

Трговецот - поединец го застапува Елизабета Ко-
стова, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2121/ 
97. (3410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 162/98, на регистарска влошка бр. 6-02001350-
000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговец поединец на Претршфггие на мало ТП-Трговец 
поединец „БАМБИ - 98" Марија Ташо Стојанова, ул. 
„Вељко Влаховиќ" бр. 4/2 Кавадарци. 

Дејности: 070117, 070il2,070113, 070114. 
Трговец поединец во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара лично со целиот свој имот. 

ЈЃице овластено за застапување е Марија Ташо Сто-
јанова, управител со неограничени овласутвања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 162/ 
98. (3412) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Со решението 
Срег. бр. 322/98, на регистарска влошка бр. 6-02001521-
000-01, го запиша во судскиот регистар упис на трговец 
поединец на ТП „ВИКИ" колонијал Јагода Стојко Ве-
личевска ул. „Вера Јоциќ" бр. 2 Кирва Паланка. 

Дејности: промет на мало во продавница со: 
- 070111, Леб, печиво, млеко и млечни производи; -

070112, Зеленчук, овошје и преработки; - 070113, 
Месо, живина, риба и месни преработки; - 070114, 
Разни животни продукти, алхоколни Пијалоци и произ-
води за домашни потреби - 070129, Тутун и други ^пре-
хранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица трговец поединец 
настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот 
промет со трети лица за превземените обврски трговец 
поединец одговара лично со целиот свој имот. Во вна-
трешен промет се запишува Јагода Стојко Величков-
ска-управиггел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 322/ 
98. (3413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 185/98, на регистарска влошка бр. 1-27674-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив 
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Караланов Орданчо - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2780/ 
98. (3386) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 143/98, на регистарска влошка бр. 8-02001439-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за трговија со авто делови „ЈА-
НАКИ-КОМПАНИ" Сашко ДООЕЛ, ул. „Скопска" 
бр. 7-а Кавадарци. 

Дејности: 070140, 070121, 060602, 060501, 060601, 
060502, 060503, 070140, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 
070127, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 
070229, 070250, 070260, 050304, 050302, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 
110302, 070310, 070320. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

х Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Сашко Кичев - управител, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 143/ 
98. ^ (3387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2806/97, на регистарска влошка, го запиша во 
трговскиот регистар Друштвото за производство, трго-
вија и услуга „МИГ4, Крсте, ДООЕЛ, експорт-импорт 
Гевгелија ул. „Никола Карев" бр. 9 Гевгелија. 

Основач: Единствен содружник и управител на 
друштвото е Крсте Венов од Гевгелија. Друштвото е 
основано со Изјава за основање ДООЕЛ од 15.08.1997 
година. 

Дејности: 020110, 020121, 020131, 060502, 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070125, 070126, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 07021% 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070227, 080112, 080129, 
080190, 090209, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110902,110905,110909,120350, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара целосно со сите свои сред-
ства. 

Овластено лице за застапувањево* правниот промет 
е единствениот содружник и управител Крсте Венов со 
неограничени овластувања. ? ^ < 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2806/ 
97.( (3388) 

на Производно трговско услужно претпријатие i го-
лемо и мало „8 октомври" д.о.о. експорт-импорт ц.о. 
Крива Паланка ул. Крива Паланка бб. 

Новиот назив на претпријатието гласи: Производно, 
услужно, трговско претпријатие на големо и мало „ТИ-
ГАР^ октомври" д.о.о. експорт импорт ц.о. ул. „8 ок-
томври" бб Крива Паланка. 

Од Основниот суд. Скопје I - Скопје, Срег. бр. 185/ 
98. (3414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 357/98 на регистарска влошка бр. 6-02001569-
00006, го запиша во судскиот регистар уписот на тп на 
превозник „СМАЈ-ТРАНС" ТП Нуфрија Андреја Три-
фуноски ул. Боге Велиновски 183 Гостивар. 

Дејност: 060502, превоз на стока во друмскиот соо-
браќај. 

Во правниот промет со трети лцца истапува во свое 
име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот 
свој имот. 

Лице овалстено за застапување во правниот промет 
со трета лица е: Нуфрија Трифуноски, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоте, Срег. бр. 357/ 
98. (3415) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 18/98 на регистерска влошка бр. 6-02001463-
00003, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец на Столарска работилница ти „МУ-
СШИМ-ИДЕАЛ" Забит Раиф Селими Гбстивар ул. 18 
Ноември бр. 105. 

Дејноста: 012322 - производство на градежни еле-
мента од дрво (производство на врати и прозори) 

Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-
нец истапува во свое има и, за своја сметка. 

За обврските сторени према трети лица, трговецот 
поединец, одговара лично со целиот свој имот. 

Управител без ограничување е лицето Забит Се-
лами од Гостивар, ул. ША 341. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Срег. бр. 18/98. 
(3416) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 145/98, на регистарска влошка бр. 6-02001452-
00009, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на приватна здравствена Ординација по општа 
стоматолог^ „Д-р МИТКО ФРАНГОВ" - Скопје ул. 
„Атинска" бр. 25/8. 

Дејноста: 130140. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет одговара лично со 

целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување 
Митко Франгов - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 145/ 
98. (3385) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2780/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001551-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
трговец поединец „ТП" „ЈОРК-ТРЕЈД" - продавница 
Караланов Методи Орданчо ул. „ЈНА" бр. 107 Него-
тино. 

Основач: Карапанџов Орданчо од Неготино, ул. 
„Илинденска" бр. 10 Неготино. 

Дејности: 070114, 070128. 
ТП во правниот промет истапува во свое име и за 

своја сметка. За обврските преземени во правниот про-
мет ТП одговара со целиот свој имот. 

Г 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 37/98, на регистарска влошка бр. 6-02001465-
00006, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец-поединец автопревозник * „БАРДО-
-ТРАНС" ТП Драгослав Божин Трпковски е. Бардовци 
ул. „2" бр. 20 Скопје. 

Управител: Драгослав Трпковска од Скопје е. Бар-
довци ул. „2" бр. 20. 

Дејности: 060502, 060501, 060503, 060601, 060602! 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 37/98. 
(3389) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 86/98, на регистарска влошка бр. 6-02001553-
000-1, го запиша во трговскиот регистар трговецот по-
единец на Продавницата со текстил и конфекција „БИ-
АНКО" т.п. Мехмедали Незхет Зијад Тетово ул. 
„Илинденска Г.Т.Ц." лок.бр.86/1. 

Основач на фирма трговец-поединец е Мехмедали 
Незхет Зијад од Тетово ул. „К.Ј. Питу" бр.35. 

Назив на фирма трговец-посдинец е Продавница со 
текстил и конфекција „БИАНКО" Т.П. Тетово, ул. 
„Илинденска Г.Т.Ц." лок. бр. 86/1. Седиштето е во 
Тетово ул. ^Илинденска Г.Т.Ц." лок. бр.86/1. 

Одговорност - одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице е Мехмедали Незхет Зијад - управи-

тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 86/98. 

;; (3379) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 275/98, на регистарска влошка бр. 6-02001487-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец превозник „ГОЛЕ" т.п. Ѓоко Бра-
нислав Љотовски ул. „33" бр. 4 Долно Оризари -
Скопје. 

Дејности: 060502. 
Управител Ѓоко ЈБотовски од Скопје ул. „33" бр. 4 

Долно Оризари - Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 275/ 
98. (3380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1802/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001416-000-09, ја запиша во трговскиот регистар упи-
сот на Т.П. „КАСАНДРА" - кафуле Ранко Мирко Па-
вловски е. Речица, Куманово. 

Дејност: 080190. 
Ранко Павловски - управител кој одговара лично со 

цел имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг. бр. 1802/ 

97. (3381) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2504/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001541-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговец-поединец за трговија на мало 
Села Ејуп Адије „ЛУЛКУЌЕ" т.п. Дебар, ул. „Брат-
ство-Единстцо" бр. 79. 

Дејности: 070121, 07р122. 
Трговецот-посдинец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските во правниот промет со трети лица трговецот по-
единец одговара лично, со целиот свој имот. Села 
Адије е управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2504/ 
97. (3382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 256/98, на регистарска влошка бр. 6-02001532-
000-01, го запиша во трговскиот регистар ТП за трго-
вија на мало со возила и делови „ВЕБЕР" Ѓуровска 
Миле Дафинка Велес ул. „Коле Неделковски" бр. 8. 

Основац Ѓуровска Миле Дафинка од Велес. 
Дејности: 070140. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 

во свое име и завоја сметка, а за обврските ќе одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Ѓуровска Миле 
Дафинка од Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 256/ 
98. (3383) 

Основниот суд Скопје I - копје, со решението 
Трег. бр. 230/98, на регистарска влошка бр. 6-02001531-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар Продавницата 
за промет на мало со леб, млеко и\млечни производи 
„ЈЕТА" ТП Исмаили Исмаил Исни „Партизански 
одреди 5" бр.2. Скопје. 

Назив: Продавница за промет на мало со леб, млеќо 
и млечни производи „ЈЕТА"' т.п. Исмаили Исмаил 
Исни. 

Основач: Исмаили Исни од Скопје, ул. „Исаја Ма-
жовски" бр. 24/3/4. 

Седиште: ул. „Партизански одреди 5" бр.2. Скопје 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Овластеното лице за застапување Исмаили Исни 

управник без ограничување и одговара со целиот имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трог. бр. 230/ 

98. (3384) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7239/98, на регистарска влошка бр. 1-36725-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар проширувањето 
на дејност на Производното трговско претпријатие 
„КОМПЈУТРОНИКА ТРАДЕ" извоз-увоз д.о.о. 
Скопје, е. Орешани. 

