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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 НАУ-

ЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за научно-истражувачката 
дејност, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 март 1996 година. 

Број 08-908 Претседател 
7 март 1996 година на Република Македонија, 

Скопје КироГлигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува системот, начелата, јав-
ниот интерес, облиците на организирањето и управува-
њето во научно-истражувачката дејност, начините на 
поттикнувањето и помагањето на развојот на научно-
истражувачката дејност, научно-истражувачките кадри 
и други прашања од интерес за научно-истражувачката 
дејност. 

Член 2 
Системот на научно-истражувачката дејност опфаќа 

научни истражуван,а, оспособување и усовршување на 
кадри за научно-истражувачка работа и научно-истра-
жувачка инфраструктура. 

Член 3 
Научно истражување, во смисла на овој закон, е 

систематски организирана творечка активност чии ре-
зултати содржат во себе изворност или новина насо-
чена кон проширување на вкупните знаења и унапреду-
вање на науката. 

Резултатите од научните истражувања се поврзуваат 
во науката како систем на знаења за појавите и закони-
тостите за природата, општеството и човекот. 

Научните истражувања можат да бидат фундамен-
тални, применети и развојни. 

Резултатите од научните истражувања се вреднуваат 
и соопштуваат преку: рецензирање,објавување на-
учни трудови, научна критика, оцена од експерти и 
примена во практиката. 

Член 4 
Оспособувањето и усовршувањето на кадрите за на-

учно-истражувачка работа опфаќа мотивирање, насо-

чување и развивање на научно-истражувачките способ-
ности кај младите, избор и прифаќање на научниот 
подмладок, постдипломски, докторски и други форми и 
начини на оспособување, усовршување и унапредување 
на кадрите. 

Член 5 
Научно-истражувачката инфраструктура опфаќа 

објекти, научна опрема, лаборатории и опитни ста-
ници, научно-технолошки информации, библиотечно-
информациона, реферелна, архивска и издавачка деј-
ностј иновациони и сметачки центри, како и други 
услови што се користат за научни истражувања. 

Член 6 
Научно-истражувачката дејност се заснова врз след-

ниве начела: 
- слобода на научното творештво; 
- автономност на научно-истражувачките работ-

ници во вршењето на научни истражувања; 
- етичност на научно-истражувачките работници во 

вршењето на научните истражувања и користењето и 
примената на научно-истражувачките резултати; 

- разновидност на научните мислења и методи и 
- вклученост, отвореност И соработка во меѓуна-

родни рамки. 
Научно-истражувачката дејност се заснова и врз на-

челото на неповредливост и заштита на личноста и 
достоинството на човекот. 

Член 7 
Јавен интерес во научно-истражувачката дејност 

претставуваат научните истражувања кои се: 
- од областа на историскиот и културниот идентитет 

на македонскиот народ и националностите кои живеат 
во Република Македонија; 

- општ услов за општествено-економскиот развој на 
Република Македонија; 

- во функција на подигањето на научното ниво и 
трансферот на светските знаења и 

- од областа на одбраната и безбедноста. 
Јавен интерес во научно-истражувачката дејност 

претставува и оспособувањето и усовршувањето на ка-
дрите за научно-истражувачка работа и научно-истра-
жувачката инфраструктура кои се во функција на 
остварувањето на научните истражувања од став 1 на 
овој член. 

За остварување на работите од ставовите 1 и 2 на 
овој член Владата на Република Македонија донесува 
Програма за научно-истражувачка дејност на Репу-
блика Македонија (Програма за научно-истражувачка 
дејност). 

Со Програмата за научно-истражувачка дејност се 
утврдуваат обемот, структурата и подрачјата на јав-
ниот интерес во научно-истражувачката дејност. 

II. ОБЛИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРА-
ЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 8 
За вршење на научно-истражувачката дејност од ја-

вен интерес, Републиката може да основа јавна научна 
установа. 

Петок, 15 март 1996 
Скопје 

Број 13 ГодLII 
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Одлука за основање на јавна научна установа доне-
сува Владата на Република Македонија. 

Член 9 
Јавна научна установа може да се основа ако: 
- има програма во која се определени подрачјата на 

научните истражувања; 
- има во работен однос со полно работно време 

најмалку 12 работници од кои пет со научни звања и 
седум со соработнички звања; 

- научно-истражувачката дејност е нејзина пре-
тежна дејност и 

- се обезбедени средства, опрема и простор за ра-
бота. 

Член 10 
Подготовки за почеток со работа на јавната научна 

установа врцш комисија која ја формира Владата на 
Република Македонија. 

Комисијата ја сочинуваат пет члена со научни или 
наставно-научни звања од научната област во која се 
основа јавната научна установа. 

Комисијата врши избор во научни и соработнички 
звања, одлучува за засновање на работен однос, доне-
сува програма за работа, донесува привремен статут и 
врши други непосредни задачи за почеток со работа на 
јавната научна установа. 

Комисијата престанува со работа откако ќе ги 
изврши задачите предвидени во став 3 од овој член, а 
најдоцна во рок од 12 месеци од денот на нејзиното 
формирање. 

Член 11 
Јавните научни установи можат да бидат членки на 

универзитет. 
Член 12 

Научно-истражувачката дејност од јавен интерес 
вршат и Македонската академија на науките и уметно-
стите, како и факултетите и универзитетите, основани 
како јавни установи. 

Положбата, основањето, вршењето и престанокот 
на вршењето на дејноста, управувањето, изборот на 
кадрите, начинот на финансирањето и надзорот над 
законитоста на Македонската академија на науките и 
уметностите, како и на факултетите и универзитетите, 
се уредува со посебни закони. 

Член 13 
Научно-истражувачката дејност од јавен интерес 

може да се врши врз основа на одобрение. 
Одобрението се дава за вршење научни истражу-

вања на одреден проект или во одредена област. 
Член 14 

За вршење на научно-истражувачка дејност од јавен 
интерес врз основа на одобрение, домашно и странско 
правно или физичко лице основа научна установа. 

Научната установа од став 1 на овој член треба да ги 
исполни условите предвидени во членот 9 од овој закон. 

Подготовките за почеток со работа на научната 
установа ги врши комисија која ја формира основачот. 
На бројот, составот и задачите на комисијата соодветно 
се применуваат одредбите од член 10 на овој закон. 

Член 15 
Одобрението за вршење на научно-истражувачка 

дејност од јавен интерес се дава врз основа на барање на 
заинтересирано домашно и странско правно или фи-
зичко лице. 

Одлука за давање одобрение донесува Владата на 
Република Македонија. 

Во одлуката од став 2 на овој член се утврдува дејно-
ста (проект или област) која е предмет на давање одо-

брението, условите што треба да ги исполнува основа-
чот, почетокот, времетраењето и престанокот на одо-
брението и други прашања од значење за вршење на 
дејноста. 

Член 16 
Одобрението може да се даде за сите области опре-

делени како јавен интерес во научно-истражувачката 
дејност, освен за научните истражувања во областа на 
историскиот и културниот идентитет на македонскиот 
народ и националностите кои живеат во Република Ма-
кедонија, одбраната и безбедноста. 

Член 17 
Научно-истражувачката дејност која со закон не е 

утврдена како дејност од јавен интерес можат да вршат 
и други научни установи. 

Друга научна установа може да се основа ако: 
- има програма во која се определени подрачјата на 

научните истражувања; 
- има во работен однос со полно работно време 

најмалку седум работници од кои тројца со докторат на 
науки и четворица со магистратура или високо образо-
вание; 

- научно-истражувачката дејност е нејзина пре-
тежна дејност и 

- се обезбедени средства, опрема и простор за ра-
бота. 

Подготовките за почеток со работа на другата на-
учна установа ги врши основачот на начин предвиден со 
актот за основање. 

Член 18 
Научно-истражувачката дејност која со закон не е 

утврдена како дејност од јавен интерес може да врши и 
физичко лице како професионална дејност (самостоен 
истражувач) доколку, покрај општите услови за 
вршење на дејност, ги исполнува и следниве услови: 

- врши научни истражувања во последните пет го-
дини; 

- има докторат на науки; 
- има програма во која е определено подрачјето на 

научното истражување и 
- има обезбедено средства, опрема и простор за 

вршење на научните истражувања. 

Член 19 
Научно-истражувачка дејност која со закон не е 

утврдена како дејност од јавен интерес, покрај науч-
ните установи од член 17 и самостојниот истражувач од 
член 18 на овој закон, можат да вршат и јавните научни 
установи, научните установи кои вршат дејност со одо-
брение, Македонската академија на науките и уметно-
стите, факултетите и универзитетите. 

Член 20 
Научните установи од членовите 9, 14 и 17 на овој 

закон во своите називи можат да ги употребуваат тер-
мините институт, завод и центар. 

Член 21 
Министерството за наука води регистар на научни 

установи (регистар). 
Во регистарот се запишуваат јавните научни уста-

нови, научните установи кои вршат дејност со одобре-
ние, други научни установи и самостојните истражу-
вачи, доколку ги исполнуваат условите предвидени со 
овој закон. 

Решение за запишување во регистарот донесува ми-
нистерот за наука. 

Поблиски прописи за начинот на водење на региста-
рот донесува министерот за наука. 
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Член 22 
Доколку Министерството за наука утврди дека Јав-

ната научна установа, научната установа која врши деј-
ност со одобрение, друга научна установа или самостој-
ниот истражувач не ги исполнуваат условите предви-
дени со овој закон ќе определи рок за нивно исполну-
вање кој не може да биде подолг од шест месеци. 

Доко,лку јавната научна установа, научната установа 
која врши дејност со одобрение, друга научна установа 
и самостојниот истражувач во определениот рок не ги 
исполнат условите предвидени со овој закон, министе-
рот за наука донесува решение за бришење од региста-
рот, за што го известува основачот. 

Член 23 
Против решението од член 21 став 3 и членот 22 став 

2 на овој закон, незадоволната странка има право да 
поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија. 

III. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ ВО 
НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 24 
Органи на јавната научна установа се совет и дирек-

тор. 
Член 25 

Советот на јавната научна установа го сочинуваат 
девет члена од кои шест се претставници на вработе-
ните во установата и тројца се претставници кои ги 
определува Владата на Република Македонија. 

Членовите на советот се избираат врз принципот на 
стручност и компетентност. 

Начинот на изборот и разрешувањето на претстав-
ниците на вработените во советот на јавната научна 
установа се определува со статутот на установата, со 
тоа што најмалку четири претставници се со научни 
звања. 

Членовите на советот на јавната научна установа се 
избираат за време од четири години. 

Член 26 
Советот на јавната научна установа: 
- донесува статут; 
- донесува акти за внатрешна организација; 
- донесува програми за работа и развој; 
- донесува финансов план; 
- донесува годишна сметка; 
- избира и разрешува директор; 
- врши избор и преизбор во научни и соработнички 

звања; 
- одлучува за пријавување на научно-истражувачки 

проекти и за издавана научни трудови; 
- одлучува за работите кои се однесуваат на оспосо-

бувањето и усовршувањето на научно-истражувачките 
кадри; 

- одлучува за работите кои се однесуваат на набавка . 
на научна литература и опрема; 

- одлучува за работите во врска со меѓународната 
научна соработка; 

- ги оценува и анализира резултатите од научните 
истражувања; 

- усвојува годишен извештај за работа и 
- врши други работи кои се во функција на оствару-

вање на дејноста. 
Член 27 

Во одлучувањето по прашањата од член 26 алинеи 1, 
3, 4, 5, 6 и 13 на овој закон, покрај претставниците на 
вработените, учествуваат и претставниците кои ги 
определува Владата на Република Македонија. 

Одлуките по прашањата од став 1 на овој член се 
сметаат за донесени доколку за нив гласало мнозин-

ството од вкупниот број претставници на вработените и 
мнозинството на претставниците кои ги определува 
Владата на Република Македонија. 

Во одлучувањето по прашањата од член 26 алинеја 7 
на овој закон учествуваат претставници на вработените 
со научни звања, а одлуките по тие прашања се сметаат 
за донесени доколку за нив гласало мнозинството од 
овие претставници. 

Во одлучувањето по прашањата од член 26 алинеи 2, 
8, 9,10,11,12 и 14 на овој закон, учествуваат претстав-
ници на вработените, а одлуките по тие прашања се 
сметаат за донесени доколку гласало мнозинството од 
овие претставници. Член 28 

За директор на јавна научна установа може да се 
избере лице со научно, односно наставно-научно звање 
кое ги исполнува и другите услови пропишани во стату-
тот на установата. 

Директорот се избира по пат на јавен конкурс, за 
време од четири години. 

Д,иректорот на јавната научна установа се избира 
врз основа на предлог на конкурсна комисија што ја 
формира советот на установата. 

Конкурсната комисија е составена од пет члена од 
вработените во јавната научна установа од кои нај-
малку три члена се со научни звања. 

Член 29 
Директорот на јавната научна установа ја претста-

вува и застапува установата и е одговорен за законито-
ста на работата на установата. 

Директорот на јавната научна установа ја предлага 
програмата за работа и развој и презема мерки за неј-
зино спроведување, ги извршува одлуките на советот, 
ја предлага организацијата на установата, ги назначува 
и ги разрешува раководните работници во установата, 
одлучува за распоредувањето на ,работниците на опре-
делени работи и задачи и врши и други работи предви-
дени со закон и со статутот на установата. 

Директорот на јавната научна установа може да 
задржи од извршување одлука донесена од советот, до-
колку смета дека таквата одлука е спротивна на закон 
или друг акт. За ваквата постапка директорот го изве-
стува Министерството за наука. 

Член 30 
Согласност на одлуката за избор и разрешување на 

директор на јавна научна установа дава Владата на Ре-
публика Македонија. 

Член 31 
Согласност на статутот на јавната научна установа 

дава Владата на Република Македонија. 
Член 32 

Одредбите од членовите 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 
на овој закон, соодветно се применуваат и на научната 
установа која врши дејност со одобрение. 

Надлежноста на Владата на Република Македонија 
од членовите 25, 27, 30 и 31 на овој закон ја остварува 
основачот на научната установа која врши дејност со 
одобрение. Член 33 

Прашањата околу управувањето, раководењето и 
надлежностите на органите во другата научна установа 
се уредуваат во актот за основање и статутот на устано-
вата. 

Согласност на статутот на другата научна установа 
дава основачот. 
IV. ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА РАЗВО-
ЈОТ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 34 
Републиката со финансиски средства учествува во 

поттикнувањето, помагањето и остварувањето на јав-
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ниот интерес определен со овој закон и со Програмата 
за научно-истражувачката дејност. 

Програмата за научно-истражувачката дејност ја до-
несува Владата на Република Македонија. 

Програмата за научно-истражувачка дејност се до-
несува, по правило, за време од пет години. 

Член 35 
Со Програмата за научно-истражувачка дејност се 

утврдуваат: 
- целите и правците на развојот на научно-истражу-

вачката дејност; 
- мрежата на јавните научни установи; 
- бројот и структурата на научно-истражувачките 

кадри; 
- меѓународната научна соработка; 
- научно-истражувачката опрема; 
- научно-истражувачката инфраструктура; 
- други активности сврзани со научните истражу-

вања и 
- обемот на средствата потребни за остварување на 

Програмата за научно-истражувачка дејност. 
Член 36 

Годишни програми и акти за условите и критери-
умите за доделување средства за остварување на Про-
грамата за научно-истражувачка дејност донесува Ми-
нистерството за наука. 

Член 37 
Средствата за остварување на Програмата за на-

учно-истражувачка дејност се обезбедуваат од буџетот 
на Републиката. 

Член 38 
Со средствата од член 37 на овој закон располага 

Фондот за научно-истражувачка дејност на Република 
Македонија (Фонд^ што се формира во состав на Мини-
стерството за наука. 

Фондот има својство на правно лице и жиро-сметка. 
Член 39 

Орган на управување на Фондот е управен одбор. 
Член 40 

Управниот одбор на Фондот е составен од 11 члена 
од редот на истакнати научни и стручни работници. 

Претседателот и членовите на управниот одбор ги 
именува и разрешува Владата на Република Македо-
нија, од кои три члена се именуваат по предлог на 
Македонската академија на науките и уметностите, че-
тири по предлог на универзитетите и четири по предлог 
на Министерството за наука. 

Мандатот на претседателот и членовите на управ-
ниот одбор е четири години. 