Дејноста се проширува со: 120190. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 7239/ 

97. (3374) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 31/98, на регистарска влошка бр. 4-02001507-
000-03, го запиша во трговскиот регистар организира-
њето на претпријатие МЗТ „ПУМПИ" АД Скопје, про-
изводство и монтажа на пумпи, турбини и хидраулична 
опрема Скопје, ул. Перо Накбв бб. 

Организирање на МЗТ „ПУМПИ" ДОО Скопје ул. 
Перо Наков бб во Акционерско друштво МЗТ „ПУМ-
ПИ" АД Скопоје, производство и монтажа на пумпи, 
турбини и хидраулична опрема Скопје ул. Перо Наков 
бб. 

Дејноста во внатрешен промет се приширува со: 
011724, 010403, 110402, 110611, 011311, 011312, 050100, 
050201, 050201, 050209, 050302, 080121, 080129, 080190, 
112909. 

Се брише Апостоловски Ване, се запишува Митру-
шевски Душко. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 31/ 
98. (3375) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението-
Срег. бр. 320/98, на регистарска влошка бр. 8-02001533-
000-09, го запиша во трговскиот регистар организира-' 
њето уписот на основање на друштво со ограничена 
одговорност основано од едно лице на Приватна здрав-
ствена организација - Аптека „ДОНА ФАРМ" Лилјана 
Балванлиева ДООЕЛ Скопје, Бул. „Крсте Мисирков" 
бр. 61 Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
10.02.1998, основач е Лилјана Балванлиева од Скопје, 
со л.к.бр. 948939 и ЕМБ 0811949455082. 

Дејности: 130160 аптека, промет со лекови на мало и 
поединечна изработка на лекови по рецептура. 

Неограничени овластувања. 
Потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување Александра Миј ал-

кова, управител, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 320/ 

98. (3376) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението 
Срег. бр. 299/98, на регистарска влошка бр. 6-02001502-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец (ТП) на Превозник „Пајо Транс" 
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ТП Павле Перо Марковски, ул. „Пат за болница Бар-
дова" бр. 18-А Скопје. 

Дејности: 060502 - Превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај. 

Управител Павле Марковски од Скопје, ул. „Пат за 
болница Бардовци" бр. 18-А. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 299/ 
98. (3377) 

Основниот суд Скопје I во Скопје, со,решението 
Срег. бр. 324/98, на регистарска влошка бр. 6-02001534-
000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец на Авто такси „ГОЛФ" Т.П. Абдура-
мани Алиман Садри, Тетово, ул. „Нас. Дреновец" бр. 
172. 

Основач на фирма Т.П. е Абдурамани Алиман- Са-
дри Тетово, ул. „Нас. Дреновец" бр. 172, со број на л.к. 
333132 и со Мб. л.к. 2511967470076 увр - Тетово. 

Назив на фирма: Авто такси „ГОЛФ" Т.П. Абдура-
мани Алиман Садри, Тетово, ул. „Нас. Дреновец" бр. 
172. 

Седиштето е во Тетово ул. „Нас. Дреиовец" бр. 172. 
. Предмет на работење е: 

060602 - превоз на патници со такси автомобил. 
Одговорност: Одговара чилио со целиот свој имот. 
Овластено лице е: Абдурамани Алиман Садри -

управител без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 324/ 

98. (3378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр.4074/97. на регистарска влошка бр. 1-3578-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар Промена на седиште 
на Претпријатие за производство услуга внатрешен и 
надворешен промет на големо и мало „БОТОНИ" Ц О 
Скопје бул. Васил Горгов бб Скопје. 

Новата промена на седиште на претпријатието 
гласи: претпријатие за производство услуги внатрешен 
и надворешен промет на големо и мало „БОИШ" Ц.р. 
Скопје, бул. Гоце Делчев лок. 33 мезанин. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр.4074/97 
(3641) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 6841/97, на регистарска влошка бр. 1-48766-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар проширување на 
дејност во внатрешен трговски промет на претпријатие 
за трговца и услуга „ГОГА" експорт-импорт ц.о. 
Скопје ул. „Антон Попов" бр. 172/1. 

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски 
промет се проширува со: 012421,012429,110401,013400, 
110402,110403,110404, 110405,110506,110500,120311. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр.6841/ 
970Д 3.02.1998 (3642) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 399/98, на регистарска влошка бр. 1-3419-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар бришење на АД Акци-
онерско друштво за меѓународен транспорт и шпеди-
ција „ЖАС" Скопје ул. Индустриска бб. Бришење на 
АД за меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС" 
Скопје ул, Индустриска бб Скопје, поради поделба на 
Две друштва и тоа: 

1. Меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС" АД 
Скопје ул. Индустриска бб со рег. влошка 4-02001538-
0004)6. 

2. Меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС" АД 
Битола. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр.399/98 
(3643) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 519/98, на регистарска влошка бр. 1-42230-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на здравствена организација 
- социјалистичка ординација по општа медицина „КО-
МЕДИЈА'4 ц.о. Скопје ул. Џон Кенеди бр. 18. Се брише 
Бибан Јадранка се запишува новиот директор Петрова 
Ана - директор со неограничени овластуваа. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Среѓ. бр.519/98 
, (3644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 6214/97, на регистарска влошка бр. 1-67813-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач 
и промена на директор на Претпријатие за трговија на 
големо и мало „И-КОМ" ц.о. увоз-извоз Скопје ул. 
„100" бр.8 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Нури Исени 
од с.Кондово. 

Се брише Илми Исени се запишува Нури Исени 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр.6214/97 
(3645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 459/98, на регистарска влошка бр. 1-61874-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за претпријатие за земјоделство, промет и 
услуги „ХОРТИКУЛТУРА" Д.О.О. Скопје ул. Крсте 
Асенов 18/3-24 Скопје. Во горенаведената фирма се 
брише: Бошковски Александар, директор без ограни-
чување се запишува: Скендер Љутви, директор без. 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр.459/98 
ОД 12.02.1998 *(3646) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
79/98, на регистарска влошка бр. 1-6151-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на назив, седиште, 
основач, директор и проширување на дејноста на 
Претпријатието за производство, транспорт, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „МАРТИНИ" 
п.о., Струмица. 

Се брише стариот нази: Претпријатие за трговија 
и услуги „1ДОЛИДА" п.о., увоз-извоз, ул. „Киро 
Абрашев" бр. 64, Струмица, а се запишува новиот на-
зив: Претпријатие за производство, транспорт, услуги 
и трговија на големо и мало увоз-извоз „МАРТИНИ" 
п.о., ул. „Браќа Миладиновци" бр. 34-1/6, Скопје. 

Досегашниот основач Кљанкова Лилјана истапува 
од Претпријатието сметано од 28.01.1998 година, а ка-
ко нов основач пристапува лицето Атанасов Васе од 
Струмица. 

Досегашниот директор и застапник во надворешно 
трговскиот промет Кл>анкова Лилјана се разрешува, а 
се именува Атанасов Васе со неограничени овластува-
ња. 

Се врши проширување на дејноста: 013113, 013114, 
013115, 013119, 0131zl, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнациони 
работи. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 79/98. 
(2798) 

Основниот суп во Штип, со решението Срег. бр. 
89/98, на регистарска влошка бр. 1-5987-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Трговското претпријатие на големо и мало, увоз-из-
воз „КАРПОШ" П.О., ул. „Спиро Захов" бр. 5/24, 
Струмица. 

Со одлука бр. 01-1 од 26.01.1998 год. досегашниот 
директор и застапник во надворешно-трговскиот про-
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мет Аризанов Ѓорѓе се разрешува, а за нов директор 
и застапник во надворешно-трговскиот промет се име-
нува Аризанова Танка. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 89/98. 
(2799) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1827/98 од 9.1V.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Вест-
Инвест" ПТ ДОО од Скопје, ул. "Партизански 
одреди" бр. 121/21. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судира при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Бечков од 
Скопје, ул ."Крсто Асенов" бр. 12/1/15, телефон 626-
049. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.V.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. * (7948) 

Основниот суд »Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1363/97 од 15.111.1998 година е отво-

рена стечајна постапка над должникот "Мак-Марке-
тинг" од Скопје, ул. "Козара" бр. 68-1/30. 1 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена, Мир јана Димит-
ровска од Скопје, ул."Јани Луговски" бр.10/44, теле-
фон 171-475. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 1 .VI. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7950) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.ф.173/97 од 3.II.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Џ-АНИ-
ПРОМ" увоз-извоз од Скопје, ул. "Митре Влаот" бр. 
36 со жиро сметка бр. 40100-601-359990. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. f 

За стечаен управник е одреден Ратко Капушевски 
од Скопје, ул."Ленинова" бр.53/1, телефон 111-788. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.V.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7951) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението Ш Ст.бр.2463/97 од 25.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППП "Круна 
Буби Комерц" од Скопје, ул. "Дичо Петров" бр. 8-а. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љубомир Фили-
повски од Скопје, ул."АСНОМ" бр.68/2/20, телефон 

.435-289. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.V.1998 година, во 9,15 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 770/96 од 20.1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Тер-
моелектро" од Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4 
и жиро сметка 40100-601-228893. 

За стечаен судија е одредена Снежана Ѓеоргиевска-
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Бајлозов Ѓорѓи од 
Скопје, бул."Партизански одреди" бр.5/49, телефон 
127-110. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.VI.1998 година, во 12 часот, во соба 
број 59 во овој суд - Судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (&047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дрка со 
решението Ст.бр.1773/97 од 22.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Тинел 
Електроник" Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало експорт импорт ДОО од 
Скопје, ул*. "Волгоградска" бр. 8/1-1, со жиро сметка 
40120-601-359805. 

За стечаен судија е одреден Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски^ 
Скопје, ул."Пандил Шишков" бр.7/3, телефон 428-405. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.VI.1998 година, во 8,10 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8062) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2048/97 од 15.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Бив Инжи-
њеринг" Претпријатие за услуги во градежништвото, 
индустрија, трговија на големо и мало увоз извоз ДОО 
од Скопје, ул. "Козле" бр. 88/1-3, со жиро сметка бр. 
40120-601-320922. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија. судија при ово] СУД. 

Ла стечаен управник е одреден Сабит А лис ки од 
Скопје, ул."Пандил Шишков" бр.7/3, телефон 428-405. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.VI.1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 45 во овој суд. к 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8063) 

Основниот суд Скопје П*- Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2389/97 од 13.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Ин-
тер скоч фортенд" од Скопје, ул. "Видое Смилевски 
Бато 81" бр. 3, со жиро сметка бр. 40110-601-314416. 

За стечаен судија е одредена Maja Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул."Беровска" бр.2/П-15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (812-3) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2095/97 од 21.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Кратис 
Проект" Претпријатие за инжињеринг од Скопје, ул. 
"Иво Л. Рибар" бр. 79. 

, За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул."Крсто Асенов" бр. 12/1/15, телефон 626-
049. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.V.1998 година, во 8,25 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8138) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
* решението Ст.бр.420/97 од 2 Ш. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"IЕлектроника пролет" од Скопје, уп '"Видое Сми-
левски-Бато" бр. 83-3/9 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е обреден Цане Вачков од 
СКОПЈЕ , ум "Крсто Акцион" Г«р Р 1'И телефон 
* V* 

С'е повикуваат доверите пите иа стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник бс* одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

•Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8139) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
834/95 од 17.IV. 1998 година спрема должникот ДОО 
"Прехрана" - Битола, ул."Крали Марко" бр. 5, со жи-
ро сметка 40300-601-13890 при ЗПП-Филијала - Би-
тола, отвори стечајна постапка, при што за стечаен 
судија го определи Симеон Цветановски, судија при 
ОВОЈ суд, а за стечаен управител го определи Крсте 
Диневски од Битола, ул ."Наум Наумовски Борче" бр. 
34/5, телефон 224-594. 

Со отворањето на стечајната постапка престану-
ваат на работоводниот орган, законскиот застапник 
како и на органите на управување при должникот и 
тие функции преминуваат на стечајниот управител. 

На работниците кај должникот им престанува 
работниот однос. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" со пријави во 2 
примероци таксирани со600,00 денари судски такси со 
докази, а должниците во истиот рок се повикуваат да 
ги измир ат свортб обврски спрема должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се 
одржи на 30.VI.1998 година во 12 часот, судница бр. 7 
во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (8193) 

Основниот суд во, Битола со решението Ст.бр. 
173/97 од 23.IV. 1998 година спрема должникот ПП 
"Фирма Ностра" - Битола, со жиро сметка 40300-601-
49836 при ЗПП-Филијала - Битола, "отвори стечајна 
постапка, при што за стечаен судија го определи 
Симеон Цветановски, судија при овој суд, а за стечаен 

. управител ја определи Талевска Мимоза од Битола, 
ул ."Охридска" бр. 76, телефон 42-639. 

Со отворањето на стечајната постапка престану-
ваат правата на работоводниот орган, законскиот 
застапник, како и на органите на управување при 
должникот и тие функции преминуваат на стечајниот 
управител. 

На работниците кај должникот им престанува 
работниот однос. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" со пријави во 2 
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примероци таксирани со 600,00 денари судски такси со 
докази, а должниците во истиот рок се повикуваат да 
ги<измират своите обврски спрема должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се 
одржи Ha30.VI.1998 година во 11 часот, судница бр. 32 
во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (8194) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
309/96 од 16.rV.1998, објавува дек-i ја »хкпуч\ ВЈ с\ очај-
ната постапка над стечајниот должник "Кари, Нена", 
ул."Партизанска" бр. 232, Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8195) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
242/96 од 16.IV.1998, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ГШ "Зомак", 
ул."Игман" бр. 13, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8196) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
11/96 од 16.IV.1998, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ТИП "Јасмина 
Комерц", с.Пепелиште, Неготино. 

Од Основниот вуд во Кавадарци. (8197) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
127/96 од 23.IV.1998, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник СП- "Уни-
верзал", ул."Едвард Кардељ" бр. 1-1/5, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8198) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
117/96 од 23.IV.1998, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ПГТ "Европа-
92", ул."Маршал Тито" бб, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8199) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
69/96 од 23.IV. 1998, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ПП "Бо-
Комерц", ул."Илиндеска" бр. 44, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8200) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
< 41/96 од 23.IV.1998, објавува дека ја заклучува стечај-

ната постапка над стечајниот должник 3 3 "Росоман-
еко Поле", с.Росоман, Кавадарци, ул."Цандо Куз-

, манов" бб. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (8202) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
135/96 од 24.1V.1998, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник СЗ "Него-
тино", ул."Фемо Кулаков" бр. 60, Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8204) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
300/96 од 19.Ш.1997, објавува дека ја отвори стечај-
ната постапка над стечајниот должник "Рома Ко-
мерц", ул."Браќа Џунови" бр. 6А, Кавадарци,но иста-
та не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8205) 

Основниот суд во Кавадарци, обавува дека со 
решението Ст.бр.162'()7 од 13.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот 1111 "ДОЈЧ-
Мак" од Кавадарци, ул. "Пелагонија" бр. 7. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов,судија 
при ово] суд. 

За стечаен управник е одредена Зорка Бадева од 
Кавадарци. уч."Пано Мударов" бр.И. 

( е ,1' ни* I г ши* рич сип ге и i i гсч ичим г ципжммк 
.* I » f mm" I« ч , ^ цп "..iH I )• » p и • - 1 1 1 

објавуван^ и> на оги at ог во "ЧЈчужоен Вел ник на I'M* 
до стечајниот совет со пргава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се Укажува на 29.V.1998 година, во 10 часот, во соба 
број 23 во ов ОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8206) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
142/97, објавува дека е отворена стечајна постапка од 
15.IV. 1998 година и истовремено заклучена над сте-
чајниот должник ПУТП "Силвер", од Неготино, ул. 
"Партизанска" бр. 214. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8207) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.278/96 од 12.VI.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Полт Грејс" 
од Кавадарци, ул. "Словенска" бр.11. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
ири овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јанков Ѓорѓи од 
Кавадарци, ул."Ќиро Спанџов" бр.73, телефон 7 7 - 1 9 3 . 

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

Рочиште за испитувањеjpа пријавените побарувања 
се закажува на 02.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8208) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
97/96, објавува дека со решението на Окружниот сто-
пански суд Ст.бр.1059/94 од 08.VL1995 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Нама" од 
Ваташа, ул. "12 Другари" бр. 32. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. v 

За стечаен управник е одреден Јордан Темков од 
Кавадарци,ул."Вељко Влаховић" бр.6/6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават двоите побарувања во рок од 30 дена но 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.VI.1998 година, во 8 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8209) 
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Основниот суд'во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
45/96, објавува дека со-решението на Окружниот сто-
пански суд Ст.бр.1563/93 од 13.П.1995 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПИ "Ринекс" 
од Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 1. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Темков Јордан, од 
Кавадарци,ул."Вељко Влаховић бр.6/6. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.V.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8210) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.198/98 од 22.IV.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот УТП "Гури и 
Шгипес" од Г.Речица. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Шабан Сабриу од 
Тетово, ул."101" бр.4. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.VI.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (8211) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.256/98 од 22.IV.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУП "Боки 
Комерц" од е. Туденце. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Кироски Душко од 
Тетово, ул."Љ.Б.Пиш" бр.66. 

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

Рочиште за наситување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (8212) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.266/97 од 12.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот СЗ "Вотра" од 
Тетово, ул."И.Л.Рибар" бр. 141. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

„ За стечаен управник: е одреден Етбм Исени од е. 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

-до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
сс закажува на 04.VI.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (8213) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.363/97 од 29.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУТ "Импулс 
ЕМ" од Тетово, ул."121" бр. 6/9. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.VI.1998 година, во 10,45 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово., (8214) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.180/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПГПИТУ "Архинг 
Простор" од Тетово, ул."Горна Чаршија" бр. 34. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени, од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.V.1998 година, во 10,15 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (8215) 

Со решение на'стечајниот совет Ст.бр.403/97 од 
23.IV. 1998 година е отворена стечајна постапка над 
11ТПС "Излет" - Радовиш, но истата не се спроведува 
поради немање на имот на должникот и стечајната 
постапка над ГГГПС "Излет" - Радовиш се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение, со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
ден*1 по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8216) 
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Со решение на стечајниот совет Ст.бр.208/98 од 
24.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над 
ППС "Астреа трејд" - Струмица, со број на жиро 
сметка 41300-601-21478, но Истата не се. спроведува 
поради немање на имот на должникот и стечајната 
постапка над ППС "Астреа трејд" се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение, со. жалба^ во рок од 15 дена по 
објавувањето во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8217) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.827/96 од 
27.IV. 1998 година е отворена стечајна постапка над 
ПГП "Јапи" - Струмица, но истата не се спроведува 
поради немање на имот на должникот и стечајната 
постапка над ПТП "Јапи" се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во "Службен весник ка РМ", со жалба до 
Апелациониот суд во Штип. ! 

По правосилноста' на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8223) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.427/97 од 
27.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над 
ПТУП "Златник" - Струмица, но истата не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот и сте-
чајната постапка над ПГГУТ "Златник" се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" со жалба до Апе-
лациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8224) 

Со решение на стечајниот совет Сг.бр. 110/97 од 
14.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП 
"МИ-ЛУ" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и да 
се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение, со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8225) 

Со решение на стечајниот совет Сг.бр.880/96 од 
21.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТ 
"Мигрос" - Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот и од тие причини 
стечајната постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението, со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8226) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.539/97 од 
21.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над 
ТУП "Столи-текс" - Радовиш, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот и 
од тие причини стечајната постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението, со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот вр 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. Ј (8227) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.432/96 од 
21.IV. 1998 година е отворена стечајна постапка над 
ПГП "Квиком" - Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот и од 
тие причини стечајната постапка се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението, со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8228) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 309/96 од 24.IV.1998 година е одобрено 
присилно порамнување помеѓу должникот МК 
"Единство-Едтко" од Тетово и неговите доверители. 