Член 41 
Извршните, стручните, административно-технич-

ките и други работи на Фондот ги врши Министер-
ството за наука. 

Член 42 
Управниот одбор на Фондот: 
- донесува статут; 
- дава мислења и предлози за Програмата за научно-

истражувачка дејност; 
- дава мислења и предлози по годишните програми 

за реализација на Програмата за научно-истражувачка 
дејност; 

- учествува во изготвуваното на актите што се одне-
суваат на условите и критериумите за доделување сред-
ства за реализација на Програмата за научно-истражу-
вачка дејност; 

- одлучува за доделување средства за реализација на 
Програмата за научно-истражувачка дејност, врз ос-
нова на оцена согласно со член 3 став 4 на овој закон; 

- ги разгледува резултатите од научно-истражуБан-
ките програми и други научно-истражувачки активно-
сти за кои доделил средства; 

- донесува финансов план; 
- донесува годишна сметка; 
- донесува деловник за работа и 
- врши и други работи предвидени со законот и ста-

тутот. 
Одлуките од алинеите 5, 7 и 8 на став 1 на овој член, 

Фондот ги донесува во согласност со министерот за 
наука. 

Управниот одбор може да формира постојани или 
повремени работни тела, комисии, експертски групи и 
слично. 

Член 43 
Согласност на статутот на Фондот дава Владата на 

Република Македонија. 
Член 44 

Фондот, на јавните научни установи (институти, за-
води и центри), им доделува средства за реализирање на 
нивните програми за работа и развој во согласност со 
утврдени критериуми. 

Средствата од став 1 на овој член, Фондот ги доде-
лува врз основа на годишни програми за работа на 
јавните научни установи. 

За доделените средства од став 2 на овој член Фон-
дот склучува договор со јавната научна установа. 

Член 45 
Фондот може да доделува средства за научно-истра-

жувачки проекти, создавање научно-истражувачки ка-
дри, меѓународна научна соработка, набавка на научно-
истражувачка опрема и литература, издавачка дејност, 
научни собири и други активности во согласност со 
утврдени критериуми. 

Средствата од став 1 на овој член, по правило, се 
доделуваат по пат на јавен конкурс што го распишува 
Фондот. 

За доделените средства за научно-истражувачка деј-
ност од став 1 на овој член, Фондот склучува договор со 
корисникот. 

Доделените средства од овој член Фондот може да 
ги сопре или да ги поврати доколку утврди дека нив-
ното користење не е во согласност со склучениот дого-

На истражувачко-развоЈни единици и друштва за на-
ука Фондот може да им доделува средства за оствару-
вање на дел од нивните програмски активности кои во 
себе содржат елементи на научно-истражувачка деј-
ност, односно истражувачко-развојна ДСЈНОСТ, на начин 
предвиден во член 45 на овој закон. 

Член 47 
Фондот може да стекнува средства и од други извори 

и тоа од камати, дивиденди, легати, подароци, завешта-
нија, фондации и друго. 

Член 48 
Фондот поднесува годишен извештај за својата ра-

бота до Владата на Република Македонија. 
Член 49 

Надзор над законитоста на работата на Фондот 
врши Министерството за наука. 

Член 50 
За финансирање на научно-истражувачката дејност 

можат да се формираат фондации. 
Фондациите имаат својство на правно лице. 
Фондациите можат да обезбедуваат средства од ле-

гати, подароци, завештанија, донации и од други из-
вори. 
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Начинот на управувањето, функционирањето и фи-
нансирањето на фондациите се уредува со актот за ос-
новање. 

V. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТНИЦИ 
Член 51 

Научно-истражувачките работници во јавните на-
учни установи се избираат во соработнички и научни 
звања. 

Соработнички звања се помлад асистент - истражу-
вач и асистент - истражувач. 

Научни звања се научен соработник, виш научен 
соработник и научен советник. 

Член 52 
Помлад асистент-истражувач може да биде лице кое 

има завршено високо образование, постигнат просечен 
успех на студиите од најмалку осум и покажува способ-
ност за научни истражувања. 

Асистент-истражувач може да биде лице кое има 
завршено магистерски студии, објавени трудови и по-
стигнати резултати во научни истражувања. 

Научен соработник може да биде лице кое има док-
торат на науки од подрачјето за кое се избира, објавени 
научни трудови, односно постигнувања во примена на 
научно-истражувачки резултати. 

Виш научен соработник може да биде лице кое има 
докторат на науки од подрачјето за кое се избира, по-
веќе рецензирани научни трудови објавени самостојно 
или во соработка со други автори, учество во научно-
истражувачки проекти и има значајни постигнувања во 
примената на научно-истражувачките резултати и при-
донес во оспособувањето на научно-истражувачки ка-
дри. 

Научен советник може да биде лице кое има докто-
рат на науки од подрачјето за кое се избира, повеќе 
рецензирани научни трудови објавени самостојно или 
во соработка со други автори кои имаат значајно влија-
ние во развојот на науката и практиката, да бил главен 
истражувач или има значаен придонес во реализира-
њето на програмите и проектите и во оспособувањето 
на научно-истражувачки кадри. 

При изборот или преговорот во повисоко, односно 
исто научно звање предвид се земаат објавени научни 
тодови, постигнати резултати и придонес во создава-
њето млади научно-истражувачки кадри во времето од 
последниот избор. 

Член 53 
Помладиот асистент-истражувач се избира и заснова4 

работен однос најмногу до четири години, без право на 
преизбор. 

Начинот на изборот, времетраењето на изборот и 
начинот на оспособувањето на помладиот асистент-
истражувач се уредува со акт на јавната научна уста-
нова. 

Асистентот-истражувач се избира и заснова работен 
однос за време од четири години, со право на преизбор 
и засновање работен однос за уште две години. 

Научниот соработник, вишиот научен соработник и 
научниот советник се избираат за време од пет години. 

Научниот соработник и вишиот научен соработник, 
кој при изборот нема да биде избран во повисоко звање, 
повторно се гласа за избор во звањето во кое се наоѓа. 

На научниот соработник, вишиот научен соработ-
ник и научниот советник, кои нема да бидат избрани, 
односно преизбрани во научно звање, им престанува 
работниот однос. 

Научниот советник, после првиот преизбор, не се 
преизбира. 

Член 54 
Изборот и преговорот во научни звања и во звањето 

асистент-истражувач се врши по пат на јавен конкурс 

што го објавува јавната научна установа во дневниот 
печат, најдоцна во рок од шест месеци пред истекот на 
роковите утврдени во член 53 на овој закон. 

Член 55 
Изборот и преговорот во научни звања и во звањето 

асистент-истражувач го врши советот на јавната научна 
установа, врз основа на оцена на рецензиона комисија. 

Член 56 
Рецензионата комисија ја формира советот на јав-

ната научна установа и се срстои од најмалку три члена. 
Членовите на рецснзионата комисија се избираат од 

редот на научните и наставно-научните работници. 
Повеќе од половината од членовите на рецензи-

оната комисија ја сочинуваат научни и наставно-научни 
работници од истото научно подрачје во научната 
област во која се избира кандидатот, а другите членови 
се од соодветната научна област. 

Членовите на рецензионата комисија не можат да 
бидат во звања пониски од звањето во кое се избира 
кандидатот. 

За сите пријавени кандидати рецензионата комисија 
поднесува писмен извештај во рок определен со актот 
за нејзиното формирање. 

Извештајот од став 5 на овој член содржи биограф-
ски податоци за кандидатот, преглед и оцена за него-
вата научна работни оцена за исполнетоста на условите 
за избор во научно звање, односно во звањето асистент-
истражувач. 

Јавната научна установа што врши избор, односно 
преизбор е должна да го објави извештајот на рецензи-
оната комисија во соодветниот билтен на универзите-
тот најдоцна 15 дена пред денот на изборот. 

Постапката по конкурсот за избор и преизбор на 
работници во научни звања и во звањето асистент-
истражувач трае најдолго шест месеци. 

Член 57 
Научно-истражувачкиот работник може да биде из-

бран во повисоко звање доколку ги исполнува условите 
определени со законот и има поминато повеќе од поло-
вина време во звањето во кое се наоѓа. 

Иницијатива за поведување на постапка од став 1 
на овој член може да покрене советот или директорот 
на јавната научна установа или научно-истражувачкиот 
работник. г Член 58 

Одредбите од членовите 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 на 
овој закон соодветно Ги применува научната установа 
која врши дејност со одобрение. 

Член 59 
Научните и соработничките звања стекнати според 

овој закон, одговараат на следниве звања утврдени со 
законот кој се однесува на високото образование: на-
учен советник - редовен професор, виш научен сора-
ботник - вонреден професор, научен соработник - до-
цент и соработник во научно-истражувачката дејност -

' соработник во високото образование. 
Член 60 

Субјектите ,кои вршат научно-истражувачка дејност 
во смисла на овој закон се должни до Министерството 
за наука редовно да доставуваат податоци за работни-
ците кои вршат научно-истражувачка работа. 

Поблиски прописи за водење на евиденцијата на ра-
ботниците кои вршат научно-истражувачка дејност во 
смисла на овој закон, донесува министерот за наука. 

VI. НАДЗОР 
Член 61 

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон врши Министерството за наука. 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Организациите за научно-истражувачка дејност кои 

се запишани во Регистарот на организации за научно-
истражувачка дејност и истражувачко-развојни еди-
ници со влегувањето во сила на овој закон продолжу-
ваат со работа како јавни научни установи. 

Член 63 
Организациите за научно-истражувачка дејност кои 

се запишани во Регистарот на организации за научно-
истражувачка дејност, и истражувачко-развојни еди-
ници, се должни во рок од шест месеци од влегувањето 
во сила на овој закон да ги усогласат своите акти, орга-
низација и работа со одредбите на законот и да ги 
исполнат и другите потребни услови предвидени со 
член 9 од овој закон. 

За исполнетоста на условите од став 1 на овој член, 
министерот за наука донесува решение, со што се врши 
запишување во регистарот на научните установи. 

Член 64 
Затекнат помлад асистент кој првпат е избран во тоа 

звање има право уште еднаш да биде преизбран во 
звањето помлад асистент-истражувач и да остане во 
работен однос за време од уште три години. 

Затекнат асистент кој првпат е избран во тоа звање 
има право да биде преизбран во звањето асистент-
истражувач и да остане во работен однос за време од 
уште четири години. 

Член 65 
Изборите во научни и соработнички звања започ-

нати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе завр-
шат по постапка предвидена со Законот за научно-
истражувачка дејност („Службен весник на СРМ“ број 
16/85 и 12/90), но само во звањата предвидени со ОВОЈ 
закон. 

Член 66 
Преземените права и обврски на Министерството за 

наука за финансирање на научно-истражувачката деј-
ност преминуваат на Фондот. 

Член 67 
Владата на Република Македонија, во рок од три 

месеци од влегувањето во сила на овој закон, ќе име-
нува претседател и членови на управниот одбор на Фон-
дот. 

Фондот во рок од три месеци од именувањето на 
управниот одбор ќе ги донесе статутот и деловникот за 
работа на Фондот. 

Министерството за наука во рок од шест месеци од 
именувањето на управниот одбор на Фондот, ќе ги до-
несе актите што се предвидени со овој закон. 

Владата на Република Македонија во рок од 12 ме-
сеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ја донесе 
Програмата за научно-истражувачка дејност. 

Член 68 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за научно-истражувачката деј-
ност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85 и 12/90). 

Член 69 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

217. 
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 МАКЕ-
ДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 

УМЕТНОСТИТЕ 

Се прогласува Законот за Македонската академија 
на науките и уметностите, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 март 1996 година. 

Број 08-909/1 Претседател 
7 март 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НА-

УКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат статусот, задачите, фи-
нансирањето, изборот на членови и нивните права, ор-
ганите и организацијата на дејноста на Македонската 
академија на науките и уметностите (во натамошниот 
текст: Академија). 

Член 2 
Академијата е највисока и самостојна научна и умет-

ничка установа во Република Македонија. 
Академијата е јавна установа од особено значење за 

Републиката. 
Член 3 

Академијата : 
- го поттикнува развојот на науките и уметностите; 
- ја следи состојбата во науките и уметностите и се 

залага за нивното унапредување, како и за оспособува-
њето и усовршувањето на научно-истражувачките и 
уметничките кадри; 

- ја разгледува состојбата во областа на културното 
наследство и природното богатство; 

- соработува во утврдувањето на политиката на Ре-
публиката во науките и уметностите; 

- поттикнува, координира, организира и врши на-
учни истражувања и уметнички остварувања, а особено 
оние што се од особено значење за Републиката; 

- обезбедува услови за научна работа и уметничко 
, творештво на своите членови; 

- се залага за примена на современите методи во 
научните истражувања, како и на современите научни 
знаења и резултати од научните истражувања; 

- воспоставува, одржува и развива меѓународна со-
работка во областа на науките и уметностите. 

Член 4 
Своите задачи Академијата ги остварува особено со: 
- организирање на фундаментални, применети и 

развојни истражувања и, посебно, на комплексни и 
мултидисциплинарни истражувања; 

- организирање на научни собири и уметнички при-
редби; 
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- објавување на резултатите од научните истражу-
вања и научните собири и издавање на научни публика-
ции и уметнички творби; 

- препораки за примена на современите методи во 
научните истражувања, како и за примена на совреме-
ните научни знаења и резултати од научните истражу-
вања; 

- мислења и предлози за состојбите во науките и 
уметностите за нивното унапредување, како и за оспо-
собувањето и усовршувањето на научно-истражувач-
ките и уметничките кадри, за негувањето и заштитата 
на културното наследство и природното богатство, за 
утврдувањето на политиката на Републиката во обла-
ста на науките и уметностите; 

- соработка со универзитетите, научните и култур-
ните установи, друштвата за наука и уметност и други 
научни и уметнички организации, како и со научници и 
уметници во Републиката; 

- соработка со академии на науките и уметностите и 
други научни и уметнички институции, како и со науч-
ници и уметници во странство. 

Член 5 
За остварување на своите задачи Академијата во 

својот состав основа одделенија, како и научни или 
уметнички организациони единици. 

Академијата во својот состав има архив и библи-
отека, а може да основа и други стручни единици. 

Член 6 
Академијата има својство на правно лице. 
Академијата има амблем утврден со Статутот. 
Седиштето на Академијата е во Скопје. 

Член 7 
Работата на Академијата е јавна. 

Член 8 
Академијата има статут со кој поблиску се уреду-

ваат. извршувањето на задачите, изборот, правата и 
должностите на членовите, внатрешната организација, 
делокругот и начинот ,на работа на органите, оствару-
вањето на јавноста во работата, правата и обврските на 
вработените во Академијата, како и други прашања 
утврдени со овој закон. 

Член 9 
Академијата ги остварува своите задачи самостојно 

во согласност со Уставот, со овој и другите закони и со 
Статутот на Академијата. 

Надзор над законитоста на општите акти на Акаде-
мијата врши Владата на Република Македонија. 

Член 10 
Средства за работа на Академијата се обезбедуваат 

во Буџетот на Републиката. 
Академијата може да обезбедува средства за работа 

и од: фондови, завештанија, подароци, кредити и други 
средства од домашни и странски правни и физички 
лица, како и од приходи од издавачка дејност и други 
соп/ствени приходи. 

Академијата може дел од средствата за работа да 
распоредува во фондови за научно-истражувачки и 
уметнички дејности, како и во други фондови во соглас-
ност со овој закон и Статутот на Академијата. 

II. ЧЛЕНОВИ НА АКАДЕМИЈАТА 
Член 11 

Членови на Академијата сс. редовни членови (ака-
демици), членови надвор од работниот состав и почесни 
ЧЛСНОВИ ' Член 12 

За редовни членови на Академијата се избираат 
истакнати научници или уметници, кои се државјани на 

Република Македонија и постојано живеат во Републи-
ката и чии научни трудови или уметнички остварувања 
претставуваат високи достигања и се пошироко приз-
нати. 

За членови на Академијата надвор од работниот 
состав се избираат истакнати научници или уметници 
кои се државјани на Република Македонија, а не жи-
веат постојано во Републиката, или се странски држав-
јани, чии научни трудови или уметнички остварувања 
претставуваат високи достигања и се пошироко приз-
нати, а особено оние чии научни трудови или умет-
нички остварувања се од значење за Република Маке-
донија. 

За почесни членови на Академката се избираат 
лица кои имаат особено големи заслуги за развојот на 
науката и уметноста во Република Македонија. 