Стечајниот должник АД "Единство-Едтко" според 
ова порамнување должен е да ги исплати обврските 
спрема своите доверители во износ .од 60% од 
утврдениот износ во рок од 2 две години по право-
силноста на ова порамнување. 

Отворената стечајна постапка на стечајниот долж-
ник АД "Единство-Едтко" од Тетово, отворена со 
решение на овој суд СГ.бр.309/96 од 02.Х.1996 година 
се запира. 

Правните последици од отворањето на стечајната 
постапка престануваат освен правните последици за 
престанок на работен однос на сите работници на 
должникот. 

Извршените исправи кои се однесуваат на побару-
вањата кои се утврдени во постапката за присилно 
порамнување во однос на должникот губат правна 
сила. 

Решението за одобрување на присилното порам-
нување во стечај, има снага на истата исправа за сите 
доверители чии побарувања се утврдени. 

Ова порамнување има правно дејство и спрема 
доверителите на стечајниот должник чии побарувања 
стасале за наплата до 24.IV. 1998 година кој не учеству-



i m - Бр. 2i СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 мај 1998 

во постапката за присилно порамнување,каку 
<_ма доверителите кои учествувале во постапката^ 

присилно порамнување а чии побарувања се оспорени 
доколку истите дополнително се утврдат. 

Заклученото присилно порамнување не се одне-
сува на гарантираниот личен доход на работниците, 
неисплатен до денот на отворањето на стечајната 
постапка (гарантиран личен доход се намирува) 
приоритетно како трошоци во стечајната постапка од 
формираната стечајна маса. Не се однесува ниту на 
различните ниту на излачните доверители. 

По .предлог на доверителите за вршител на 
должноста директор на должникот АД "Единство-
Гдтко" од Тетово се одредува лицето Слободан Тата-
ловић, дипломиран електроинженер од Тетово, до 
избор на директор по пат на конкурс согласно 
Законот. 

Од Основниот суд во Тетово. (8368) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
р шението Сг.бр.1620/97 од 16.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Маја Комерц" 
Ш1ПУ од Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 1,влез I, 
. i ш 6 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
i j дија при овој суд. 

За стечаен управник е1 одреден Цане БЕЧКОВ од 
( копје, ул."Крсто Асенов" бр. 12/1/15, телефон 626-
049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
Md ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
цо стечајниот совет со пријава во два примероци со 
/п^ази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
и» па ивите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
закажува на 26.V.1998 година, во 8,10 часот, во 

соба број 44 во овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8350) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.752/96 од 14.1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПУП "Мак-
Тони" експорт-импорт од Скопје, ул. "Македонски 
^рлгади" бр. 11. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
4«и овој суд. 
За стечаен управник е одреден Панче Андроников 

<- д Скопје, ул."Шидска" бр.26/6, телефон 337-419. 
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" 
io стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
жиговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
и- закажува на 19.V. 1998 година, во 10,35 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8354) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
Решението Ст.бр. 2176/97 од 23.Ш.1998 година 
вклучена.е стечајната постапка над стечајниот долж-

ник Претпријатие за трговија, транспорт, шпедиција 
' Стефи Мак Трејд" - Скопје, ул."Ш Македонска 
{бригада" бр.21/1/7, со жиро сметка 40100-601-364102. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. v (8355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.807/96 од 4.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Еврокоп" 
Претпријатие за трговија од Скопје, ул. "Борко 
Талевски" бр. 60 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиовска, 
судија при овој суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.VI.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1721/97 од 8.IV.1998 годину е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПУТ "Сан Ел" 
од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 11. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје,ул."Јане Сандански" бр.50/3-4,телефон 425-084. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8360) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2589/97 од 9.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПВНТ "Сани-
Пј>ом-2" од Скопје, ул. "Разлошка" бр. 7-3/9 со жиро 
сметка 40110-601-347363. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, ул."Јане Сатански" бр.]09-3/34, телефон 425-
084. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 3.VI. 1998 година, во 8,10 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8361) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува'дека со 

решението Ст.бр.2599/97 од 2.Ш. 1998 година е отво-
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рена стечајна постапка над должникот .ППП "Кика 
комерц" од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 50. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Златко Васовски од 
Скопје, ул."Мајски Манифест" бр.17, телефон 332-478. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.V.1998 година, во 11,05 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8366) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1272/97 од 16.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Билак" од 
Скопје, ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 10-6. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. ( 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул."Беровска" бр.2/П-15, телефон 526-250. 

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

рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.V.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8371) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.2467/97 од 25.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот/ ПИТУ 'Таси-
лекс-ЈГГД" од Скопје, ул. "1" бр. 100. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. . < 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.V.1998 година, во 9,20 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8372) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ог.бр*.698/96 од 14.1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Гаем Комерц" 
ДОО од Скопје, ул. "Боривое Милошевски" бр. 1/11. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Панче Андроников 
од Скопје, ул/ТПидска" бр. 26/6, телефон 337-419. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.V.1998 година, во 10,30 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2010/97 од 14.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Младост" 
ДОО за хемиско чистење дор. на текстил и промет од 
Скопје, ул. "85" бр. 5. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓе Костов од 
Скопје, ул."Владимир Комаров" бр.25/122-12, телефон 
161-519. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.V.1998 година, во 8,15 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8377) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.429/96 од 14.VII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот МПГГУ "АК 
Сарај Сарај" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. 
"Маршал Тито" бб, е. Сарај, со жиро сметка 40120-
601-322201. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгмевска-
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул."Мечкин Камен" бр.22, телефон 312-842. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.V.1998 година, во 8,35 часот, во 
соба број 45 во овој суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8433) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
464/97 од 9.IV.1998 година над ПП "Опрема кар" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола. (8383) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
451/97 од 16.IV.1998 година над ПП "Голд Пром" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8384) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 22/97 
од 7.IV.1998 година над ПП "Вевас Траде" - Битола, 
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отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8385) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 32/98 
од 16.IV.1998 година над ГШ "Драгмен" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. 1 (8386) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
463/97 од 9.IV. 1998.го дина над ПП "Секуловски транс" 
- Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8387) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.485/98 
од 14.IV.1998 година над ГШ "Кијама" - Битола, с. 
Добромири, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8388) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.412/97 
од 14.IV.1998 година над ПП "Калин" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Витол а. (8391) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 65/98 
од 21.IV. 1998 година над ГШ "Перика" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8392) 

Основниот судчво Битола со решението Ст.бр.491/98 
од 9.IV.1998 година над ПП "Партнер" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

ОдЈЗсновниот суд во Битол а. (8393) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.956/96 
од 27.IV.1998 година над ПП "Земун" од Битола, 
ул."Индустриска" бр. 33, отвори стечајна постапка но^ 
не ја спроведе и ја заклучи, и со решението Ст.бр. 
77/98 од 27.IV. 1998 година над ПП "Јими Промет -
Битола, ул."Ванчо Јанчевски" бр. 9, нас. Г.Оризари, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битол а: (8394) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.319/97 
од 22.IV. 1998 година над ПП "Ес Ќалибур" - Битола, 
ул."Димче Лахчански" бр. 51/49, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи, и со решението 
Ст.бр. 320/97 од 22.IV.1998 година над ПП "Ен Дис" 
Битола, ул."Девејани" бр. 22, отвори стечајна постап-
ка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8395) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.63/98 
од 21.IV.1998 година над ПП "Дуњатекс" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8396) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.* 
413/98 од 14.IV.1998 година над ПП "Хелп" - Битола, 

отвори стечајна постапка но нс ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. • (8398) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.541/97 
од 10.rV.1998 година над ПН "Нарциса-комерц" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8399) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 160/98 
од 27.IV. 1998 година над ПП "Итар Пејо" е. Кравари, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8404) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.81/98 
од 21.IV. 1998 година над ПП "Кило" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8405) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.555/97 
од 9.IV.1998 година над ПП "Голем камен", с. Дихово -
Битола, отвори стечајна постапка ноле ја спроведе и 
ја заклучи. k 

Од Основниот суд во Битола. (8407) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.313/97 
од 9.IV.1998 година над ПП "Фикри комерц" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8410) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.42/98 
од 16.IV. 1998 година над ПП "Борал" - Битола^ отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8411) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
123/98 од 27.IV. 1998 година отвори стечајна постапка 
над ПП "Ден-ТОН Комерц", Прилеп,, ул."Брака 
Миладиновци" бр.27, со жиро сметка 41100-601-25178, 
но истата не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8412) 