Член 13 
Редовен член на Академијата кој ќе престане да 

живее во Република Македонија, преминува во статус 
на член надвор од работниот состав. 

Член на Академијата надвор од работниот состав 
кој е државјанин на Република Македонија, со постоја-
ното живеалиште во Републиката се здобива со статус 
на редовен член. Со статус на редовен член се здобива и 
член на Академијата надвор од работниот состав -
странски државјанин со приемот во државјанство на 
Република Македонија и постојаното настанување во 
Републиката. 

Одлука за промена на статусот на член на Академи-
јата во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член доне-
сува Претседателството на Академијата, по предлог од 
соодветното одделение. 

Член 14 
Избор на редовни членови врши Собранието на 

Академијата по предлог од одделение на Академијата, 
од три члена на Академијата, како и од наставно-на-
учен совет на високообразовна установа, од совет на 
научна установа и од собрание на научно и уметничко 
здружение во Република Македонија, според условите 
и постапката пропишани со Статутот на Академијата. 

Изборот на членови надвор од работниот состав и на 
почесни членови на Академијата се врши по предлог од 
одделение на Академијата. 

Член 15 
Собранието може да врши избор на членови на Ака-

демијата ако се присутни најмалку две третини од ре-
довните членови. 

За член на Академијата е избран кандидат за кого 
гласало мнозинството од вкупниот број редовни чле-
нови. 

Собранието може, на предлог од Претседателството 
на Академијата, да реши во бројот на членови на Ака-
демијата што е неопходен за избор да не се вбројуваат 
оние редовни членови, кои поради здравствени причини 
подолго време не учествуваат во работата на Академи-
јата. 

Изборот на членовите на Академијата се врши со 
тајно гласана. 

Член 16 
Членството во Академијата е доживотно. 

Член 17 
Членовите на Академијата се самостојни во нивната 

научно-истражувачка и уметничка дејност. 
Правата и должностите на членовите на Академи-

јата се утврдуваат со Статутот на Академијата. 
На редовните членови на Академијата им припаѓа 

месечна награда како општествено признание. 
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111. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА 

Член 18 
Органи на Академијата се: Собрание и Претседа-

телство. 
Член 19 

Собранието е највисок орган на Академијата. 
Собранието на Академијата го сочинуваат редов-

ните членови. 
Во работата на Собранието можат да учествуваат 

почесните членови и членовите надвор од работниот 
состав без право на одлучување. 

Член 20 
Собранието на Академијата: 
1. Го донесува статутот на Академијата и одлучува 

за неговото менување или дополнување; 
2. Ги донесува програмите за работа и развој на 

Академијата; 
3. Ги донесува Финансискиот план и годишната 

сметка за извршување на Финансискиот план; 
4. Избира членови на Академијата; 
5.' Избира претседател, еден или повеќе потпретсе-

датели, секретар и определен број членови на Претсе-
дателството; 

6. Решава за основање на одделенија, на научни или 
уметнички организациони единици, како и на стручни 
единици на Академијата; 

7. Ја разгледува состојбата во науките и уметностите 
во Република Македонија; 

8. Разгледува општи прашања во врска со остварува-
њето на задачите на Академијата и на Претседател-
ството му дава насоки за работа; 

9. Решава за основање на фондови на Академијата; 
10. Ги разгледува и усвојува извештаите за работа на 

Академијата и 
11. Врши други работи предвидени со Статутот. 

Член 21 
Собранието може да решава полноважно ако се при-

сутни повеќе од половината од вкупниот број редовни 
членови, а одлуки донесува со мнозинство на гласови од 
присутните членови, доколку со овој закон или со Ста-
тутот на Академијата поинаку не е определено. 

Собранието го донесува статутот на Академијата со 
мнозинство гласови од вкупниот број редовни членови. 

Член 22 
Претседателството го сочинуваат: претседателот, 

потпретседателот, односно потпретседателите и секре-
тарот на Академијата, секретарите на одделенијата и 
определен број избрани членови утврден при изборот 
на Претседателството. 

Претседателот, потпретседателот, односно пот-
претседателите и секретарот на Академијата, како и 
избраните членови на Претседателството се избираат 
од редот на редовните членови на Академијата. 

Членовите на Претседателството се избираат на че-
тири години. 

Член 23 
Претседателството на Академијата: 
1. Ги утврдува предлозите на актите што ги донесува 

Собранието на Академијата; 
2. Ги утврдува предлозите на програмите за работа и 

развој на Академијата и се грижи за нивното оствару-
вање; 

3. Ги утврдува предлозите на извештаите за работа 
на Академијата; 

4. Донесува заклучоци и презема други мерки за 
извршување на актите усвоени од Собранието на Ака-
демијата, доколку грижата за нивното извршување не е 
ставена во надлежност на одделенијата и другите ор-
I .ши и тела на Академијата; 

5. Решава за усвојување на научно-истражувачки и 
уметнички проекти што се финансираат од средствата 
на Академијата или во чие финансирање учествува 
Академијата, ја утврдува висината на средствата што за 
секој од овие проекти се обезбедуваат и врши општ 
надзор над нивното изведување; 

6. Решава за организирање научни собири и умет-
нички приредби и ги утврдува средствата неопходни за 
нивно организирање; 

7. Решава за издавање на научни трудови, умет-
нички творби и други посебни публикации од сред-
ствата на Академијата; 

8. Врши и други работи ставени во негов делокруг со 
Статутот или со други општи акти донесени од Собра-
нието на Академијата. 

Член24 
Претседателот ја претставува Академијата, претсе-

дава на седниците на Собранието, ги свикува и претсе-
дава на седниците на Претседателството и има други 
права и должности определени со закон или со Стату-
тот на Академијата. 

Претседателот, во случај на отсутност или спрече-
ност, го заменува потпретседателот, односно еден од 
потпретседателите што ќе го определи Претседател-
ството на Академијата. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА АКАДЕ-
МИЈАТА 
Член 25 

Правата и должностите што произлегуваат од зада-
чите на Академијата членовите ги остваруваат во одде-
ленијата, научните и уметничките организациони еди-
ници и во Собранието на Академијата. 

Одделенијата ги сочинуваат редовните членови на 
Академијата кои својата основна дејност ја остваруваат 
во областите на науките и уметностите за кои одделе-
нието е формирано. 

Член 26 
Општите прописи за работните односи и за јавните 

установи се применуваат и врз вработените во Акаде-
мијата, доколку со овој закон поинаку не е определено. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

Академијата ќе ја усогласи својата организација и 
работа со одредбите на овој закон во рок од шест ме-
сеци по неговото влегување во сила. 

Статутот на Академијата и другите акти утврдени со 
овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 28 
Со влегувањето во сила на овој закон дописните 

членови избрани според досега важечките прописи пре-
минуваат во статус на редовни членови на Академијата, 
доколку ги исполнуваат условите предвидени со овој 
закон. 

Преминувањето на дописните членови во редовни 
членови Собранието на Академијата ќе го утврди со 
одлука. 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Македонската академија на 
науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ број 
9/67, 18/76 и 30/78). 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 
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218. 
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 ОБЕЛЕ-
ЖУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРО-
БИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ ПОГРЕ-
БАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ВО СТРАНСТВО, КАКО И НА ПРИ-
НАДНИЦИТЕ НА СТРАНСКИТЕ АРМИИ ОД ПО-
РАНЕШНИТЕ ВОЈНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за обележување, уредување 
и одржување на гробиштата и гробовите на борците 
погребани на територијата на Република Македонија и 
во странство, како и на припадниците на странските 
армии од поранешните војни на територијата на Репу-
блика Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 март 1996 година. 

Број 08-904/1 
7 март 1996 година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОР-
ЦИТЕ ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СТРАНСТВО, 
КАКО И НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СТРАНСКИТЕ 
АРМИИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ВОЈНИ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој закон се уредува обележувањето, уредува-

њето, одржувањето и евиденцијата на гробиштата и 
гробовите, собирањето и пренесувањето на посмртните 
останки на борците паднати во Антифашистичката 
војна и другите националноослободителни војни на Ма-
кедонија на територијата на Република Македонија и во 
странство. 

Со овој закон се уредува и обележувањето, уредува-
њето, одржувањето и евиденцијата на гробиштата и 
гробовите, собирањето и пренесувањето на посмртните 
останки на припадниците на странските армии од пора-
нешните војни кои се наоѓаат на територијата на Репу-
блика Македонија. 

Член 2 
Како гробишта и гробови во смисла на овој закон се 

сметаат: 
1. .Гробиштата и гробовите, спомен - костурницата, 

надгробните споменици и други надгробни спомен обе-
лежја на борците паднати во Антифашистичката војна 
и во другите националноослободителни војни на Маке-
донија, на воените заробеници, на интернираните лица 
и на други жртви на непријателскиот терор од поранеш-
ните војни кои се наоѓаат на територијата на Република 
Македонија и во странство и 

2. Гробиштата и гробовите, спомен - костурниците, 
надгробните споменици и другите надгробни спомен 

обележја на припадниците на сојузничките армии и на 
другите странски армии од поранешните војни на тери-
торијата на Република Македонија. 

Член 3 
Гробиштата и гробовите на припадниците на стран-

ските армии кои се наоѓаат на територијата на Репу-
блика Македонија, се обележуваат и се одржуваат во 
согласност со меѓународните обврски на Република Ма-
кедонија (основно обележување и зачувување, ако со 
меѓународен договор не е поинаку уредено). 

Член 4 
Гробиштата и гробовите што се од посебно кул-

турно и историско значење, се под посебна заштита. 
Член 5 

Гробиштата и гробовите се обележуваат со видливи 
и трајни знаци (натписи, споменици, бисти и надгробни 
плочи) на кои се испишани можните основни податоци 
за погребаните. 

Член 6 
Како уредени гробишта, во смисла на овој закон се 

сметаат посебните алеи и костурници во кои се зако-
пани посмртните останки во постојните гробишта, како 
и одделните гробишта подигнати за таа цел. 

Како уредени гробови, во смисла на овој закон, се 
сметаат поединечните гробови и заедничките гробници 
(костурници), што се наоѓаат во гробиштата, а се обе-
лежани со видливи и трајни знаци. 

Член 7 
Гробиштата и гробовите на борците паднати во Ан-

тифашистичката војна и другите националноослободи-
телни војни на Македонија кои се наоѓаат на територи-
јата на Република Македонија и во странство, се уреду-
ваат по правило на местата каде што се формирани во 
текот на војните. 

Гробиштата и гробовите формирани на местата од 
историско значење (места на големи битки, места на 
масовни убивања и страдања на жртви на непријател-
скиот терор и слично) не можат да се пренесуваат, 
освен ако за пренесувањето постојат оправдани при-
чини (земјиште подложно на поплави, ерозии, пренос 
во заеднички гробишта и слично). 

За оправданоста на причините за пренесување на 
гробиштата и гробовите од ставот 2 на овој член, одлу-
чува министерот за труд и социјална политика, на пред-
лог на комисија формирана во Министерството за труд 
и социјална политика. 

Член 8 
Гробиштата и гробовите на припадниците на стран-

ските армии од поранешните војни кои се наоѓаат на 
територијата на Република Македонија, се уредуваат 
по правило на местата каде што се формирани во текот 
на војните. 

Гробиштата и гробовите од ставот 1 на овој член не 
можат да се прекопуваат ниту пренесуваат, ниту може 
да им се менува изгледот, без претходна согласност од 
Министерството за труд и социјална политика. 

За ексхумација и пренос на посмртните останки на 
припадниците на странските армии од поранешните 
војни, одлучува министерот за труд и социјална полити-
ка. 

Член 9 
Општината се грижи за уредувањето и редовното 

одржување на гробиштата и гробовите и за заштитата 
од оштетување и уништување на спомениците и другите 
знаци со кои тие се обележани. 

Средствата за уредување и одржување на гробиш-
тата и гробовите од членот 2 точка 1 ги обезбедува 
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Републиката врз основа на годишни програми што ги 
донесува Владата на Република Македонија. 

Здруженија на граѓани, претпријатија и установи 
како и блиски роднини и пријатели на паднати борци од 
членот 1 став 1 на овој закон, во договор со Министер-
ството за труд и социјална политика, можат да ја презе-
маат грижата за непосредно одржување на одделни гро-
бишта или гробови. 

Член 10 
Гробиштата и гробовите кои се наоѓаат во стран-

ство се уредуваат и се одржуваат во согласност со про-
писите на земјата во која се наоѓаат и со месните оби-
чаи и по правило на начин на кој се уредени и се одржу-
ваат гробиштата и гробовите на борците на другите 
држави, ако со меѓународен договор меѓу односната 
држава и Република Македонија не е определено по-
инаку. 

Уредувањето и одржувањето на гробиштата и гро-
бовите од став 1 на овој член го обезбедува Министер-
ството за труд и социјална политика во соработка со 
Министерството за надворешни работи. 

Министерот за труд и социјална политика во соглас-
ност со министерот за надворешни работи ќе го про-
пише начинот на уредувањето и одржувањето на гро-
биштата и гробовите на паднатите борци во странство, 
собирањето на податоци и водењето евиденција на 
истите. 

Средства за оваа намена обезбедува Републиката, 
врз основа на посебна програма што ја донесува Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 11 
Министерството за труд и социјална политика се 

грижи за обележување и одржување на гробиштата и 
гробовите од членот 2 точка 2 на овој закон. 

Средства за обележување и одржување на гробиш-
тата и гробовите од ставот 1 на овој член, обезбедува 
државата на која и припаѓаат погребаните борци, ако 
со меѓународен договор меѓу странската држава и Репу-
блика Македонија не е поинаку определено. 

Член 12 
За гробиштата и гробовите од членот 2 на овој за-

кон се води евиденција. 
Евиденцијата ја води Министерството за труд и со-

цијална политика. 
Министерот за труд и социјална политика ќе донесе 

поблиски прописи за начинот на водење на евиденци-
јата на гробиштата и гробовите кои се наоѓаат на тери-
торијата на Република Македонија. 

Член 13 
На семејствата на лицата кои загинале како припад-

ници на вооружените сили на поранешната СФРЈ во 
војната, во Република Словенија, Република Хрватска 
и Република Босна и Херцеговина од 1 април 1991 го-
дина до 15 мај 1992 година, им се исплаќа еднократен 
надомест на трошоците во врска со обележувањето на 
гробовите во висина на пет просечни месечни нето 
плати по работник во Републиката, според податоците 
на Заводот за статистика на Република Македонија об-
јавени до денот на поднесување на барањето. 

Право на надоместок од став 1 на овој член имаат 
семејствата на загинатите кои досега не оствариле на-
домест на трошоците по друга основа. 

Барањето за надомест на трошоците се поднесува до 
Министерството за труд и социјална политика - Репу-
бличката управа за прашања на борците и воените ин-
валиди. 

Средствата за остварување на ова право се обезбеду-
ваат од Буџетот на Република Македонија. 

Член 14 
Прописите од членовите 10 и 12 на овој закон ќе се 

донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат Законот за гробиштата и гробовите 
на борците („Службен весник на СРМ“ број 5/73), Зако-
нот за гробиштата и гробовите на борците од странство 
(„Службен лист на СФРЈ" број 29/73 и 29/76) и Законот 
за обележување и одржување на гробиштата и гробо-
вите на припадниците на сојузничките и други странски 
армии на територијата на Југославија („Службен лшгг 
на СФРЈ" број 60/75). 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

219. 
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 ПРА-
ВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ 

БОРЦИ 

Се прогласува Законот за правата на воените инва-
лиди, на членовите на нивните семејства и на членовите 
на семејствата на паднатите борци, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 март 1996 година. 

Број 08-905/1 Претседател 
7 март 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНА-

ТИТЕ БОРЦИ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат правата на воените инва-
лиди, на членовите на нивните семејства и на членовите 
на семејствата на паднатите борци. 

Член 2 
Воен инвалид е лице кое вршејќи воена должност во 

војна (воен инвалид од војните) или во мир (мирновре-
менски воен инвалид) здобило рана, повреда или болест 
при што настапило оштетување на неговиот организам. 