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни постап-
ки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението ст.бр. 11/98 од 24.IV.1998 година над ПП 
"Јагуар" - Прилеп, ул."Вера Циривири" бр. 53, со 
жиро сметка бр. 41100-601-27856, со решението Сг.бр. 
86/98 од 24.IV. 1998 година над ПП "Кимобел"-Прилеп, 
ул."Лазо Филипови" бр. 46 со жиро сметка 41100-601-
12162, со решението Ст.бр. 67/98 од 27.IV.1998 година 
над ПП "Трасадел Ѕ" - Прилеп, ул."Целе Павлос™ 
Џгуре" бр. 1 со жиро сметка 41100-601-18829. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8413) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 33/97 од 23.1.1998 година е заклучена стечај-
ната постапка над ПП "Бавча комерц" - Свети 
Николе, со решението Ст.бр. 98/96 од 23.1.1998 година 
е заклучена стечајната постапка над ТП "Бобик"-
Штип, со решението Ст.бр. 194/96 од 23.1.1998 година е 
заклучена стечајната постапка над ПТ "Аџи транс" -
Штип, со решението Ст.бр. 12/97 од 26.XI.1997 година 
е заклучена стечајната постапка над ПГП "Мери" -
Штип, со решението Ст.бр. 72/96 од 30.Х.1997 година е 
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заклучена стечајната постапка над ТП "Стефани" 
Штип, со решението Ст.бр.48/97 од 26.XI.1997 година е 
заклучена стечајната постапка над ППС "Делта 
фруид" - Штип. 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. -(8415) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 63/97 од 23.1.1998 година е заклучена стечај-
ната постапка над ППУТ "Бис" - Свети Николе, со 
решението Ст.бр. 49/97 од 26.XI.1997 година е заклу-
чена стечајната постапка над ППС "Вел комерц" -
Штип, со решението Ст.бр. 125/97 од 26.XI.1997 година 
е заклучена стечајната постапка над ПИТУ "ЈЈета" -
Свети Николе, со решението Ст.бр. 42/97 од 26.XI.1997 
година е заклучена стечајната постапка над 33 
"Илинден" - е. Кадрифаково, со решението Ст.бр. 
64/97 од 26.XI.1997 година е заклучена стечајната 
постапка над УТО "Љубо мак" Штип, со решението 
Ст. бр.56/97 од 26.XI.1997 година е заклучена 
•стечајната постапка над ППС "Електро комерц" -
Свети Николе. 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпри-
јатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (8416) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 37/97 од 4.П.1998 година е заклучена стечај-
ната постапка над ПТУ "Ад Бенд" - Штип, со 
решението Ст. бр. 156/96 од 4.П.1998 година е 
заклучена стечајната постапка над ТП "Војвоџанка"-
Штип, со решението Ст.бр. 172/96 од 4.П.1998 година е 
заклучена стечајната постапка над ТП "Деви-пром" -
Штип, со решението Ст.бр. 52/96 од 26.XI.1997 година 
е заклучена стечајната постапка над ПУЛТ "Алиса" -
Штип*? 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпри-
јатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (8419) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 51/97 од 26.XI.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над УТО "Бамболино" - Штип, со 
решението Ст.бр. 69/97 од 26.XI.1997 година е 
заклучена стечајната постапка над ПП "Чавр"-Свети 
Николе, со решението Ст.бр. 96/97 од 26.XI.1997 
година е заклучена стечајната постапка над ТП 
"Елибо" - Пробиштип, со решението Ст.бр. 74/96 од 
26.XI.1997 година е заклучена стечајната постапка над 
ПТУ "Галаксија" - Свети Николе, со решението 
Ст.бр.2/97 од 26.XI.1997 година е заклучена стечајната 
постапка над ТП "Фросина" - Свети Николе. 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бркшат од регистарот на 
претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во HlTrtn. ( 8 4 2 0 ) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 123/97 од 30.Х.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над ПТП "Металко комерц" -
Злетово, со решението Ст.бр. 108/96 од 30.Х.1997 
година е заклучена стечајната постапка над ТО 
"Малеш Промет"-Штип, со решението Ст.бр. 4/97 од 
30.Х.1997 година е заклучена стечајната постапка над 
ППС "Марго Комерц" - Пробиштип, со решението 
Ст.бр. 12/96 од 30.Х.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над ТО "Кристина" - Штип, со 
решението Ст.бр. 22/97 од 26.XI.1997 година е 
заклучена стечајната постапка над ППС "Мак 
калифорнија" Штип. 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (8421) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 54/97 од 26.XI.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над УТО "Мо-То-пром" - Штип, 
со решението Ог.бр. 127/97 од 26.XI.1997 година е 
заклучена стечајната постапка над ПГП "Донимак 
Транс"-Штип, со решението Ст.бр. 31/97 од 26.XI.1997 
година е заклучена стечајната постапка над 111Ш 
"Зор- шпед" - Штип, со решението Сг.бр. 88/96 од 
30.Х.1997 година е заклучена стечајната постапка над 
ПТ "Дизел компани" - Штип, со решението Сг.бр. 
116/96 од 30.Х.1997 година е заклучена стечајната 
постапка над ППЗТ "Мак-90" Штип. 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (8423) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Сг.бр. 64/96 од 26.XI.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над ППП "Биротехна гостида" -
Свети Николе, со решението Ог.бр. 10/97 од 26.XL1997 
година е заклучена стечајната постапка над ПТУ 4*Fea 
комерц"-Штип, со решението Ст.бр. 16/97 од 
26.XI.1997 година е заклучена стечајната постапка над 
ППС "Маја промет" - Свети Николе, со решението 
Ст.бр. 104/96 од 26.XI.1997 година е* заклучена' 
стечајната постапка над ТО "МДП" - Штип, со 
решението Ст.бр. 73/97 од 26.XI.1997 година е 
заклучена стечајната постапка над 11111 'Тара" Штип. 

По правосилноста на споменатите решетка, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатијата. 
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Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
'дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (8425) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.1183/97 од 8.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Елде-
Комерц" од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 2/4. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, суди)« 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марко Горчиновски 
од Скопје,ул."Љуба Петровиќ" бр.8,телефон 617-547. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8527) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 90/98 од 8.1УЛ998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПТТ 
"Шеик" ДОО од Скопје, ул. "Атанас Бабата" бр: 4 со 
жиро сметка40100-601-95084. 

За, ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков код Скопје, ул. "Крсто Асенов" бр. 12/1/15, 
телефон 626 049. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања4 на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.V.1998 година, во 8,15 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр. 321/98 од 30.IV.1998 година е отво-

Ѕена стечајна постапка над должникот "Алтеке" ПП 
[ОО од Скопје, ул. "Момин Поток" бб. 
За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 

судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Саве Куновски1 од 

Скопје. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 4.VI.1998 година, во 8,10 часот, во 
соба број 44 во овој суд. ^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8499) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.181/97 од 1.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Деним" 
увоз-извоз од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 112/1-6 со 
жиро сметка 40100-601-312913. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Драган Величковски 
од Скопје,ул."Крсте Мисирков" бр.9/10, телефон 234-
112. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 12,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8543) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Л.бр.35/98 од 23.IV.1998 година се 
заклучува ликвидационата постапка над Претпријати-
ето за трговија и производство "Витема-Д" од Скопје, 
бул.\ "Јане Сандански" бр. 83-2/33 со жиро сметка 
40100-601-392095. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7949) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 102/98 од 15.JV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за трговија на големо и мало "Макотас" ДОО 
од Скопје, е. Долно Мојанце со жиро сметка 40110-
601-38713. 

За ликвидационен управник се определува Јулија 
Димитриевски од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов* бр. 
41-а, телефон 203-937. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-* 
ниот должник на 29.V.1998 година, во 8,40 часот во 
барка бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7952) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.бр. 121/98 од 14.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Приватно 
трговско претпријатие "Ден-Марк" ДОО извоз-увоз 
од Скопје, ул. "Ш-та Македонска бригада" бб, со жиро 
сметка 40100-601-318228. 
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За ликвидациона^ управник се определува Мито 
Арминовски од Скопје,ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6, 
телефон 263-992. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во сок од 
30 дена1 од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците - да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува речиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI. 1998 година, во 8,00 часот во 
барка бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со, 
решението Л.бр. 99/98 од 23.IV. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет и услуги експорт импорт "Бе-
рати Комерц" ДОО од Скопје, Безистен "Чаирчани" 
бр. 16, со жиро сметка 40100-601-290177. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, 
телефон 428-405. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 2.VL1998 година, во 9,00 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 88/98 од 8.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Бигор-
Комерц" од Скопје, ул. "Пробиштипска" бр. 10/1 со 
жиро сметка 40120-601-81248. 

> За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, теле-
фон 512-364. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 

* должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.V.1998 година, во 8,20 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8120) 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.V.1998 година, во 9,55 часот во 
барака бр. 4,соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8121) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 114/98 од 15.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, трговија на големо и мало и 
инжињеринг "Орко-Инжињеринг" ДОО ^ од Скопје, 
бул. "АСНОМ" бр. 48/1-1 со жиро сметка 40100-601-
311638. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.V.1998 година, во 8,35 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8122) 
— % 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Л.бр. 228/97 од 22.IV.1998 година, се 
заклучува ликвидационата постапка над Претпријати-
ето за внатрешен промет и надворешна трговија, ус-
луги "Екуком" од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 16/1-19 -
Скопје, со жиро сметка 40100-601-138247. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријати-
јата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8180) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 110/98 од 15.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за транспорт и услуги "ДА-МА" извоз-увоз ДОО од 
Скопје, ул. "Ѓемиџиска 2" бр. 19 со жиро сметка 40110-
601-131160. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр.116, 
телефон 260-694. 

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

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 107/98 од 10.IV. 1998 година,'отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет и услуги "Блек-Сан" од 
Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 5-1/10 со жиро сметка 
40100-601-259970. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 9.УЛ998 година, во 8,45 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8183) 
Основниот суд Скопје Д • Скопје, објавува дека со 

решението Л.бр. 137/98 од 28.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за инженеринг, изведување, санации, промет на 
големо и мало и надворешна трговија "Градис" Ц.О. 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 94/2-1 со жиро 
сметка 40100-601-50384. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Иваџџикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/П-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 

' весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. , 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 17.VI.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8184) 

Со решение на ливидациониот совет Л.бр.29/98 од 
23JV.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
на ПЗС "Интелект" - Струмица, но ликвидационата 
постапка не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение, со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавување на решението во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8218) 

Р Основниот суд во Кавадарци, со решението Л.бр. 
7/97 од 23.IV.1998 година, објавува дека ја заклучува 
ликвидационата постапка над ликвидациониот долж-
ник ПГГГУ "Славеј Комерц" увоз-извоз - Кавадарци, 
ул."£трашо Пинџур" бр. 52. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8219) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 152/98 од 29.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие, 
за трговија на големо и мало "Мелиса" д.о.о. експорт-
импорт од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 114/2-7. 