Член 3 
Семејство на паднат борец е семејство на лице кое 

вршејќи воена должност во војна загинале, умрело или 
е прогласено за исчезнато. 
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Глава II 

ВОЕН ИНВАЛИД ОД ВОЈНИТЕ 
Член 4 

Воен инвалид од војните е државјанин на Република 
Македонија кој вршејќи воена должност или други 
должности за воени цели или за целите на државната 
безбедност во војна здобил рана, повреда или болест, 
па поради тоа настапило оштетување на неговиот орга-
низам најмалку за 20%. 

Член 5 
Воен инвалид од војните е државјанин на Република 

Македонија кај кого оштетувањето на организмот на-
стапило: 

1) поради рана, повреда или болест здобиена во 
војна при вршење на воени должности или други долж-
ности за целите на одбраната или безбедноста на Репу-
блика Македонија; 

2) поради рана, повреда или болест здобиена во вре-
мето на Антифашистичката народнослободителна 
војна од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година или при 
вршењето на должноста за целите на државната без-
бедност или одбраната од 15 мај 1945 до 31 декември 
1947 година; 

3) поради рана, повреда или болест здобиена како 
учесник во Народноослободителното движење во 
Грција и Народноослободителното движење во Егеј-
скиот дел на Македонија од 6 април 1941 до 8 јули, 
односно 31 декември 1949 година; 

4) поради рана или повреда здобиена како учесник 
во војната на Република Словенија, Република Хрват-
ска и Република Босна и Херцеговина, а во својство на 
припадник на вооружените сили на поранешната СФРЈ 
до 15 мај 1992 година; 

5) поради рана или повреда здобиена со учество во 
вооружена акција на државната безбедност или од-
брана; 

6) поради рана или повреда здобиена како припад-
ник на вооружените сили при вршењето на воени долж-
ности во странска земја, ако на вршење на тие должно-
сти го упатил надлежен орган во рамките на меѓународ-
ните обврски што ги презема Република Македонија и 

7) поради рана, повреда или болест здобиена како 
воен заробеник. 

Член 6 
Воен инвалид од војните е државјанин на Република 

Македонија каЈ кого постоела болест која се влошила 
под околностите од член 5 точки 1, 2, 3 и 7 на ОВОЈ закон 
или болест за коЈа не може со сигурност да се заклучи 
дека е предизвикана под тие околности, но може да се 
заклучи дека воените напори значително влијаеле врз 
нејзиното влошување, па поради тоа настапило оштету-
вана на неговиот организам најмалку за 20%. 

Член 7 
Воен инвалид од војните е и странец кај кого наста-

пило оштетува!вето на организмот под околностите од 
член 5 на ОВОЈ закон. 

Член 8 
Воен инвалид од војните кој дополнително ќе ги 

исполни условите за стекнување својство на мирновре-
менски воен инвалид, го задржува својството на воен 
инвалид од војните, а инвалидитетот му се утврдува 
според вкупното оштетување на организмот по двата 
основи. 

Глава III 

МИРНОВРЕМЕНСКИ ВОЕН ИНВАЛИД 
Член 9 

Мирновременски воен инвалид е државјанин на Ре-
публика Македонија кој во мир, како врено лице, 

вршејќи воена должност во Армијата на Република Ма-
кедонија и во вооружените сили на поранешната СФРЈ 
до 15 мај 1992 година или во врска со таа должност или 
на должност во воените училишта во својство на пито-
мец без своја вина, здобил рана или повреда, па поради 
тоа настапило оштетување на неговиот организам нај-
малку за 20%. 

Мирновременски воен инвалид е државјанин на Ре-
публика Македонија кој во мир како воено лице - ста-
решина вршејќи воена должност во вооружените сили 
на поранешната СФРЈ до 15 мај 1992 година и во Арми-
јата на Република Македонија по 15 април 1992 година 
без своја вина, здобил рана или повреда под околно-
стите што се специфични за вршење на службата во 
вооружените сили, па поради тоа настапило оштету-
вање на неговиот организам најмалку за 20%. 

Член 10 
Мирновременски воен инвалид е и државјанин на 

Република Македонија кој како воено лице во Арми-
јата на Република Македонија и во вооружените сили 
на поранешната СФРЈ до 15 мај 1992 година здобил 
болест која е непосредна последица во вршењето на 
воената должност во вооружените сили или на должно-
ста во воените училишта во својство на питомец, па 
поради тоа настапило оштетување на неговиот органи-
зам најмалку за 60%. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
мирновременски воен инвалид е државјанин на Репу-
блика Македонија кој, како воено лице, здобил болест 
која е непосредна последица од вршењето на воената 
должност надвор од Република Македонија, во рамките 
на меѓународните обврски што ги презема Република 

, Македонија, па поради тоа настапило оштетување на 
неговиот организам најмалку за 50%. 

Мирновременски воен инвалид е државјанин на Ре-
публика Македонија кај кого, под околностите и под 
условите од ставовите 1 или 2 на овој член, поради 
влошување на болеста што постоела пред стапувањето 
во вооружените сили, настапило оштетување на орга-
низмот најмалку за 60%, односно за 50%. 

. Мирновременски воен инвалид кој ќе ги стекне пра-
вата според овој закон врз основа на болест и ги ужива 
најмалку пет години, па потоа доколку состојбата ќе му 
се подобри и процентот на инвалидитетот ќе му се на-
мали под процентите определени во ставовите 1 и 2 на 
овој член, го задржува својството на мирновременски 

- воен инвалид и ги користи правата според намалениот 
процент на инвалидитетот, под услови утврденото ош-
тетување на организмот да не е помало од 20%. 

Член 11 
Мирновременски воен инвалид е и државјанин на 

Република Македонија кај кого оштетувањето на орга-
низмот најмалку за 20% настапило поради рана или 
повреда што ја здобил без своја вина: 

1) при вршење или по повод вршење на задачи и 
работи во службата на државната и јавната безбедност 
што со закон или со пропис донесен врз основа на закон 
се утврдени како задачи што ги вршат овластените 
службени лица; 

2) при вршење или по повод вршена на задачи и 
работи на службата за обезбедување во казнено по-
правните и воспитно поправните установи што со закон 
или со пропис донесен врз основа на закон се утврдени 
како задачи што ги вршат овластените службени лица и 

3) за време на воено стручна обука во организации 
на сојузот на резервните воени старешини и во други 
организации што ќе ги определи министерот за одбрана 
на Република Македонија ако обуката ја планирал, ор-
ганизирал и контролирал орган на вооружените сили на 

^Република Македонија. 
Министерот за труд и социјална политика во соглас-

ност со министерот за внатрешни работи ќе пропише 
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кога ќе се смета дека оштетувањето на организмот од 
став 1 точка 1 на овој член настапило при вршење или 
по повод вршење на задачите и работите на државната 
и јавната безбедност. , 

Министерот за труд и социјална политика во соглас-
ност со министерот за правда ќе пропише кога ќе се 
смета дека оштетувањето на организмот од став 1 
точка 2 на овој член настапило при вршење или по 
повод вршење на задачите и работите на обезбедува-
њето во казнено поправните и воспитно поправните 
установи. 

Министерот за труд и социјална политика во соглас-
ност со министерот за одбрана ќе пропише кои форми 
на воена стручна обука од став 1 точка 3 на овој член 
предизвикуваат зголемена опасност за оштетување на 
организмот. 

Член 12 
Мирновременски воен инвалид кој дополнително ќе 

ги исполни условите за стекнување својство на воен 
инвалид од војните стекнува својство на воен инвалид 
од војните, а инвалидитетот му се утврдува според вкуп-
ното оштетување на организмот по двата основи. 

Член 13 
Својство на мирновременски воен инвалид може да 

оствари и странец кај кого оштетувањето на организ-
мот настапило под околностите од членовите 9 и 10 на 
овој закон. 

о 
Член 14 

За воено лице, односно за воено лице - старешина се 
смета лицето кое според одредбите на Законот за од-
брана и прописите со кои се уредува службата во Арми-
јата, е воено лице, односно воено лице - старешина. 

Како вршење на служба или должност во врска со 
службата во Армијата ќе се смета службата или долж-
ностите утврдени со Законот за одбрана и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

Глава IV 

СЕМЕЈСТВО НА ПАДНАТ БОРЕЦ 
Член 15 

Семејство на паднат борец е семејство на! лице кое 
во време од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година загинале, 
умрело или исчезнало вршејќи воена должност или 
друга должност за воените цели во НОВ, односно кое 
од рана, повреда или болест здобиена во таа војна 
умрело до 15 мај 1946 година. 

Семејство на паднат борец е и семејство на лице кое 
загинале, умрело или исчезнало под околностите од 
член 5 точки 1 и 3 на овој закон. 

Семејство на паднат борец е и семејство на лице кое 
загинале, умрело или исчезнало вршејќи воена долж-
ност за одбраната на земјата како припадник на воору-
жените сили на поранешната СФРЈ од 15 мај 1945 до 15 
мај 1992 година или од 15 април 1992 година вршејќи 
воена должност во постојаниот и резервниот состав на 
Армијата на Република Македонија. 

Семејството на лице кое загинале, умрело или ис-
чезнало како жртва на војните во Република Слове-
нија, Република Хрватска и Република Босна и Херце-
говина, а во својство на припадник на вооружените 
сили на поранешната СФРЈ од 1 април 1991 до 15 мај 
1992 година, е изедначено со правата на семејствата од 
ставовите 1, 2 и 3 на овој член. 

Член 16 
Членови на семејство на паднат борец се: 

1) брачниот другар, децата родени во брак или вон 
брак и посвоените деца, како и посиноците кои загина-

тиот, умрениот или исчезнатиот борец ги издржувал 
најмалку последната година пред смртта (во натамош-
ниот текст: потесното семејство); 

2) родителите, како и очувот, маќеата и посвоите-
лот кои загинатиот, умрениот или исчезнатиот борец 
го издржувале најмалку последните пет години пред 
смртта или кои борецот ги издржувал последните пет 
години пред својата смрт и 

3) дедото и бабата по татко и мајка. 
Член на потесното семејство е и вонбрачната жена 

на загинат, умрен или исчезнат борец во војна, која со 
него имала деца, а од оправдани причини не е склучен 
бракот. 

Ќе се смета дека постоело издржување во смисла на 
став 1 точки 1 и 2 од овој член и за времето за кое 
загинатиот, умрениот или исчезнатиот борец поради 
воените околности бил спречен да ги издржува посино-
кот, очувот, маќеата или посвоителот, а ќе се смета и 
дека очувот, маќеата или посвоителот за тоа време го 
издржувале загинатиот, умрениот или исчезнатиот бо-
рец. 

Глава V 

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВО НА ВОЕН ИНВАЛИД 
Член 17 

Членови на семејство на воен инвалид од војните 
се: 

1) брачниот другар, децата родени во брак или вон 
брак и посвоените деца, како и посиноците кои воениот 
инвалид ги издржувал најмалку последната година пред 
смртта, односно пред настапувањето на инвалидитетот 
(во натамошниот текст: потесното семејство на во-
ениот инвалид); 

2) родителите, како и очувот, маќеата или посвоите-
лот кои за воениот инвалид се грижеле последните пет 
години пред неговата смрт, или кои воениот инвалид ги 
издржувал последните пет години од неговиот живот и 

3) дедото и бабата по татко и мајка. 
Членови на семејство на мирновременски воен инва-

лид и на лица кои загинале или умреле од последици на 
рана, повреда или болест здобиена под околностите од 
член 11 на овој закон се само лицата од став 1 точки 1 и 
2 на овој член. 

Глава VI 

ПРАВА 

Член 18 
Воените инвалиди од војните, мирновременските во-

ени инвалиди (во натамошниот текст: воени инвалиди), 
членовите на нивните семејства, како и членовите на 
семејствата на паднатите борци ги имаат следниве 
права: 

1) лична инвалиднина, 
2) семејна и зголемена семејна инвалиднина, 
3) инвалидски додаток, 
4) додаток за нега и помош од страна на друго лице, 
5) ортопедски додаток, 
6) бањско и климатско лекување, 
7) право на патничко моторно возило, 
8) додаток на деца и 
9) професионална рехабилитација, здравствена заш-

тита, помош во случај на смрт и бесплатен и повластен 
превоз. 

Член 19 
Заради остварување на правата според овој закон 

воените инвалиди се распоредуваат во десет групи на 
воен инвалидитет според степенот на оштетувањето на 
организмот изразен во процент. 
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Процентот на воениот инвалидитет се определува во 
зависност од оштетувањето на организмот што наста-
нало како последица од рана, повреда или болест здо-
биена под околностите утврдени со овој закон. 

При определување на процентот на воениот инвали-
дитет се земаат предвид и оштетувањата на организмот 
настанати поради употреба на стандардни лекови, по-
ради операции и други терапевтски потфати заради леку-
вање од рани, повреди и болести, поради носење на 
ортопедски помагала; полот; околностите под кои кај 
малолетниците и воените заробеници настапило оште-
тување на организмот поради психосоматски оштету-
вања и растројства; губење или тешко оштетување на 
парен орган ако другиот парен орган е изгубен или 
тешко оштетен поради последица од рана, повреда или 
болест здобиена под околностите утврдени со овој за-
кон. 

Член 20 
Според процентот на воениот инвалидитет, воените 

инвалиди се распоредуваат во десет групи на инвалиди-
тет и тоа: 

I група - воени инвалиди со 100% воен инвалидитет 
на кои за редовен живот им е потребна нега и помош од 
страна на друго лице, 

II група со 100% воен инвалидитет, 
III група со 90% воен инвалидитет, 
IV група со 80% воен инвалидитет, 
V група со 70% воен инвалидитет, 

VI група со 60% воен инвалидитет, 
VII група со 50% воен инвалидитет, 

VIII група со 40% воен инвалидитет, 
IX група со 30% воен инвалидитет, 
X група со 20% воен инвалидитет,:. 

Министерот за труд и социјална политика донесува 
пропис за утврдување на процентот на воениот инвали-
дитет според степенот на оштетувањето на организмот 
и други услови и критериуми за утврдување на воениот 
инвалидитет. 

Член 21 
При утврдувањето на процентот на воениот инвали-

дитет за лицата кај кои под околностите од член 6 и 
член 10 став 3 на овој закон настапило оштетување на 
организмот се зема соодветен процент на севкупното 
оштетување на организмот. 

Процентот на воениот инвалидитет утврден со ко-
нечно решение според став 1 на овој член по основа на 
влошување на болеста што е определен при првото 
утврдување на воениот инвалидитет, не може подоцна 
да се зголеми без оглед на натамошното влошување на 
оштетувањето на организмот.' 

Член 22 
По смртта на воен инвалид од I до VII група члено-

вите на неговото семејство, членовите на семејството 
на паднат борец, како и членовите на семејство на лице 
загинато или умрено од последиците на рана, повреда 
или болест под околностите од член 11 на овој закон, 
имаат право на семејна инвалиднина, инвалидски дода-
ток, здравствена заштита и бесплатен превоз. 

Член 23 
Во случај на смрт на воениот инвалид, членовите на 

семејството со кое инвалидот живеел во последната 
година на животот, односно лицето кое за инвалидот се 
грижело во текот на последната година на неговиот 
живот, имаат право на еднократна парична помош. 

Член 24 
Воен инвалид со живеалиште во странство има 

право на лична инвалиднина, додаток за нега и помош 
од страна на друго лице, ортопедски додаток и инвалид-
ски додаток. 

Членовите на семејството на паднат борец со живе-
алиште во странство имаат право на семејна инвалид-
нина, зголемена семејна инвалиднина и инвалидски до-
даток. 

По смртта на воениот инвалид од I до VII група, 
членовите на неговото семејство, како и членовите на 
семејството на лица загинати или умрени од последици 
на рана, повреди или болест здобиена под околностите 
6д член 11 на овој закон, со живеалиште во странство, 
имаат право на семејна инвалиднина и инвалидски дода-
ток. 

Лицата од став 1 на овој член кога престојуваат на 
територијата на Република Македонка, имаат право на 
здравствена заштита и бесплатен и повластен превоз, 
под условите пропишани со овој закон. 

Член 25 
Правата утврдени со овој закон ги немаат: 
1) лицата кои пребегнале кон непријателот; 
2) лицата кои побегнале од војска или од воена 

должност; 
3) војници по договор кои учествувале во војната во 

Република Словенија, Република Хрватска и Репу-
блика Босна и Херцеговина; 

4) лицата кои самите се раниле или повредиле за-
ради одбегнување на воената должност и 

5) лицата осудени со правосилна судска пресуда, по-
ради учествување на страната на окупаторот или на 
неговите помагачи во времето на Народноослободител-
ната војна и Народноослободителното движење во 
Егејскиот дел на Македонија. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
припадниците на вооружените сили на поранешната 
СФРЈ едо Република Македонија кои согласно со во-
ената обврска учествуваа во војната во Република Сло-
венија, Република Хрватска и Република Босна и Хер-
цеговина. 

Правата пропишани со овој закон ги немаат члено-
вите на семејствата на лицата од став 1 на овој член, 
освен членовите на семејствата на лицата од став 2 на 
овој член. 

1. Лична инвалиднина 

Член 26 
Лична инвалиднина се определува во месечен износ 

според групата на воениот инвалидитет. 
Месечниот износ на личната инвалиднина на воен 

инвалид од I група се определува во висина на 1,80 
просечна месечна плата остварена во Републиката за 
тековниот месец. Податоците за просечната месечна 
плата за тековниот месец ги утврдува Заводот за стати-
стика. 

Месечниот износ на личната инвалиднина на во-
ените инвалиди од II до X група се определува во про-
цент од личната инвалиднина на воен инвалид од I група 
и изнесува: 

Група процент 
II 73% 

III 55% 
IV 40% 
V 30% 
VI 20% 
VII 15% 
VIII 12% 
IX 10% 
X 8% 

2. Семејна инвалиднина и зголемена 
семејна инвалиднина 

Член 27 
Семејна инвалиднина претставува вид на надоместок 

на членовите на семејството за изгубен член на семеј-
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ството, односно за заедничко живеење и чување на 
воениот инвалид до неговата смрт. 

Членовите на потесното семејство на паднат борец, 
членовите на потесното семејство на инвалид од I до 
VII група, по неговата смрт и членовите на потесното 
семејство на лице кое загинале или умрело од после-
дици на рана, повреда или болест здобиена под околно-
стите од член 11 на овој закон имаат право на семејна 
инвалиднина под следниве услови: 

1) вдовица - кога ќе наполни 45 години живот или 
вдовец — кога ќе наполни 60 години живот, како и пред 
наполнетите 45 години, односно 60 години живот ако се 
неспособни за работа; 

2) деца, посвоеници и посиноци до наполнети 15 
години живот, а ако се на школување до крајот на 
пропишаното траење на редовното школување, но нај-
доцна до наполнети 26 години живот, а ако се неспо-
собни за работа - за времето додека таа неспособност 
трае, под услови неспособноста да настапила пред на-
полнети 15 години, односно пред наполнети 26 години 
живот. Ако школувањето е прекинато поради служење 
на воениот рок или поради болест, правото на семејна 
инвалиднина овие лица може да го користат и за време 
на служењето на воениот рок, односно боледувањето и 
тоа до наполнети 26 години живот, а потоа најмногу 
уште за онолку време колку поради служењето на во-
ениот рок, односно поради болеста изгубиле од редов-
ното школување, ако редовното школување е продол-
жено пред наполнетите 26 години живот. 

Ако потесното семејство го сочинуваат брачниот 
другар со еден или повеќе членови на семејството од 
став 2 точка 2 на овој член брачниот другар има право 
на семејна инвалиднина како еоуживател со нив без 
оглед на условите од став 2 точка 1 на овој член и тоа 
додека и едно од тие деца има право на инвалиднина. 

По исклучок од одредбите од став 2 точка 1 и став 3 
на овој член брачниот другар на воениот инвалид кој 
пред смртта на воениот инвалид бил корисник на дода-
ток за нега и помош, има право на семејна инвалиднина 
независно од условите предвидени во тие одредби, ако 
со воен инвалид живеел во брачна заедница и во заед-
ничко домаќинство последните пет години пред него-
вата смрт. 

Член 28 
Членовите на семејството од член 16 став 1 точка 2 и 

член 17 став 1 точка 2 на овој закон имаат право на 
семејна инвалиднина во износите од член 30 ставови 2 и 
3 на овој закон и ако членовите ца потесното семејство 
оствариле право на семејна инвалиднина. 

Очувот, маќеата или посвоителот кој ги исполнува 
условите за признавање на правото на семејна инвалид-
нина има првенствено право од родителот кој не ги 
извршувал родителските должности спрема воениот 
инвалид. 

Член 29 
Дедото и бабата на паднат борец и на умрен вое,н 

инвалид од војните од I до VII група имаат, право на 
семејна инвалиднина ако семејна инвалиднина не оства-
руваат членовите на семејството од член 16 став 1 
точки 1 и 2 и член 17 став 1 точки 1 и 2 на овој закон 
доколку се грижеле за подигање и воспитување на ли-
цето, односно биле издржувани од тоа лице. 

Член 30 
Основа за определување на висината на семејната 

инвалиднина е месечниот износ на личната инвалид-
нина на воен инвалид од I група. 

Семејната инвалиднина за еден корисник на семејна 
инвалиднина изнесува 8% месечно од основата од став 1 
н^-^рј член. 

Семејната инвалиднина за еден корисник на семејна 
инвалиднина кој тоа право го остварил како член на 
семејството на паднат борец изнесува 35% од основата 
од став 1 на овој член. 

Ако право на семејна инвалиднина остваруваат по-
веќе членови на семејството, за секој соуживател изно-
сот на семејната инвалиднина од став 2, односно од став 
3 на овој член се зголемува за 50% и така определената 
семејна инвалиднина на соуживателите им припаѓа на 
еднакви делови. 

Член 31 
Родителот на паднат борец чиешто единствено дете 

загинале во војна под околностите од член 5 на овој 
закон, како и родителот на паднат борец кој имал 
повеќе деца па едно го изгубило животот под истите 
околности, а другите го изгубиле животот како граѓан-
ски жртви на војната (фашистички терор, воени опера-
ции, бомбардирања и друго), има право на семејна ин-
валиднина од член 30 став 3 на овој закон зголемена за 
50% под услов ни едно од тие деца да не оставиле пород 
и тој родител подоцна да немал други деца. 

Ако семејна инвалиднина според став 1 на овој член 
користат двата родители како соуживатели, износот на 
семејната инвалиднина определен според член 30 став 3 
на овој закон се зголемува за 50%. 

Член 32 
Родителот и брачниот другар на паднат борец кои 

немаат деца, односно ако имаат едно или повеќе деца 
кои се неспособни за работа, под услов таа неспособ-
ност да настапила пред 15 години живот на детето, 
односно пред наполнети 26 години живот ако детето 
било на редовно школување, како и детето на паднат 
борец без двата родители имаат, покрај право на се-
мејна инвалиднина, и право на зголемена семејна инва-
лиднина. ( 

Зголемената семејна инвалиднина од став 1 на овој 
член изнесува 40% од месечниот износ на личната инва-
лиднина на воен инвалид од I група. 

Член 33 
Право на семејна инвалиднина и на зголемена се-

мејна ин,валиднина под условите пропишани со овој за-
кон има и воениот инвалид. 

Член 34 
Членовите на семејството кои ги исполнуваат усло-

вите за признавање на правото на семејна инвалиднина 
според две или повеќе лица, имаат право на семејна 
инвалиднина во ненамален износ по секое од тие лица, 
со тоа што правото на зголемена семејна инвалиднина 
од член 32 на овој закон можат да го остварат само по 
едно лице. 

3. Инвалидски додаток 
Член 35 

Со право на инвалидски додаток може да се стекнат 
воените инвалиди и корисниците на семејна инвалид-
нина под следниве услови: 

1) воен инвалид од I до V група без оглед на годи-
ните на живот и способноста за работа; 

2) воен инвалид од VI до X група и корисниците на 
семејна инвалиднина неспособни за работа или постари 
од 60 години живот (мажи), односно 50 години живот 
(жени). 

3) децата - корисници на семејна инвалиднина до 
наполнети 15 години живот, а ако се на школување до 
крајот на пропишаното траење на редовното школу-
вање, но најдоцна по наполнети 26 години живот или 
ако (?е неспособни за работа за време додека неспособ-
носта трае, под услов неспособноста да настапила пред 
15, односно 26 години живот и 
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4) вдовицата - корисник на семејна инвалиднина по-
млада од 50 години, односно вдовецот помлад од 60 
години, независно од способноста за работа ако има 
едно или повеќе деца за кои се грижи и со нив живее во 
заедничко домаќинство, ако децата во поглед на спо-
собноста и годините ги исполнуваат условите предви-
дени во став 1 точка 3 на ОВОЈ член. 

Со право на инвалидски додаток можат да се стекнат 
лицата од став 1 на ОВОЈ член кои не се во работен 
однос, не вршат самостојна дејност, не се корисници на 
пензија или материјално обезбедување според пропи-
сите за боречка и инвалидска заштита и ако немаат 
доволно средства за живеење. 

Член 36 
Лицата од член 35 на овој закон можат да остварат 

право на инвалидски додаток ако немаат месечни при-
ходи во семејството повисоки од 19% од просечната 
месечна плата остварена во Републиката за тековниот 

Како месечен приход во семејството во смисла на 
член 36 од овој закон се смета пензијата или платата на 
член на семејството, приходот од право на сопственост 
на земјиште и приходот од вршење на самостојна деј-
ност. 

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат врз 
основа на податоците за износот на пензијата и платата 
во последниот месец пред остварувањето на правото на 
инвалидскиот додаток, а катастарскиот приход и прихо-
дот од вршење на самостојна дејност, врз основа на 
податоци за остварување приходи во тековната или 
претходната година доколку не е утврден приходот за 
тековната година. 

Член 38 
Инвалидскиот додаток на воените инвалиди од I до 

V група се определува во висина од 10% од просечната 
месечна плата остварена во Републиката за тековниот 
месец. 

Инвалидскиот додаток на инвалидите од VI до X 
група и на корисниците на семејна инвалиднина се опре-
делува во висина од 20% од просечната месечна плата 
остварена во Републиката за тековниот месец. 

Износот на инвалидскиот додаток од ставовите 1 и 2 
на овој член за корисниците кои имаат приходи се нама-
лува за 30%. 

Член 39 
Инвалидскиот додаток утврден во член 38 на овој 

закон, се зголемува за 40% за секој натамошен член на 
семејството - соуживател на семејна инвалиднина. 

Ако двајца или повеќе корисници на ивалиднина од 
едно семејство секој за себе ги исполнува условите за 
стекнување право на инвалидскиот додаток, инвалид-
скиот додаток за секој од нив се определува посебно. 

Член 40 
На корисникот на инвалидскиот додаток, кога е сме-

стен во здравствена или друга организација и му е обез-
беден надоместок на трошоците за сместување, му се 
исплатува 25% од износот на инвалидскиот додаток, а 
ако има членови на семејство кои тој ги издржува му се 
исплатува целиот износ на инвал иде кикот додаток. 

Член 41 
Инвалидскиот додаток за воените инвалиди со живе-

алиште во странство се определува зависно од групата 
на инвалидитетот, во која е распореден инвалидот и 
имотната состојба на воениот инвалид. 

Инвалидскиот додаток за корисник на семејна инва-
лиднина со живеалиште во странство се определува за-
висно од бројот на (^уживателите и од имотната со-
стојба на корисникот на семејната инвалиднина. 

4. Додаток за нега и ломот од страна на друго лице 

Член 42 
Право на додаток за нега и помош од страна на 

друго лице има: 
1) воен инвалид од I група; 
2) воен инвалид од II до X група кај кого оштетува-

њето на организмот настапило независно од инвалиди-
тетот, што заедно со инвалидитетот е еднакво на оште-
тувањето на организмот на инвалидот од I група и 

3) корисници на семејна инвалиднина - корисници на 
инвалидски додаток чија неспособност е еднаква на не-
способноста на инвалид од I фула распоредени во III 
степен. 

Инвалидите и корисниците на семејна инвалиднина 
од став 2 на овој член, заради остварување на правото 
на додаток за нега и помош од страна на друго лице, се 
распоредуваат во четири степени и тоа: 

1) во прв степен - воените инвалиди од I група кои се 
наполно неспособни за вршење на своите основни жи-
вотни потреби и на кои им неопходна непрекината нега 
и помош од страна на друго лице; 

2) во втор степен - воените инвалиди од I група, 
како и воените инвалиди од II, III и IV група, чија 
неспособност е еднаква на неспособноста на воените 
инвалиди од I група распоредени во прв степен на дода-
токот; 

3) во трет степен - воените инвалиди од И, III и IV 
група, чија неспособност е еднаква на неспособноста на 
воени инвалиди од I група распоредени во втор степен 
на додатокот; 

4) во четврт степен - воените инвалиди од V до X 
група и корисниците на семејна инвалиднина - корис-
ници на инвалидски додаток, чија неспособност е ед-
наква на неспособноста на воени инвалиди од I група 
распоредени во трет степен на додатокот. 

Министерот за труд и социјална политика донесува 
пропис за медицинските индикации за распоредување 
на воените инвалиди и на корисниците на семејна инва-
лиднина според степенот на потребата за нега и помош 
од страна на друго лице. 

Член 43 
Основица за определување на висината на додатокот 

за нега и помош од страна на друго лице е месечниот 
износ на личната инвалиднина на воен инвалид од I 
група. 

Додатокот за нега и помош од страна на друго лице 
изнесува месечно: 

1) за прв степен 100% од основицата, 
2) за втор степен 66% од основицата, 
3) за трет степен 46% од основицата и 
4) за четврт степен 20% од основицата. 

Член 44 
На корисникот на додатокот за нега и помош од 

страна на друго лице, кога е сместен во здравствена или 
друга организација во која му се обезбедени потребната 
нега и помош, не му припаѓа тој додаток додека се 
наоаѓа на сместување во таквата организација, освен 
ако самиот ги поднесува трошоците за сместување. 

5. Ортопедски додаток 

ѕ Член 45 
Право на ортопедски додаток имаат воените инва-

лиди од I до VI група, на кои им е утврден воен инвали-
дитет поради потешки оштетувања на организмот како 
непосредна последица од здобиена рана, повреда или 
болест што предизвикала ампутација на екстремитет 
или тешко оштетување на функцијата на екстремитет, 
како и поради потполно губење на видот на двете очи. 
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Оштетувањата на организмот од став 1 на овој член 
се распоредува во четири степени според тежината, ви-
дот и причината на оштетувањето. 

Министерот за труд и социјална политика донесува 
пропис за медицинските индикации за распоредување 
на воените инвалиди во слепените на оштетувањето на 
организмот. 

Член 46 
Основица за определување на висината на ортопед-

скиот додаток е месечниот износ на личната инвалид-
нина на воениот инвалид од I група. 

Ортопедскиот додаток изнесува месечно: 
1) за I степен 29% од основицата, 
2) за II степен 22% од основицата, 
3) за III степен 14% од основицата и 
4) за IV степен 7% од основицата, 

6. Бањско и климатско лекување 

Член 47 
Воените инвалиди имаат право на бањско и климат-, 

еко лекување под условите пропишани со овој закон и 
пропис донесен врз основа на овој закон. 

Бањското и климатското лекување во смисла на овој 
законче продолжен вид на лекување од болестите што 
се пропишани како индикации за тоа лекување што се 
врши во специјализирани здравствени организации во 
кои при лекувањето се применува и природен фактор, 
други здравствени организации во кои претежно при 
лекувањето се применува природниот фактор или 
други организации основани за одмор и рекреација и во 
кои во лекувањето се применува природниот фактор. 

Министерот за труд и социјална политика со пропи-
сот од став 1 на овој член ќе ги пропише индикациите и 
контрастдикациите за бан,ско и климатско лекување, 
траењето на лекувањето, условите, постапката и начи-
нот на оспорувањето на бањското и климатското леку-
вање. 

7. Патничко моторно возило 
Член 48 

Воениот инвалид на кого својството на воен инвалид 
од I група му е признато трајно поради ампутација на 
долните екстремитети или тешки оштетувања на дол-
ните екстремитети, изедначени со ампутација на ек-
стремитетите и воениот инвалид кому својството на 
воен инвалид од I група му е признато трајно врз основа 
на губење на видот на обете очи. има право на патничко 
моторно возило со зафатнина до 1000 см3. 

Воениот инвалид може повторно да го оствари пра-
вото на патничко моторно возило по истекот на десет 
години од денот на преземањето на порано применото-
купено возило. 

Министерот за труд и социјална политика ќе донесе 
пропис за оштетувањата на организмот врз основа на 
кои воениот инвалид има право на моторно возило и за 
видот на моторното возило. 