За ликвидационен управник се определува Андо-
новски Митко од Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 
36/П-2, телефон 335-634. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 

должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 9.VI.1998 година, во 9 часот во ба-
рака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8221) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр.28/98 
од 23.IV.1998 година е отворена ликвидациона по-
стапка над ППС "Дали комерц" од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението вр "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8229) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр.22/98 од 
14.IV. 1998 година е отворена ликвидациона постапка 
над ТП "Макро-интекс" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во .Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". . 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8230) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
19/98 од 16.IV.1998 година над ПП "Елдра" - Битола, 
ул."Ср. Митровица" бр. 10 и отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8231) 

Основниот суд во ^Битола, со решението РЛ.бр. 
28/98 над ПП "Мал Одмор" - Битола, отвори ликвида-
циона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8232) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
185/96 од 27.П.1997 година над ПП "Ампер" - Битола, 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8233) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 145/98 од 23.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Трговско, 
претпријатие "Сгеал Комерц" увоз-извоз Ц.О. од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-139020. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје,ул. "Беровска" бр. 2/П-15, теле-
фон 526-2М). 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 10,50 часот во 
барака,бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8370) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр.112/97 од 28.XI.1997 година, заклучена 
е ликвидационата постапка над ликвидациониот долж-
ник Претпријатие за надворешна и внатрешна трго-
вија и шпедиција "ИТФ" експорт-импорт ДОО -
Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 84-2/3 со жиро сметка 
бр. 40100-601-229864. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8376) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
10/98 од 27.IV.1998 година над ПП "Петко" - Битола, 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8427) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
35/98 од 16.IV.1998 година над ПП "Ипе Превоз" -
Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8428) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 10/98 од 02.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Дафина" 
од Куманово, е. Оризаре,жиро сметка 40900-601-23243. 

За ликвидационен управник се определува Зоран 
Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, 
телефон 25-650. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 26.VI.1998 година, во 9,40 часот во 
соба број 11/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Кумановоv (8523) 

МАЛА ОГЛАСИ 
Се огласуваат т ш п и н и следните шетати: 

Печати под назив:"Претпријатие - центар за трго-
вија маркетинг услуги и инженеринг "Логос - инг" доо 
експорт - импорт Скопје". (8170) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за произвотство трговија на големо и мало и 
услуги "Петолетка-Компани" доо извоз-увоз Скопје". 

Правоаголен печат под назив: "Деликатес Продав-
ница "Овче Поле" Владимир Митев,Скопје". (8349) 

Тркалезен и правоаголен печат под наслов: "При-
ватна здравствена организација - ординација по 
општа стоматологија "Рамил" доо Скопје". (8191) 

Тркалезен печат под назив: "Јавно претпријатие 
"Комуналец" - Битола - п.о. - 1".- (8426) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
/ 

Пасош бр. 0926275,издаден од УВР - Тетово на име 
Риза Њоки, ул .Златановски" бр. 6, Тетово. (7981) 

Пасош бр. 978120, издаден од УВР - Куманово на 
име Садики Исмет, ул."В.Петровска" бр. 33,Куманово. 

Чек бр. 3093875 од тековна сметка бр. 9830601, 
издаден од Комерцијална банка АД - Скопје на име 
Невенова Виолета, Скопје. (7986) 

Работна книшка на име Љубе Јандриоски, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 

"Лазо Ангеловски" - Скопје, на име Гријаковиќ 
Милена, Скопје. (7982) 

Свидетелство, издадено од Скопје на име Олга 
Трајкова, Скопје. (7983) 

Цасош бр.0436220/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Зеќири Далип, е. Глумово,Скопје. (7988) 

Пасош бр.351017/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Еминовски Исен, ул. "Г. Константиновиќ" бр.63, 
Скопје. (8020) 

Пасош бр.326895, издаден од УВР - Скопје на име 
Селедин Даутов, ул. "Славеј Планина" бр.85,Скопје. 

Пасош бр.0925416/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Самедин Асани, е. Сарај, ул. "3" бр.21,Скопје. 

Пасош бр.0448424/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Северџан Узеир, бул. "Ј. Сандански" бр. 16/1-4, 
Скопје. (8060) 

Пасош бр.956293/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Ибраимовски Нисрет, ул. "7 Ал. Бригада" бр.2 б, 
Скопје. (8066) 

Пасош бр.719377, издаден од УВР - Скопје на име 
Мифтаровски Дениз, ул. "Б. Менков"бр. 1/6-5,Скопје. 

Пасош бр.013508, издаден од УВР - Скопје на име 
Мишески Славчо, ул. "Л. Геров" бр. 48/1-5,Скопје. 

Пасош бр.0155166, издаден од УВР - Скопје на име 
Илиева Билјана, е. Г. Коњари,Скопје. (8070) 

Пасош бр. 328375,издаден од УВР - Скопје на име 
.Даре Наумоски, ул. "Малешевска" бр.29,Скопје. 

Пасош бр. 130770/93,издаден од УВР -.Скопје на име 
Стојадиновиќ Зоран, ул. 'Тушинска" бр.24,Н.Драчево, 
Скопје. (8072) 

Пасош бр.667077, издаден од УВР - Куманово на име 
Величевски Јовча, нас. АјдучкаЧешма бб,Куманово. 

Пасош бр. 0836681/96 • издаден од УВР - Скопје на 
име Трстена Шабан, ул. "П. Манџуков" бр. 203 б, 
Скопје. (8075) 

Пасош бр.342865 на име Јаневска Васа,с.Могила,Би-
тола. (8104) 

Пасош бр.0234100, издаден од УВР - Прилеп на име 
Матески Петар, ул."Радовишка" бр. 21,Прилеп. (8108) 

Пасош бр.ОЗ 11495, издаден од УВР - Прилеп на име 
Најдоски Методија,ул."Кире Гаврил оски" бр. 1А, При-
леп. (8111) 

Пасош бр.0362288, на име Петров Илчо,е. Воислав-
ци, Радовиш. (8117) 

Пасош бр.299944 на име Зенкоска Анифа, ул. "Ен-
гелсова" бр.4,Кичево. (8161) 

Пасош бр.0452106 на име Пеовски Гинчо, е. Смојмк-
рово, Берово. (8165) 
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Пасош бр.147490 на име Арифи Арифи, с. Шипкови-
ца,Тетово. (8167) 

Пасош бр.265528/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Фатмир Беќири, е. Черкеско Село,Куманово. 

Пасош бр.335795, на име Јусуфи Рами е. Врапчиште, 
Гостивар. (8171) 

Пасош бр.0870231 на име Атанасовски Страшо ул. 
"Ѓуро Салај" бр. 15/4/15,Кавадарци. (8172) 

Пасош бр.329195/94,издаден од УВР - Скопје на пмб 
Мухарем Беговиќ, ул."Б. Шабани" бр. 52,Скопје. (8179) 

Пасош бр.184912/94,издаден од УВР - Кичево на име 
Џемаили Рамиз, с. Зајас,Кичево. (8277) 

Пасош бр.1009937/97, издаден од УВР - Скопје на 
им* .Хоџа Мисар,Скопје. (83 54) 

ltacoiu бр.83"5839/96,издаден од УВР - Скопје на име 
C$9tejuftffi Исен, е. Дејковец,Скопје. (8358) 

Пасош бр.б043О?, издаден од УВР - Скопје на име 
Исаки Орхан, Скопје. (8359) 

Пасош бр.1089000/98, издаден од УВР - Скопје на 
име НаумовскаЛетка, ул. "Д. Гуигганов" бр. 18, н. Дра-
чево, Скопје. (8363) 

Пасош бр.907749/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Васко Зоксимовски,ул. "Џ. Кенеди" бр.27/2-22,Скопје. 

Пасош бр.480526/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Феџри Рамадани, е. Арачиново,Скопје. (8365) 

Пасош бр. 063970/93»издаден од УВР - Тетово на име 
Мурати Илбер, е. М. Речица,Скопје. (8375) 

Пасош бр. 110829/94,издаден од УВР - Куманово на 
'име Спасовски Станоје, Карпош бр.95,Куманово. 

Пасош бр. 110809/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Спасовски Веселин, ул."Ајдучка Чешма"бр.95, 
Куманово. (8390) 

Пасош бр.439198 на име Недимович Лилјана, ул. "Д. 
Влахов" бр.40,Охрид. (8400) 

Пасош бр.0952990 на име Јосифова Гордана, ул. "Ре-
сафска" бр. 26,Кавадарци. (8402) 

Пасош бр.0609989 на име Секуловски Златко, ул. 
"Едвард Кардељ"бр .11/53, Битола. (8406) 

Пасош бр.0114395, издаден од ОВР - Виница на име 
Јовановски Ефтим, ул."Д.Влахов"бр.40,Виница. (84ђ8) 

Пасош бр. 0490791/94,издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Спасовски Велин, е. Жидилово,Крива 
Паланка. х (8414) 

Пасош бр.0136909/93, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Ѓорѓиевски Звонко, е. Милетинци, 
Крива Паланка. (8422) 

Пасош бр. 160069/94,издаден о^ ј БР - Ско^Је на \ 
Марковски Слободан, ул. "С. Ковачевиќ" 6p.64/2-i, 
Скопје. (8466) 

Пасош бр.329975/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ифет Сулејман, ул. "Е. Дураку" бр.3/1-13,Скопје. 