инвалид, имаат право на додаток на деца и во случај 
кога на воениот инвалид ќе му престане работниот од-
нос заради користење на право на професионална реха-
билитација по одредбите на овој закон, ако ги исполну-
ваат условите предвидени со посебните прописи за до-
даток на деца. 

Член 51 
Децата со потешки психофизички недостатоци на 

кои им припаѓа додаток на деца според одредбите на 
членовите 49 и 50 на овој закон, имаат право на посебен 
додаток под услови и во висина определена со посеб-
ните прописи за додаток на деца. 

9. Професионална рехабилитација, здравствена 
заштита, помош во случај на смрт и бесплатен и повла-
стен превоз. 

Член 52 
Воените инвалиди имаат право на професионална 

рехабилитација. 
Правото на рехабилитација се утврдува врз основа 

на наод и мислење на лекарската комисија од член 81 на 
овој закон. 

Право на професионална рехабилитација за оспосо-
бување за вршење занимање од ист степен, може да се 
користи само еднаш. 

Лицата кои ги исполнуваат условите за рехабилита-
ција по овој закон или за преквалификација и доквали-
фикација по прописите од пензиското и инвалидското 
осигурување, можат по сопствен избор ла го искори-
стат правото само по една основа. 

Член 53 
Воените инвалиди за време на професионалната ре-

хабилитација имаат право на надоместок додека трае 
таа рехабилитација, во висина на инвалидскиот додаток 
утврден во член 38 став 2 на овој закон. 

Член 54 
Воените инвалиди и корисниците на семејна инва-

лиднина, доколку немаат друга основа за здравствено 
осигурување имаат право на здравствена заштита во 
обем, под услови и на начин утврдени со прописите за 
здравствена заштита, доколку со овој закон не е по-
инаку определено. 

Член 55 
Воените инвалиди и корисниците на семејна инва-

лиднина кои тоа право го оствариле како членови на 
семејство на паднат борец, не учествуваат во трошо-
ците при користење на здравствена заштита, освен за 
користење на лекови, незадолжителна имунизација и 
лекување со примена на природен фактор. 

Министерството за труд и социјална политика ги 
надоместува трошоците за учеството при користењето 
на здравствената заштита на здравствената организа-
ција која извршила здравствени услуги. 

8. Додаток на деца 
Член 49 

Децата на воените инвалиди и на корисниците на 
семејна инвалиднина, имаат право на додаток на деца 
под услови и во висина определени со посебните про-
писи за додаток на деца. 

Право на додаток на деца не можат да остварат 
лицата од став 1 на овој член, ако тоа право можат да го 
остварат по друга основа. 

Член 50 
Децата на воените инвалиди кои имаат право на 

додаток на деца по основа на работен однос на воениот 

Член 56 
Во случај на смрт на воен инвалид, лицата од член 23 

на овој закон имаат право на еднократна парична по-
мош во висина на двомесечен износ на лична инвалид-
нина што му припаѓала на воен инвалид од III група во 
времето на смртта на воениот инвалид, ако правото на 
еднократна парична помош не е остварено по друг про-
пис. 

Член 57 
Воениот инвалид и корисникот на семејна инвалид-

нина имаат право на бесплатен превоз во внатрешниот 
сообраќај со железница и автобус кога од надлежниот 
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орган во Републиката е упатен или повикан заради пре-
глед пред лекарска комисија надвор од живеалиштето. 

Кога воен инвалид од I до IV група кому му е приз-
нато право на надоместок за нега и помош од страна на 
друго лице, патува заради остварување на право според 
овој закон, има право на бесплатен превоз за лицето 
кое за време на патувањето му дава нега и помош. 

Кога децата корисници на семејна инвалиднина до 
наполнети 15 години живот патуваат надвор од живе-
алиштето затоа што надлежниот орган ги повикал или 
упатил заради остварување на право според овој закон, 
имаат право на бесплатен превоз за придружник. 

Воениот инвалид има право на три повластени во-
зења во внатрешниот сообраќај со железница и автобус 
со повластица од 75% од редовната возна цена. 

Министерот за труд и соц^ална политика донесува 
пропис за начинот на остварување и користење на пра-
вото на бесплатен и повластен превоз. 

10. Исплата па паричните примања 
Член 58 

Месечниот износ на паричните примања на воените 
инвалиди и на корисниците на семејна инвалиднина со 
живеалиште во странство и валута во која ќе се врши 
исплатата т определува Владата на Република Маке-
донија. 

Член 59 
Министерот за труд и социјална политика по прет-

ходно прибавено мислење од министерот за финансии, 
го пропишува начинот на исплатата на месечните па-
рични примања и другите парични примања според овој 
закон, начинот на водење на евиденција за извршените 
исплати и доставувања на извештаи за потрошените 
средства според овој закон. 

Член 60 
Инвалиднината и инвалидскиот додаток можат да 

бидат предмет на извршување или обезбедување: 
1) до половината - за обврска на законското издржу-

вање и: 
2) до третина - за други обврски. 

Глава VII 

КОРИСТЕЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРАВАТА 

Член 61 
Воените инвалиди, членовите на нивните семејства 

и членовите на семејствата на паднатите борци, пра-
вата според овој закон ги остваруваат од првиот ден на 
наредниот месец по денот на исполнувањето на усло-
вите пропишани со овој закон за признавање на тие 
права, ако барањето го поднеле во рок од три месеци од 
денот на исполнувањето на условите, односно од 
првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето, ако барањето го поднеле по истекот на овој 
рок. 

Член 62 
Ако воен инвалид кому својството му е признато врз 

основа на оштетување на организмот поради рана, по-
вреда или болест здобиена под околностите од члено-
вите 9, 10 и 11 на овој закон, за исто оштетување на 
организмот стекне право на паричен надоместок за те-
лесно оштетување или инвалидска пензија според про-
писите од пензиското и инвалидското осигурување, по 
сопствен избор може да го користи правото на лична 
инвалиднина и додаток за нега и помош од страна на 
друго лице или правото на паричен надоместок за те-
лесно оштетување, односно на инвалидската пензија 
според прописите за пензиско и инвалидско осигуру-
вање или други прописи. 

Лицето од став 1 на овој член кое ќе го избере и 
користи правото на паричен надоместок за телесно ош-
тетување или инвалидска пензија според прописите за 
пензиско и инвалидско осигурување, може да ги оства-
рува другите права пропишани со овој закон. 

Ако лицето од став 1 на овој член стекне право на 
паричен надоместок за телесно оштетување или инва-
лидска пензија според прописите од пензиското и инва-
лидското осигурување или други прописи врз основа на 
ново оштетување на организмот, врз кое не влијае не-
говиот поранешен инвалидитет и натаму ќе ги користи 
правата според овој закон. 

Член 63 
Ако воен инвалид од војните за исто оштетување на 

организмот стекне право на паричен надоместок за те-
лесно оштетување според прописите од пензиското и 
инвалидското осигурување, може по сопствен избор да 
го користи правото на лична инвалиднина според овој 
закон или правото на паричен надоместок за телесно 
оштетување според прописите за пензиско и инвалид-
ско осигурување. 

Член 64 
Воен инвалид кој според овој закон има право на 

додаток за нега и помош од страна на друго лице и ги 
исполнува условите за остварување на правото на тој 
додаток или друго слично право по иста или друга ос-
нова според други прописи, може по сопствен избор да 
го користи правото на тој додаток само според овој 
закон или само според другите прописи. 

Член 65 
Одредбите од членовите 62 и 63 на овој закон ќе се 

применуваат и тогаш кога корисникот на паричен надо-
месток за телесно оштетување или инвалидска пензија 
според прописите за пензиско и инвалидско осигуру-
вање подоцна ќе стекне својство на инвалид според овој 
закон. 

Член бб 
Одредбите од членовите 62 и 65 на овој закон соод-

ветно ќе се применуваат и во однос на правото на семеј-
ната инвалиднина на членовите на потесното семејство 
и на родителите на лицата наведени во тие членови по 
нивната смрт. 

Членовите на потесното семејство, односно родите-
лите од став 1 на овој член кои го користат правото на 
семејна пензија според прописите за пензиско и инва-
лидско осигурување, не можат да ги користат ни дру-
гите права според овој закон. 

Член 67 
Воените инвалиди и корисниците на семејна инва-

лиднина кои користат права според овој закон, должни 
се секоја промена што влијае врз користењето и преста-
нокот на тие права, да ја пријават кај надлежниот ор-
ган. 

Член 68 
Воен инвалид - странец може да користи право на 

лична инвалиднина, додаток за нега и помош од страна 
на доуго лице, ортопедски додаток и инвалидски дода-
ток под услов, за истото оштетување на организмот, да 
не остварува парични примања од странска држава„ 

Член 69 
Правата според овој закон не можат да се пренесат 

врз друго лице. 
Неисплатените пристигнати износи на паричните 

примања предвидени со овој закон, можат да се испла-
тат во рокот одреден со прописите за застареност на 
побарувањата. 
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Член 70 
Правата според овој закон што се стекнуваат по 

основа на рана и повреда не застаруваат. 
Еднократните парични примања според овој закон 

застаруваат за две години. 

Член 71 
Правото на семејна инвалиднина и други права спо-

ред овој закон му престануваат на брачниот другар со 
стапување во брак, освен ако тие права ги стекнал по 
основа на неспособност за работа, и тоа вдовица пред 
наполнети 45 години живот, односно вдовец пред на-
полнети 60 години живот. 

Правото на семејна инвалиднина и други права спо-
ред овој закон му престануваат на брачниот другар кој 
не ги врши родителските должности спрема децата со 
кои ја користи семејната инвалиднина. 

На корисникот на семејна инвалиднина кој правото 
на семејна инвалиднина го стекнал по основа на неспо-
собност за работа му престанува правото на семејна 
инвалиднина и другите права според овој закон со денот 
на засновање на работен однос. 

Член 72 
Правата според овој закон ги губат воените инва-

лиди и членовите на семејството на паднат борец и 
членовите на семејството на инвалид ако се осудени со 
правосилна судска пресуда поради делата предвидени 
во член 25 став 1 точка 5 на овој закон. 

Правата според овој закон ги губат и членовите на 
семејството на воен инвалид кој го изгубил правото 
според овој закон поради делата предвидени во член 25 
став 1 точка 5 на овој закон. 

Воениот инвалид, односно членот на семејството на 
паднат борец и на воен инвалид на кого со амнестија 
или помилување му се укинати правните последици на 
осудата може да ги оствари правата според овој закон, 
од првиот ден на наредниот месец по поднесување на 
барањето. 

Член 73 
Воените инвалиди и корисниците на семејна инва-

лиднина, кои се осудени со правосилна судска пресуда 
на казна затвор подолга од шесет месеци за кривични 
дела против одбраната и безбедноста на Република Ма-
кедонија, не можат да ги користат правата стекнати 
според овој закон додека се наоѓаат на издржување на 
казната. 

На воените инвалиди и на корисниците на семејна 
инвалиднина кои се осудени со правосилна судска пре-
суда на казна затвор од еден до шест месеци за времето 
додека се наоѓаат на издржување казна затвор им при-
паѓа 50% од износот на инвалиднината и инвалидскиот 
додаток доколку издржуваат членови на семејството. 
Ако корисникот на семејна инвалиднина и инвалидски 
додаток, инвалиднината и инвалидскиот додаток ги ко-
ристи со соуживатели, на (^уживателите им припаѓа 
нивниот дел од инвалиднината и инвалидскиот додаток. 

Ако против воен инвалид или корисник на семејна 
инвалидн!|на се води кривична постапка за кривични 

дела наведени во сгав1 на овој член за времето додека се 
наоѓа во притвор, на неговото семејство кое го издр-
жува, му се исплатува 50% од инвалиднината и инвалид-
скиот додаток. Запрената половина ќе му се исплати на 
воениот инвалид или корисникот на семејна инвалид-
нина ако кривичната постапка со правосилна одлука 
биде запрена или ако воениот инвалид или корисникот 
на семејна инвалиднина со правосилна пресуда биде 
ослободен од обвинението, односно ако обвинението 
против него биде одбиено, но не поради ненадлежноста 
на судот. 

Глава VIII 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 74 

Постапката за остварување на правата се поведува 
по барање на лицата од член 1 на овој закон. 

По исклучок, барање за остварување на правата 
според овој закон, по овластување на лицата од член 1 
на овој закон, може да поднесе и Министерството за 
одбрана, Министерството за внатрешени работи и Ми-
нистерството за правда. 

Барањето се поднесува до подрачната организаци-
она единица на Министерството за труд и социјална 
политика во општината на чие подрачје лицето има 
живеалиште. 

Кон барањето се приложува соодветна документа-
ција со која се докажува дека се исполнети пропиша-
ните услови за остварување на правото. 

Член 75 
Фактот дека раната или повредата е здобиена под 

околностите од членовите 5, 6, 9 и 11 на овој закон се 
утврдува само со писмени доказни средства. Изјавата на 
странката и на други лица, без оглед на тоа во каква 
форма е соопштена, не се смета како писмено доказно 
средство. 

По исклучок од став 1 на овој член, фактот дека 
раната или повредата за учесниците во НОДЕМ и 
ЕЈ1АС од 6 април 1941 година до крајот на 1949 година е 
здобиена под тие околности се докажува со изјава на 
сведоци ако учесниците во тие настани повратници од 
источните земји, најдоцна во рок од една година од 
нивното постојано настанување на територијата на Ре-
публика Македонија поднесат писмено барање за оства-
рување својство на воен инвалид, односно корисник на 
семејна инвалиднина. 

Член 76 
Фактот дека болеста настапила под околностите од 

член 10 на овој закон се утврдува само врз основа на 
медицинска документација која потекнува од времето 
на службата во вооружените сили или од периодот од 30 
дена по отпуштањето од вооружените сили. 

Член 77 
Барањето за признавање на својството на воен инва-

лид од војните врз основа на оштетување на организмот 
настанато поради болест здобиено под околностите од 
член 5 точки 2,3 и 7 на овој закон, поднесено по 31 
декември 1952 година, како и барањето за обнова на 
постапката, по истата основа нема да се земат во по-
стапка. 

Член 78 
Фактот дека лицето од кое членовите на семејството 

ги изведуваат правата според одредбите на овој закон 
з агин ало, умрело или исчезнало под околностите од 
член 5 на овој закон се утврдува само со писмени до-
казни средства. 

По исклучок на одредбата од став 1 на овој член 
фактот дека лицето од кое членовите на семејството ги 
изведуваат правата загинале, умрело или исчезнало под 
околностите од член 5 точка 3 на овој закон се утврдува 
со изјава на сведоци доколку поднесат барање во рок од 
една година од нивното постојано настанување на тери-
торијата на Република Македонија. 

Член 79 
Барање за признавање на мирновременски воен ин-

валид врз основа на оштетување на организмот поради 
болест здобиена под околностите од член 10 ставови 1 
до 3 на овој закон, може да се поднесе веднаш по от-
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пуштањето од вооружените сили, а најдоцна во рок од 
пет години од денот на отпуштањето. 

Барање за признавање на право на семејна инвалид-
нина по основа на лицето кое умрело од болест здоби-
ена под околностите од член 10 ставови 1 до 3 на овој 
закон може да се поднесе во рок од пет години од денот 
на смртта на тоа лице, а најдоцна во рок од пет години 
од денот кога е отпуштено од вооружените сили. 

Под отпуштањето од вооружените сили се подраз-
бира прекинување на обврската за служење на воениот 
рок, отпуштана на војници од Армија на Република 
Македонија, односно од вооружените сили на поранеш-
ната СФРЈ, по отслужувањето на воениот рок или по-
ради неспособност за воена служба и отпуштана на 
воени обврзници од воени вежби во единиците и устано-
вите на вооружените сили во смисла на прописите за 
воена обврска, како и отпуштањето на питомци на во-
ените школи од школувањето. 

Надлежната воена единица, установа или надлеж-
ниот орган, по спроведената постапка заради утврду-
вана на причините и околностите под кои лицето е 
рането, повредено или разболено, односно загинато 
или умрено, на правно заинтересираните лица ќе му 
издаде соодветно уверение за тоа. 

Член 80 
Воениот инвалидитет, правото на додаток за нега и 

помош, ортопедскиот додаток, бањско и климатското 
лекување, правото на бесплатно моторно возило, како 
и неспособноста за работа како услов за остварување 
на правата според овој закон, се утврдуваат врз основа 
на наодите и мислењата од надлежните лекарски коми-
сии, формирани како првостепена и второстепена ле-
карска комисија. 

Член 81 
Лекарската комисија која му дава наод и мислење на 

органот што во прв степен решава за правата според 
овој закон ја сочинуваат три члена лекари - специјали-
сти. 

Членовите на лекарската комисија од став 1 на овој 
член ги именува директорот на Републичката управа за 
прашања на борците и воените инвалиди. 

Член 82 
Лекарската комисија која му дава наод и мислење на 

органот што решава во втор степен за правата според 
овој закон, ја сочинуваат пет члена лекари - специјали-
сти. 

Членовите на лекарската комисија од став 1 на овој 
член ги именува министерот за труд и социјална поли-
тика. 

Член 83 
Воениот инвалид се упатува на бањско климатско 

лекување врз основа на одобрение од лекарска коми-
сија, односно комисија на лекари вештаци. 

Лекарската комисија и комисијата на лекари веш-
таци, ги сочинуваат по три члена - лекари. 

Членовите на лекарските комисии од став 1 на овој 
член ги именува министерот за труд и социјална поли-
тика. 

Член 84 
За правата според овој закон во прв степен решава 

Републичката управа за прашања на борците и воените 
инвалиди. 

По жалбите против решенијата донесени во прв сте-
пен решава Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

Член 85 
Решенијата за правата според овој закон се донесу-

ваат во. роковите предвидени со Законот за општа 
управна постапка. 

Ако лицето кое поднело барање за остварување на . 
право, односно изјавило жалба, е упатено на медицин-
ско испитување од страна на лекарските комисии, ро-
кот за решава!ве на бара!вето, односно жалбата, тече 
од денот кога лекарските комисии ќе дадат наод и ми-
слење. 

Член 86 
Надлежниот орган по службена должност води по-

стапка за донесување на ново решение за правата на 
воениот инвалид на кој процентот на воениот инвалиди-
тет му е утврден привремено, односно за правата на 
корисникот на семејна инвалиднина утврдени привре-
мено по основа на привремена неспособност за работа. 

Решението од став 1 на овој член има правно дејство 
од првиот ден на наредниот месец по истекот на важно-
ста на решението со кое процентот на воениот инвали-
дитет, односно неспособност за работа се утврдени при-
времено. 

Ако воениот инвалид, односно корисникот на се-
мејна инвалиднина од став 1 на овој член не пристапи на 
преглед или на друг начин оневозможи лекарската ко-
мисија од член 81 на овој закон да даде наод и мислење 
ќе се смета дека се откажал од барањето за оствару-
вање на правото според овој закон и постапката ќе се 
запре. 

Ако лицето од став 1 на овој член поднесе повторно 
барање за утврдување на процент на воен инвалидитет, 
односно на неспособност за стопанисување и по таа 
основа за остварување на правата според овој закон, 
новото решение има правно дејство од првиот ден на 
наредниот месец од денот на поднесување на тоа бара-
ње. 

Член 87 
Ако кај лицето настанат промени што се од влијание 

врз правата утврдени со конечното решение, лицето 
може по истекот на две години од денот на донесува-
њето на конечното решение да поднесе барање, пот-' 
крепено со медицинска документација за утврдување на 
нов процент на инвалидитет во врска со настанатата 
променам 

Со прописот од член 20 став 2 на овој закон со кој се 
уредува утврдувањето на инвалндитетот ќе се утврдат 
оштетувањата на организмот, врз основа на кои може 
да се поднесе барање за утврдување на нов процент на 
инвалидитет и пред истекот на рокот од став 1 на овој 
член. 

Барањето од став 1 на овој член нема да се зема во 
постапка кога својството на инвалидитетот е признато 
врз основа на оштетување на организмот настанато по-
ради болест здобиена под околностите од членовите 6 и 
10 став 3 на овој закон. 

Член 88 
Постапката за решавање за правата според овој за-

кон окончана со решение против кое нема редовно 
правно средство во управната постапка, може да се 
обнови и по истекот на роковите предвидени за обнова 
на постапката во Законот за општата управна по-
стапка, освен кога станува збор за барање за призна-
вање на својство на воен инвалид од војните врз основа 
на болест здобиена под околностите од член 5 точки 2,3 
и 7 на овој закон. 

Ако предлогот за обнова на постапката е поднесен 
во рок од пет години од денот на доставувањето на 
решението на странката, во постапката за обнова се 
применуваат прописите што важеле во време на донесу-
вањето на решението, а ако предлогот е поднесен по 
истекот на тој рок, во постапката за обнова се примену-
ваат прописите што важат во време на поднесувањето 
на предлогот за обнова на постапката. 

Правата утврдени со решението донесено во постап-
ката обновена по предлогот на странката, припаѓаат од 
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првиот ден на наредниот месец од денот на поднесува-
њето на предлогот за обнова на постапката. 

Фактите врз основа на кои се донесува решение во 
обнова на постапката покрената по службена должност 
се утврдуваат со сите доказни средства погодни за утвр-
дување на состојбата. 

Член 89 
Во постапката за остварување на правата според 

овој закон се применуваат одредбите на Законот за 
општата управна постапка, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 90 
Решенијата со кои е признато правото на инвалид-

нина, инвалидски додаток, додаток за нега и помош, 
ортопедски додаток и други парични примања според 
овој закон, се извршуваат по службена должност. 

Министерството за труд и социјална политика - Ре-
публичката управа за прашања на борците и воените 
инвалиди ги извршува решенијата од став 1 на овој член 
и води евиденција за корисниците и извршените ис-
плати според овој закон. 

Член 91 
Лицето на кое му е исплатено парично примање 

според овој закон на кое немало право, должно е да го 
врати примениот износ ако: 

1) врз основа на неточни податоци за кои знаело или 
морало да знае дека се неточни или на друг противпра-
вен начин, остварило парично примање според овој за-
кон што не му припаѓа или остварило парично примање 
во поголем износ отколку што му припаѓа; 

2) остварило парично примање поради тоа што не ги 
пријавило настанатите промени што влијаат врз губе-
њето, престанокот или обемот на некое право, а знаело 
или морало да знае за тие промени и 

3) примило паричен износ поголем од износот што 
му е определен со решението. 

Побарувањата од став 1 на овој член застаруваат со 
истекот на рокот определен со закон со кој се уредува 
застареноста на побарувањата. 

Лицето од став 1 на овој член е должно да го врати 
паричното примање најмногу во износот примен за по-
следните три години, сметајќи од последната исплата на 
која немало право. 

Член 92 
Во постапката за остварување на правата според 

овој закон не се плаќа такса. 

Член 93 
Министерот за труд и социјална политика донесува 

пропис за работата на лекарските комисии од члено-
вите 81, 82 и 83 на овој закон. 

Глава IX 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 94 
Средствата за остварување и користење на правата 

пропишани со овој закон се обезбедуваат во Буџетот на 
Републиката. 

Член 95 
Министерството за финансии ги врши инспекци-

ските работи над користењето на средствата наменети 
за остварување на правата според овој закон, согласно 
со овластувањата утврдени со закон. 

Глава X 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 96 

Воен инвалид и корисник на семејна инвалиднина на 
кој му е признато тоа својство врз основа на прописите 
кои важеле до влегувањето во сила на овој закон го 
задржува својството на воен инвалид и на корисник на 
семејна инвалиднина, а правата ги користи во обем, под 
услови и на начин пропишани со овој закон. 

Министерството за труд и социјална политика - Ре-
публичката управа за прашања на борците и воените 
инвалиди по службена должност ќе донесе решенија во 
смисла на став 1 на овој член во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 97 
Постапките за остварување на правата започнати 

пред влегувањето во сила на овој закон ќе завршат 
според одредбите на овој закон. 

Член 98 
Прописите од членовите И, 20,42,45,47,48,57,59 и 

93 на овој закон, министерот за труд и социјална поли-
тика ќе ги донесе во рок од шест месеци од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 99 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат Законот за основните права на во-
ените инвалиди и членовите на семејствата на падна-
тите борци („Службен лист на СФРЈ" број 68/81, 41/83, 
75/85, 10/82, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90) и Законот за 
дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен 
весник на СРМ“ број 41/85, 45/86, 10/88, 4/90 и 17/91). 

Прописите донесени врз основа на законите од став 
1 на овој член ќе се применуваат до донесувањето на 
прописите од член 98 на овој закон, доколку не се во 
несогласност со овој закон. 

Член 100 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

220. 
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 МА-
ТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИ-

ЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 
ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за материјалното обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 март 1996 година. 

Број 08-906/1 
7 март 1996 година Претседател 

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

Претседател 4 
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 МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛ-

НАТА ВОЈНА 

Член 1 
Во Законот за материјално обезбедување на учесни-

ците во Народноослободителната војна („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 38/91), во членот 1, 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Брачниот другар и децата неспособни за работа на 
починат учесник во НОВ или НОДЕМ имаат право на 
материјално обезбедување ако биле издржувани од по-
чинатото лице и ако тоа лице додека било живо не 
остварило право на пензија по прописите за пензиското 
и инвалидското осигурување“. 

Член 2 
Во членот 2 во ставот 1 зборовите: „не се корисници 

на“ се заменуваат со зборовите: „не оствариле право 
на“, а зборовите: „на работниците“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „републичките прописи“ се 
заменуваат со зборовите: „другите прописи од боречко 
- инвалидската заштита“. 

Член 3 
Во членот 3 во ставовите 1 и 2 зборовите: „личниот 

доход“ се заменуваат со зборот „платата“, а зборовите: 
„дејност со личен труд“ се заменуваат со зборовите: 
„самостојна дејност“. 

Во ставот 2 зборот „исплатен“ се заменува со зборот 
„исплатена“. Член 4 

Во членот 5 зборовите: „Републичкиот буџет“ се 
заменуваат со зборовите: „Буџетот на Републиката“. 

Член 5 
Во членот 6 зборовите: „од 80 посто од“ се замену-

ваат со зборот „на“. 
Член 6 

Во членот 7, во став 3 зборот: „утврдува“ се заме-
нува со зборот: „утврдуваат“, зборовите: „лекарската 
комисија“ се заменуваат со зборовите: „лекарските ко-
мисии“, трчката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „надлежни за утврдување на воениот инва-
лидитет“. 

Член 7 
Во членот 10 зборовите: „процентот на порастот“ се 

заменуваат со зборот „висината“. 
Член 8 

По членот 10 се додава нов член „член 10-а", кој 
гласи: 

"Член 10-а 
Корисниците со полн и намален износ на материјално 

обезбедување имаат право на здравствена заштита во 
обем, под услови и на начин утврдени со прописите за 
здравствената заштита“. 

Член 9 
Во членот 12 зборовите: „Комисијата на Владата на 

Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерство за труд и социјална политика“. 

Член 10 
По членот 13 се додава нов член „13-а", кој гласи: 

"Член 13-а 
Корисниците на правата по овој закон се должни даја 

пријават секоја промена во семејната и материјална 
состојба која има влијание врз користењето на правото 
и висината на паричните примања во рок од 30 дена од 
настанувањето на промената. 

Надлежниот орган по службена должност, врз ос-
нова на пријава на корисникот или на друг начин покре-
нува постапка и донесува решение за престанување на 
правото или за намалување, односно зголемување на 
месечното парично примање“. 

Член И 
По членот 14 се додава нов член „14-а", кој гласи: 

"Член 14-а 
Корисникот на кого му е извршена исплата на која 

немал право, должен е да го врати примениот износ: 
- ако врз основа на неточни податоци за кои знаел 

или бил должен да знае дека се неточни или на друг 
противправен начин остварил право што не му припаѓа 
или му припаѓа во помал обем; 

- ако користи парично примање поради тоа што не 
пријавил промени кои би повлекле губење на правото, 
односно намалување на паричното примање. 

Побарувањата од став 1 на овој член застаруваат по 
истекот на рокот одреден со прописите за застареност 
на побарувањата. Тие рокови почнуваат да течат од 
денот кога во управната постапка станало конечно ре-
шението со кое е утврдено дека исплатеното примање 
не сл е дувало или сведувало во помал износ, односно од 
денот кога е извршена последната исплата на прима-
њето од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член. 

Корисникот е должен да ја врати неправилно испла-
тената сума најмногу за последните три години, сме-
тајќи од последната исплата на која немал право. 

Доколку корисникот не изврши враќање на сред-
ствата, враќањето на неправилно примената сума ќе се 
оствари преку надлежниот суд“. 

Член 12 
По членот 16 се додава нов член „16-а", кој гласи: 

"Член 16-а 
Корисниците на материјално обезбедување на кои 

правото на материјално обезбедување им престана од 
1.08.1992 година, заради остварување пензија по пропи-
сите од пензиското и инвалидското осигурување, а кои 
оствариле право на надоместок за нега и помош од 
друго лице, според член 7 од Законот за материјално 
обезбедување на учесниците од НОВ („Службен весник 
на Република Македонија“ број 38/91), до 31.07.1992 
година, продолжуваат да го користат правото на надо-
местокот за нега и помош од друго лице според одред-
бите на овој закон“. 

Член 13 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

221. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонка“ бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Ивица Лазар Ѓорѓиев, од Гевгелија. 
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Извршувањето на изречената казна затвор се заме-
нува со условна осуда за време од 1 година на осудените 
лица: 

1. Панче Димитар Пандев од с. Мокрино, во траење 
од 3 месеци, 

2. Зибери Енвер Шоип од Гостивар, во траење од 3 
месеци. 

III 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица: 

1. Арјан Нуши Крлиу од Скопје, во траење од 1 
година, 

2. Селмани Ибиш Теки од с. Речане, во траење од 6 
месеци, 

3. Коста Васил Јанковски од Скопје, во траење од 1 
месец. 

IV 

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

Бр. 08-203 
13 март 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

222. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1995 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Се формира Комисија за користење на средства од 

раздел 5 - Служба за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, потставка 46301-ме-
бел и опрема за органите на управата за 1996 година, во 
состав: 

За претседател на Комисијата: 
- д-р Таки Фити, министер за финансии; 
За членови: 
- Владо Наумовски, министер без ресор; 
- Џемаил Хајдари, министер без ресор; 
- Ленче Софрониевска, секретар на Владата; 
- Борче Тренески, координатор на Службата за 

општи и заеднички работи. 
Член 2 

Комисијата има задача да изврши распоредување на 
средствата од разделот 5 - Служба за општи и заед-
нички работи, потставка 46301 - мебел и опрема за 
органите на управата определени со Буџетот на Репу-
блика Македонија за 1996 година. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-768/1 
11 март 1996 година 

Скопје 

223. 
Врз основа на член 34 од Законот-за просторно и 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕГИОНАЛ-
НИОТ ПАТ Р-202, ДЕЛНИЦА МАНАСТИР ,ПРО-
ХОР ПЧИНСКИ“ - С. ГОРНО НАГОРИЧАНЕ, 
СТАЦИОНАЖА НА КМ. 15+650 - ЛЕВО, НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-202, дел-
ница Манастир „Прохор Пчински" - с. Горно Нагори-
чане, стационажа на км. 15+650 - лево, на КП бр. 12, 
КО „Пелинце“, во м.в. „Брешево" со вкупна површина 
од 2.100 м2, на подрачјето на општина Куманово, чиј 
инвеститор ќе биде ПТП „Бањка" од с. Табановце -
Кумановско и се определува земјиштето кое му припаѓа 
на објектот за неговата редовна употреба. 

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

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

Бр. 23-322/1 
4 март 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

224. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, 
ДЕЛНИЦА ХИПОДРОМ - МИЛАДИНОВЦИ, СТА-
ЦИОНАЖА НА КМ. 36+800 - ДЕСНО НА ПОДРА-
ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ -
СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа со придружни објекти покрај Маги-
стралниот пат М-4, делница Хиподром - Миладиновци, 
стационажа на км. 36+800 - десно, на КП бр. 684/3 и 
688/2, КО „Бунарџик", со вкупна површина од 5.500 м2, 
на подрачјето на општина Гази Баба - Скопје, чиј инве-
ститор ќе биде ПП „Петротекс" - од Скопје и се опре-
делува земјиштето кое му припаѓа на објектот за него-
вата редовна употреба. 