Пасош бр.0815528/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име (доковски Зоран, ул. "М. Митевски" бр.8/1-13, 
Скопје. (8494) 

Пасош бр.451933/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Хаџихристовска Милена, ул. "К.Неделковски" бр.41, 
Скопје. (8498) 

Пасош бр.0430264/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Несрин Шабани, ул. "Вич" бр.22/7-6,Скопје. (8501) 

Пасош бр.345699,издаден од ОВР - Куманово на име 
Трајковски Марјан, ул."В.Карангелески" бр.72, Кума-
ново. (8504) 

, Пасош бр.0607184/95, издаден од УВР - Силије п^ 
име Кадри Сејди, ул." А. Писевски" бр.24,Скопје. 
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Пасош бр.0096718, издаден од УВР - Прилеп на име 
Јусуфоски Шенол, е. Канатларци,Прилеп. (8508) 

Пасош на име Ѓорѓиевски Цветко, М.Каменица. 
Пасош бр.0715727 на име Матејиќ Бојан, ул.Торсжи 

Венец"бр.5,Кавадарци. (8510) 
Пасош бр.365962/94,издаден од ОВР - Кичево на име 

Хусоски Алија, ул."Осој",Кичево. (8511) 
Пасош бр.101542 на име Куртиши Шефкет, е. Балин-

дол,Гостивар. # (8512) 
Пасош бр. 196709 на име Махмуди Сафет,ул. "Бели-

чица" бр.103,Гостивар. (8513) 

^асош бр.246461/94 на име Халит Кујтим, е. Пирок, 
Тетово. 4 (8514) 

Пасош на име Стојановски Благојче,ул."Прилепска" 
бр.19/48,Битола. (8515) 

Пасош бр.736356/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Авдии Ељмедин, с.Јажинце-ЗП-с.Вратница,Тетово. 

Пасош бр.0448623/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Гордана Миј алкова, ул." Ду бровничка" бр.4,Скопје. 

Пасош 6ji.992209/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Мусли Исмаил, ул."О.Чопела" бр. 62,Скопје. (8522) 

Пасош бр.0579521/95,издаден од УВР - Делчево на 
име Џобирски Марјанчо, ул."М.Тито" бр. 106/16,Дел-
чево. (8526) 

Пасош бр.0706002/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Анчевска Оливера, ул."Р.Чајавец"бр.8/62,Скопје. 

Пасош бр.0448983/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Петровска Љиљана,ул."Теодосие Синаетски" бр. 
86,Скопје. Ѓ8530) 

Пасош бр.820968, издаден од УВР - Скопје на име 
.Дураку Азем, е. Рашче,Скопје. - (8535) 

Пасош бр.0386895/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Пренџова Елиза, ул."Крчин" бр.7 б,Скопје. (8539) 

Пасош бр:0087475,издаден од УВР - Гостивар на име 
Етеми Бедајет, е. Неготино,Гостивар. (8540) 

Пасош бр.155051/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Исени Абдула, ул."Серава" бр. 110 б,Скопје. (8542) 

Пасош бр.788506, издаден од УВР - Скопје на име 
Топојани Зија,ул."Р. Бурџевиќ" бр.87 а,Скопје. (8547) 

Пасош бр.399380/94 на име Сулкоски Нурфет ул. 
"Мемед. Велиоски" бр.44,Кичево. (8574) 

Пасош бр.0531734 на име Кујтим Сејско,Дебар.* 
Пасош бр. 0398010 на име Цапа Мируше, Дебар. 
Пасош бр.076099/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Снежана Стојкоска, ул."Ѓ. Ѓаковиќ" бр.54, Скопје 
Чек бр.4281710, од тековна сметка бр.98404-99, изда-

дени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Тодорова Љиљана,Скопје. (8002) 

Чекови бр. 02134091 и 02134092, од тековна сметка 
бр.4812-73издадени од Комерцијално ивестициона 
банка - Куманово на име Денковски Љубиша,ул. "Тео-
фан Економов"бр. 16,Куманово. (8118) 

Чекови од тековна сметка бр.9589-09, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје-Филијала - Штип на име 
Костадинова Роза,Штип. (8119) 

Чекови бр. 9116426 и 9116430,издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Митровска Виданка, ул. 
"Иван Аговски" бр. 1-3-14,Скопје. (8150) 

Чекови бр. 14830005,14830006 и 14830007, издадени 
од Стопнска банка банка а.д. - Скопје на име Ѓурѓиев-
ска Сузана,ул."Павле Илиќ"бр. 15/2-24,Скопје. (8157) 

Ч^аЛг Ср.2662159, 2662156,,2662162,, 2662170 и 
2662175, од тековна сметка бр.39726-29„ издадени од 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Комерцијална банка АД Скопје на име Јован Бошна-
ковски,Скопје. ' (8192) 

Чекови од бр. 16345998 до 1634600, од тековна сметка 
бр.47732-40, издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Борис Шумуликоски,Скопје. (8495) 

Чекови од бр.3346816 до 3346819, од тековна сметка 
бр.90370-84,издадени од Комерцијалне*банка ^ АД 
Скопје на име Снежана Венева,Скопје. (8496) 

Чек бр.60003322970, од тековна сметка бр.118843-45, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Аметовски Ерол,Скопје. (8500) 

Чекови бр. 16335894 и 16335895, од тековна сметка 
бр.20587-21, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Иванка Јохлер Јанев,Скопје. (8524) 

Чекови од бр.4295994 до 4296003, од тековна сметка 
бр.37932-17,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стерниша Марика,Скопје. (8560) 

Работна книшка на име Феми Љецај,Скопје. (8046) 
Работна книшка на име Халими Хашим,Скопје. 
Работна книшка на име Фимка Ангел овска,Скопје. 
Работна книшка на име Столески Сашо,Скопје. 
Работна книшка на име Столеска Виолета,Скопје. 
Работна книшка на име Китановска Лидија,Скопје. 
Работна книшка на име Винко Јовчески,Скопје. 
Работна книшка на име Светлана Олтовска,Скопје. 

Работна книшка на име Снежана Петрушева,Скопје. 
Работна книшка на име Жаклина Максимова,Скопје. 
Работна книшка на име Љупчо Смилчевски,Скопје. 
Работна книшка на име Ристески Гоце,ул."Сутјеска" 

бр.З,Прилеп. ' (8397) 
Работна книшка на име Соколовски Нове, ул. "Зе-

ленгора" бр.13,Прилеп. (8403> 
Работна книшка рег.бр.10103,издадена од Собрание 

на општина Ресен на име Галевски Џоко, ул."11 Ок-
томврик^,Ресен. (8409) 

Работна книшка на име Трајковски Павле,ул. "Пар-
тизанска"бр.ЗЗ, Прилеп. (8418) 

Работна книшка на име Фатиме Ајра,Скопје. (8497) 
Работна книшка на име Шевова Велика ул. "Ј. Сан-

дански"бр.4 ,Нов Дојран. (8505) 
Работна книшка на име Ставриќ Зоран,Скопје. 

4 Работна книшка на име Витомир Георгиевски, 
Скопје. (8525) 

Работна книшка на име Садри Зукри,Скопје. (8529) 
Работна книшка на име Јакуп Топојани,Скопје. 
Работна книшка на име .Абдула Рахим »Скопје. 
Раббтна книшка, издадена од од Гевгелија на име 

Ленка Лисичкова ул."Кирил Петрушев" бр. 2, Бог-
данци. (8576) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Недел-
ковски Игор,Скопје. , (8536) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име .Лаза-
ревски Зоран,Скопје. ' (8544) 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ 
"Лирија" Скопје на име Емине Бајрами,Скопје. (8061) 

Чековна картичка бр.7476/74 на име Цветановски 
Благој ,ул."5-та Парт.конф."бр.5/5,Штип. (8099) 

Чековна картичка бр.087612/98 издадена од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Трајчевска Олга 
Скопје. (8185) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Тех. Учил. 
Центар "Кочо Рацин" - Скопје на име Митровска 
Дијана »Скопје. - (8058) 

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од * >' 
'Крсте Мисирков" - Скопје на име Петков Д -
Скопје. , (81 / 

, Свидетелство за завршено средно образование, 
издадено од УСО " Гоце Делчев " Скопје на им. 
Јаневски Горан,Скопје. (8178) 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ "На-
им Фрашери" - Неготино Полошко на име Минах 
Халили,е. Неготино Полошко,Гостивар. (8401, 

Свидетелство, издадено од Средно техничко уп 
липгге на име Бајрами Хаки, ул."Јован Поповиќ"бр.* 
Куманово. (850М 

Свидетелства за I и П година, издадени од СУ "Нап. 
Буѓони" - Куманово на име Лутевска Валентир 
Куманово. (85 » 

Диплома,издадена од Гим. "Ј . Б. Тито" - Скопје ж* 
име Адамулева Мери,Скопје. (84171 

Чекови од тековна сметка бр.9054/68 на име Ге^р 
гиева Виолета, ул."Три чешми",Штип. (8102) 

Книшка за повластено возење бр.2247, издадена од 
СО Гази Баба - Скопје на име Цветковиќ Стојадин 
Скопје. (85^6) 

Штедна книшка бр. 10-10-0002169-05, издадена о\ 
Силекс банка АД Скопје на име Калочески Рис i 
Скопје (806/! 

Штедна книшка бр.10-100003 281-06, издадена i 
Силекс банка АД - Скопје на име Зоран Николовска 
Скопје. ' (8 V I 7 ) 

Штедна книшка бр. 10-10-0002061-03, издадена од Си-
лекс банка АД - Скопје на име Шаќировиќ Мевљуда, 
Скопје. (8М6) 

Чекови бр. 00024023687 и 0002939191, издадени . 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Зоран С viei 
манов,Скопје. (8424; 

Решение уп. бр.25-716,издадено од Министерство з 
стопанство ПОЕ Чаир-Скопје на име Исмет Куртеш^ 
Скопје. (8065) 

Решение бр.37-360/2 за запишување во Регистаро! 
на преставнииггва,издадено од Министерство за нап 
ворешни работи на име "Дај Стар Бецколор Фарбен 
Скопје. 4 (8220) 

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

на претпријатијата со општествен капитал, 33 „ЕДИН 
СТВО" е. Волковија - Тетово 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо 

нија за трансформација на претпријатијата со опште 
ствен капитал, на седницата одржана на 10.04.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите со опште-
ствен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште. 

Земјоделската задруга не подлежи на трансформа-
ција бидејќи во задругата нема вложено ниту е даден на 
управување општествен капитал. 

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 во село Волковија, Те-
тово, во време од 8 до 14 часот. > !. 

тт\ 
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Брз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ХЕ-
АД" - Тетово. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 10.04.1998 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: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

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 ре наоѓа на ул. „Браќа Миладино-
ви" бб - Тетово во време од 07.00 до 15.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена звезда" АД „Свињарска фарма" ДОО Штип 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 10.04.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација напретприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог во претпријатието и продажба на идеален 
дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Таринци - Штип во 
време од 9 до 13 часот. 
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0105 Производство на нафтени деривати 7.768 

0106 Производство на железна руда 

0107 Црна металургија , 5.461 

0108 Производство на руди на обоени метали 7.365 

0109 Производство на обоени метали 7.963 

ОНО Преработка на обоени метали 4.243 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 2.789 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.444 

0113 Металопреработувачка дејност 5.398 

0114 Машиноградба 5.473 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.423 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 5.140 

0118 Производство на базни хем. производи 6.089 

0119 Преработка на хемиски производи 9.963 

0120 Производство на камен, чакал и песок 5.591 

0121 Производство на градежен материјал . 7.917 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 2.655 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.491 

0124 Производство и преработка на хартсда. 4.403 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.915 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.762 

0127 Производство на кожа и крзно 2.665 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.380 

0130 Производство на прехранбени производи 7.344 

0131 Производство на пијалаци 10.691 

0132 Производство на добиточна храна 6.573 

0133 Производство и преработка на тутун 7.168 

0134 Графичка дејност 5.103 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 4.109 

0139 Производство на разновидни производи 7.656 

0201 Земјоделско производство 4.993 

0202 Земјоделски услуги 7.307 

0203 Рибарство 3.898 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход (^Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94,70/94,71/96 и 28/97), Министерството за труд и соци-
јална политика 

ОБЈАВУВА 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец април 1998 година, која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9.400 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, е. р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94,62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

ОБЈАВУВА 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец април 1998 година не може да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра ^ Гранка Основица 

0101 Електростопанство 8.099 

0102 Производство на јаглен 4.820 0300 Шумарство 4.701 
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040Q Водостопанство 5.392 

0501 Високоградба * 3.868 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.629 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 4.217 

0601 Железнички сообраќај 6.345 

0604 Воздушен сообраќај 10.982 

0605 Друмски сообраќај 4.423 

0606 Градски сообраќај 6.152 

0608 Претовари« услуги 

0609 ПТТ услуги и врски 8.029 
• • ј' . .. 

0701 Трговија на мало 4.726 

0702 Трговија на големо 9.693 

0703 Надворешна трговија 7.136 

0801 Угостителство 5.245 
0802 Туристичко посредување 4.401 у 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.185 

i 
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.246 

1001 Уредување на населби и простори 6.095 

1002 Станбена дејност 9.185 

1003 Комунална дејност 6.269 

1101 Банкарство 10.622 

1102 Осигурување на имоти и лица 10.870 

1103 Услуги во областа на прометот 9.651 

. 1104 Проектер, и сродни техн. услуги 5.643 

1105 Геолошки истражувања 6.354 

1106 Истражувачко развојна работа (освен 

научно истражувачка) 5.021 

1109 Деловни услуги 7.144 

1201 Образование 6.033 

1202 Наувдо истражувачка дејност 6.873 

1203 Култура, уметност и информации 6.174 

1204 Физичка култура и спорт 5.376 

. 1301 Здравствена заштита 6.475 

1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита 4.974 
1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици , 6.492 

1402 Самоуправни интересни заедни1Џ1 6.778 

1403 Здруженија 9.083 

1404 Политички партии општествени 
организации, здруженија и други организации 8.433 

Министер, 
Насер Зибери, е. р. 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја 

О Б Ј А В У В А 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1998 ГОДИНА 
Просечно исплатената нето плата по работник во 

стопанството на Република Македонија за месец февру-
ари 1998 година изнесува 8947 денари. 

В. д. директор, 
Дончо Герасимовски, е. р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 1998 

ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија во периодот јануари-април 1998 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1997 
година изнесува 2.9%. 

В. д. директор 
Дончо Герасимовски, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
627. Царински закон 1149 
628. Закон за лековите, помошните лековити 

средства и медицинските помагала 1182 
629. Закон за домување 1204 
630. Закон за залог на подвижни предмети и 

права 1209 
631. Закон за празниците на Република Маке-

донија ' 1214 
632. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за работните односи 1214 
633. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за трговските друштва 1215 
634. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал 1215 

635. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за Црвениот крст на Република Ма-
кедонија 1217 
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Одлука ЈП помилување на осудени лица . . . 
637. Одлука за избор на претседател и членови 

на Одборот за меморијалниот простор во 
зградата на Собранието на Република Ма-
кедонија -Ј. . 

638. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита-Битола . . . 

639. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Кочани 

640. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита-Велес . . . . 

641. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
-Здравствен дом-Неготино 

642. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Психијатрија болница „Скопје" - Скопје . 

643. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Стоматолошки клинички центар - Скопје . 

644. Одлука за именување на претставници на 
Републиката во Советот на фест жал от 
„Охридско лето" . 

645. Одлука за имену вање членови на Посеб-
ната комисија за изготвување предлог за 
именува*Бе декан на Стоматолошкиот фа-
култет во Скопје 

646. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за доде-
лувана на наградата „Климент Охридски" . 

647. Одлука за воспоставувана дипломатски од-
носи меѓу Република Македонија и Демо-
кратска Социјалистичка Република Шри 
Ланка 

648. Одлука за воспоставувана дипломатски од-
носи меѓу Република Македонија и Репу-
блика Того 

649. Одлука за давање согласност на Ценовни-
кот на основни и останати аеродромски 

, услуга на ЈПАУ ^Македонија"- Скопје. . . 
650. Одлука за доделување на времено кори-

стење на недвижност 
651. Одлука за давање на користење - конце-

сија на дивечот во ловиштата во Република 
Македонија * 

652. Одлука за продажба на државниот капитал 
во МЗТ ,Л еарница" - Скопје 

653. Одлука за продажба на државниот капитал 
во МЗТ „Земјоделска механизација" - Ви-
ница 

654. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Биљана - Ватара4 - Прилеп 

655. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Хемтекс" - Скопје 

656. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Алатница" - Охрид 

657. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Силика - алумосиликат" - Гостивар. . . 

658. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Саса" - Македонска Каменица 

659. Одлука за продажба на државниот капитал 
воМЗТ„Метална"-Штап. 

660.; Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Силика - доломит4* - Гостивар 

665. 

666. 

1218 

1219 

1219 

1219 ш . 

1219 

1220 

1220 

1218 661. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Биљана - Конфекција" - Прилеп 1224 

662. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Леарница"-Охрид 1224 

1218 663. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Биљана - Предилница" - Прилеп 1224 

664. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Микрон4* - Прилеп 1225 
Одлука за именуваа на претседател и чле-
нови на Одборот за одбележување на Де-
нот на словенските просветители - 24 Мај 
во Република Македонија 1225 
Одлука за определување на услови за 
градба на објектот „Фабрика за обработка 
на живина" што треба да се гради во оти- , 4 

t тината Гази Баба 1225 
Одлука за определување на услову за 
градба за објектите „Дробилична по-
стројка, четири контејнера, настрешница, 
бунар за водоснабдување, трафостаници, 
магацин за експлозив, магацин за иници-
јални средства и подземен резервоар за 
нафта" што ќе служат за експлоатација на 
градежен камен - мермеризиран варовник 
од Лежиштето „Зелениковец" - Говрлев-
ска краста, што ќе се гради во општината 
„Сопиште" 1225 

668. Одлука за дополнување на Одлуката за 
условите, критериумите, висината, начи-

1220 нот и постапката за утврдување и оствару-
вање на правото на социјална парична по-
мош 1226 

1220 669. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1226 

670. Правилник за образецот на службената ле-
гитимација на инспекторот за авторско 

1221 право и сродни права и за начинот јна нејзи-
ното издавана 1227 

671. Упатство за изменување и дополнување на 
1221 Упатството за формата, содржината и упо-

требата на единствени инструменти -
обрасци за вршење на работите на плат-* 

1221 ниот промет во Република Македонија . . . 1229 
672. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-

1221 кедонија У.бр. 235/96 од 8 април 1998 го-
дина 1240 
Исправка на Законот за заштита при ра-

1222 60X21 1241 
Исправка на Одлуката за распоредување 

1222 н а приходите од трите на среќа и од забав-
ните игри во 1998 година 1241 
Исправка на Решението на Уставниот суд 

1222 н а Република Македонија 1241 
Објава за просечна месечна нето плата по 

1222 работник во Републиката за месец април 
1998 година 1274 

1223 Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 

1223 придонеси од плата за месец април 1998 
година 1274 

1223 Објава за просечно исплатената нето плата ' 
по работник во стопанството на Република 

1223 Македонија за месец февруари 1998 година 1275 
Објава за движењето на цените на мало во 

1223 Република Македонија за месец април 1998 
година 1275 

1224 Меѓународни договори - додаток 1-272 
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