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

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-320/1 
4 март 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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225. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ПРОИЗВОДЕН ПОГОН НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ЗЛОКУЌАНИ", ПОМЕЃУ РЕКАТА ЛЕПЕНЕЦ И 
БОЛНИЦАТА „БАРДОВЦИ“, НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА КАРПОШ - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на производен погон на локалитетот „Злокуќани", по-
меѓу реката Лепенец и Болницата „Бардовци", на КП 
бр. 35/1, 35/3 и 234/1, КО „Злокуќани", во м.в. ,Дурија“, 
со вкупна површина од 31520 м2, на инвеститорот ГП 
„Илинден“ од Скопје и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

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

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

Бр. 23-487/1 „ 
4 март 1996 година Претседател на Владата 

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

226. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ДВОЕН ДАЛЕКУВОД ОД 400 кВ НА РЕЛАЦИ-
ЈАТА ТИТОВ ВЕЛЕС-ШТИП - ТИТОВ ВЕЛЕС, НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС И 

ШТИП 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на двоен далекувод од 400 кВ на релацијата Титов Ве-
лес - Штип - Титов Велес, на подрачјето на општините 
Титов Велес и Штип, чиј инвеститор ќе биде ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија“ од Скопје и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

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

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

Бр 23-321/1 Претседател на Владата 
4 март 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
227. 

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и „Сл. весник на РМ“ бр. 63/94), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За потпретседател на Владата на Република Ма-

кедонија го определувам 
д-р Љубе Трпески, министер без ресор. 

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

Број 17-653/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
228. х 

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр, 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За потпретседател на Владата на Република Ма-
кедонија го определувам 

д-р Јане Милевски, министер без ресор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-654/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

229. 
Врз основа на член 21, став 1 од Законот за Влада' га 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ (5р. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ ЈА 

1. За потпретседател на Владата на Република Ма-
кедонија го определувам 

д-р Беќир Жута, министер за стопанство. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-655/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1996 година на Република М акедонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

230. 
Врз основа на член 12 од Законот з,а поттикнување 

на развојот на земјоделството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/92, 32/97, 83/92 и 78/93), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство доне,сува 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМИЈА 

ЗА МЛЕКО ВО 199/6 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на оствару-

вање на правото на користе ње на средства за премија за 
хигиенски исправно млеко годно за исхрана на луѓето, 
согласно Одлуката за износот на премијата за млеко во 
1996 година („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 6/96). 

Член 2 
Правните лида - производители на млеко оствару-

ваат право на премија со поднесување на барање и соод-
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ветеа документација до Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Физичките лица - производители на млеко ја оства-
руваат премијата со поднесување на барање и соод-
ветна документација до Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство преку општинските 
,центри - служби за унапредување на индивидуалното 
земјоделство. 

Член 3 
Кон барањето за остварување на правото за премија 

на млеко, правните лица - производители на млеко ја 
приложуваат следната документација: 

а) спецификација на произведеното свежо кравјо, 
овчо или козјо млеко од сопствено производство, по 
денови и вкупно за месецот, врз основа на книговод-
ствената евиденција и заверените приемници од одго-
ворното лице; 

б) спецификација од книговодствената евиденција за 
сопствена преработка на млекото или за негово прода-
вање во млекарница или ца друго правно лице - прера-
ботувач на млеко; 

в) писмен доказ - потврда за просечниот процент на 
млечна маст за односната количина на произведено и 
преработено млеко во млекарница или на друго правно 
лице - преработувач на млеко, издадена од Институтот 
за сточарство преку реонските служби за матично кни-
говодство, селекција и мониторинг, а врз основа на 
резултат од анализата на земените мле копрови од 
правно лице кое располага со соодветна лабораторија. 
По тврдата се прибавува најдоцна до 15-ти во месецот за 
пре тходниот месец; 

г) предлог пресметка за остварување на премијата, и 
д) спецификација за бројната состојба на добиток по 

видови и категории, според образецот кој е составен 
дел на ова упатство. 

Член 4 
Откупувачите на млеко, за откупеното млеко од 

физички те лица - производители на млеко, до општин-
ските центри - служби за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство ја доставуваат следната документа-
ција: 

а) список - извод од книговодствената евиденција на 
откупувачот, на лица - производители на млеко со по-
датоци за месечната количина и квалитет (% на млечна 
маст) на откупеното свежо кравјо, овчо или козјо 
млеко, подготвен врз основа на приемници за откупе-
ното млеко од индивидуалните производители; 

б) писмен до каз - потврда, за просечниот процент на 
млечна маст за односната количина на откупеното 
млеко од инвдидуалните производители, издадена од 
Институтот за сточарство, преку реонските служби за 
матично книговодство, селекција и мониторинг, а врз 
основа на резултат од анализата на земените млеко-
проби од правно лице кое располага со соодветна лабо-
раторија. Потврдата се прибавува најдоцна до 15-ти во 
месецот за претходниот месец. 

Член 5 
Барањата со потребната документација се поднесу-

ваат најдоцна до 20.12.1996 година. 

Член 6 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 08-1400/1 . Министер 
5 март 1996 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р. 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

ЗА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА СОПСТВЕН ДОБИ-
ТОК, ПО ВИДОВИ И КАТЕГОРИИ, ЗА МЕСЕЦ 

1996 ГОДИНА 

(извод од книговодствената евиденција) 
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231. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Казандол - Опш-
тина Валандово. 

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

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

Број 10-735/1 
11 март 1996 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

232. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Се егава во примена установениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Шталковица -
Општина Пробиштип. 

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

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

Број 10-736/1 
11 март 1996 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

6. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонка, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА 1995 ГО-

ДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци за 1995 година 
конечно се усогласени за 5,67%. 

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

Бр .02-1066 
7 март 1996 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

7. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ 
бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ОД 1 ЈАНУАРИ 1996 ГО-

ДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 
преквалификација или доквалификација или соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостаната 

работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој остварени до 31.12.1995 година, од 1 јануари 1996 
година се усогласуваат според движењето на просеч-
ната плата на вработените на нестопанството во Репу-
бликата остварена за декември 1995 година во однос 
на просечната плата во нестопанството остварена во 
јули 1995 година, за 1,24%. 

2. Со процентот од точка 1 на ова решение за јану-
ари 19% година ќе се усогласи и паричниот надоместок 
за телесно оштетување. 

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

Бр .02-1062 
7 март 1996 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

8. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ 
бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 

НА ПЕНЗИЈА ЗА ЈАНУАРИ 1996 ГОДИНА 

1. Најнискиот износ на старосна пензија за јануари 
1996 година се утврдува: 

- за корсниците кои пензијата ја оствариле со пензи-
ски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години 
(жена), во висина од 4.245,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 год. 
(жена), во висина од 4.133,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 год. (маж), односно до 20 год. (жена), 
во висина од 3.986,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за јану-
ари 1996 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз ос-
нова на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест, како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 год. (жена), во висина од 4245,00 
денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години 
(жена), во висина од 4.133,00 денари; 

- за корисници кои пензијата ја оствариле со пензи-
ски стаж до 25 години (м,аж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 3.986,00 денари. 

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина од најнискиот изн ос на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која е определена семејната пензија. 
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4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр.02-1063 
7 март 1996 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

9. — — 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ 
бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ 

ПЕНЗИИ ЗА ЈАНУАРИ 1996 ГОДИНА 

1. Земјоделските минимални старосни и семејни пен-
зии за јануари 1996 година се утврдуваат во износ од 
1.993,00 денари, што претставува 50% од висината на 
пензијата определена за корисниците од III група на 
најнизок износ на пензија. 

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

Бр .02-1064 
7 март 1996 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

10. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (,,Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-

ДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА ЈАНУАРИ 1996 ГОДИНА 

1. Надоместокот на трошоците за сместување и ис-
храна на деца и младинци со пречки во психичкиот и 
физичкиот развој и на инвалидите на трудот, за јануари 
1996 година се усогласуваат со 1,24% и изнесуваат: 

- надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради специјално образование и воспитание, и 
стручно, односно работно оспособување изнесува 
2.628,00 денари месечно по еден корисник; 

- кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој заради специјално образование е сместено кај 
друго семејство надвор од неговото место на живеење, 
надоместокот за трошоците за сместување и исхрана 
изнесува 2.103,00 денари месечно по еден корисник; 

- надоместокот за вршење на преквалификација или 
доквалификација на инвалидите на трудот во претпри-
јатијата изнесува 727,50 денари месечно по еден ко-
рисник; 

- кога преквалификацијата или доквалификацијата 
на инвалидите на трудот се врши во претпријатие над-
вор од местото на живеење, а сместувањето е обезбе-
дено во интернат, надоместокот по еден корисник изне-
сува 1.453,00 денари; 

- за децата и младинците што се наоѓаат на стручно 
односно работно оспособување и за инвалидите на тру-
дот за време на преквалификација или доквалифика-
ција, а не се сместени во интернат, надоместокот за 
исхрана (топол оброк) месечно изнесува 481,00 денари 
по корисник. 

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

Бр .02-1065 
7 март 1996 година Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14294/95 на регистарска влошка бр 1-65818-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право за вршење на работи во надворешно трговското работење на 
Трговското претпријатие „АЛБЕРТ КОМПАНИ-95" д.о о. увоз-извоз 
ул „Плачковица“ бр 8, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12 12. 1995 год , 
а основач е Мемет Ресмие од Скопје 

Дејности- 070111, 07011, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 071032, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 070310, 
070320, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони работи 
во областа на прометот консигнациона продажба, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Мемет Ресмие, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14294/95 (2364) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3887/ 
96 на регистарска влошка бр 1-66286-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија на голе-
мо и мало „ОПЕЛ - К“ д о о експорт-импорт ул „Г Пашино“ 23, 
Кичево 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр 01/95 од 
08 02 1995 год , а основач е Исмаили Нијас од Кичево 

Дејности. 012901, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 071023, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 071032, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 090121, 090160, 012909, 110301, 110309, 
110909, 070310, 070320, посредување, застапување, реекспорт, меѓуна-
роден превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со- Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Исмаили Нијас, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3887/96 (2365) 

Окружниот стопански суд во Скоше, со решението Срег. бр 9931/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-63656-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на приватното Претпријатие за производство и 
трговија на големо и мало „БЕРИКЕт-КОМЕРЦ" д о.о. експорт-им-
порт ул. „4" бр. 4, с. Арачиново, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање на 15 08. 1995 год , 
а основач е Демири Несип од с. Арамилово. 

Дејности: 050209, 050301, 050302, 013010, 013030, 013042, 013091, 
013121. 020201, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 07(М29, 070131, 070132, 070140, 070151, 070211, 070212, 070213, 
070214, 07Ш94070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230^070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 08Ш21 ̂ 080122, 080123, 080124, 080201, 080202, 090171, 090179, 
110301, 11^302, 110303, 110309, 110902, 110905, 110909, 120330, 070310, 
070320. ; ; 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Демири Несип, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9931/95 (9494) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5344/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-4386-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ТИНА-
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КОМЕРЦ“ п о извоз-увоз ул „Андреја Папрадички" 46, Горче Пе-
тров, 2, Скопје 

Дејности- 011730, 060503, 080190 , 090121, 090202, 090209, 110109, 
110404, царински продавници 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5344/95 (9522) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8285/ 
95 на регистарска влошка бр 1-45945-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на назив на Претпријатието за воздушна пловидба 
„МАКЕДОНСКИ АВИОТРАНСПОРТ" д о о „Партизански одреди“ 
17а, Скопје 

Претпријатието за воздушна пловидба „МАКЕДОНСКИ АВИО-
ТРАНСПОРТ" а д се претвора во акционрско Друштво, „Партизан-
ски одреди“ Па, Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8285/95 (9523) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9005/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63541-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „КОРА-
ДО 95" д о о експорт-импорт, „Јане Сандански“ 40/35, К Вода, Ско-

пје 
Претпријатието е основано со акт за основање бр 1 од 03 07 1995 

год , а основач е' Василка Апостолова Трандафилова од с Храбрино, 
Р Бугарка 

Дејности 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122 , 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214,' 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110902, 110903,, 
110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, 
комисиона продажба, фришопови, лизинг, реекспорт, меѓународен 
превоз на патници и Стоки во друмскиот сообраќај, туристички услуги 
во земјата и странство 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Василка Апостолова Трандафило-
ва, в д директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9005/95 (9524)' 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9527/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63523-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија на големо и мало ,ДЕПЦА - БИЗНИС“ ц о увоз-извоз, ул 
„Тоде Мендол" бр 117, Куманово 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 26 07 1995 
год , а основач е Асман Мехмети од Куманово 

Дејности: 011941, 011949, 012002, 012142, 012201, 012310, 012321, 
012322, 012429; 012810, 013050, 013099, 013121, 013122, 020140, 050100, 
050301, 050302, 060501, 060502, 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, 072040, 
070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 
090129, 090140, 090150, 090160, 090202, 100101, 110109, 110303, 110309, 
110903, 110909 , 070310, 070320, застапништво и посредништво, реек-
спорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и 
стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р Срби-
ја, туристички работи во странство, Меѓународна шпедиција 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Асман Мехмети, директор без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9527/95 (9525) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7254/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63213-0-0-о, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена организација - орди-
нација по општа медицина „МЕДИ КОДЕНТ' д о о с Росоман, Кава-
дарци 

Дејности 130120 
Целосна одговорност Неограничени овластувања 
Лице овластено за застапување Гордана Матеска, директор без 

ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7254/95 (9248) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 8870/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63319-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „МАРИНА ТРИ“ д о о експорт-им-
порт ул „Коста Новаковиќ“ бр 50/4-10, Скопје 

Претпријатието е основано'со одлука за основање од 01 07 1995 
год а основачи се Злата и Раде Русовски од Скопје 

Дејности- 011941, 011949, 012142, 012201, 012321, 012322, 012421, 
012429, 013010, 013021, 013050, 013099, 013121, 013122, 013500, 020140, 
030003, 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, 00214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080119, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090113, 
090139, 090140, 090171, 090172, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 
090209, 110109, 110301, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ Претпријатието ќе работи 
како друштво со ограничена одговорност 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и Надворешниот 
трговски промет е Злата Русовска - директор без ограничувања 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр 8870/95 (9249) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5591/ 
95 на регистарска влошка бр 1-61136-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно трговското претпријатие „СА-
МА ЦА“ ц о експорт-импорт с Желино, Тетово 

Основач. Абдуламит Џафери од с Желино, Тетово 

Дејности- 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 
070122, 070123, 070Д24, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 070212, 070214, 070219, 
070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080110, 080111, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
060501, 060502, 060503, 060602 , 050302 , 090121, 090131, 090140, 090171, 
090209, 012202, 012310, 012321, 013041, 013050, 013099, 013121, 070310, 
070320, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и други 
земји 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5591/95 (9263) 

. Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8948/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63395-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар организирањето настанато со поделба на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „ЗЛАТЕН КЛАС КОМПАНИ“ екс-
порт-импорт ц о ул „Панде Дуганов" бр 1, Гевгелија 

Претпријатието е основано со одлука за поделба, а основач е Бо-
рис Давалиев од Гевгелија 

Дејности 012421, 012429, 013041, 013042, 013010, 013021, 020121, 
020139, 020130, 060501, 060502 , 060503 , 070111, 070112, 070112, 070113, 
070114, ,070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 080190, 080201, 110302, 110309, 110903, 110909, 070310, 
070320 

Неограничени овластуваме, целосна одЈОворност 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Борис Давалиев, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8948/95 (9271) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5568/ 
95 на регистарска влошка бр 1-61867-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 
големо и мало и услуги „ТОМАКИ-!" п о увоз-извоз ул „Илинден-
ска“ бр. 18, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01-01 од 01 04 
1995 год , а основач е Благоја Дамјановски 

Дејности: 011941, 011949, 012142, 01220, 012201, 0123, 012310, 0130, 
01309, 013099, 050100, 050301, 050302, 020140, 620201, 020202, 0605, 
060501, 060502, 060503 , 0608, 060801, 060802, 060803, 0701, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 0801, 080190, 
08020, 080201, 080202, 09012, 1109, 110109, 1104, 110402, 110403, 110404, 
110309, 110909, 070310, 070320 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието е Благоја Да-
миновски, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5568/95 (9536) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9623/ 
95 на ре“гистарска влошка бр 1-63573-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „МИЛА-КОМ" ц о увоз-извоз Гевге-
лија. , 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12 07 1995 
год , а основач е Ангела Арламова од Гевгелија 

Дејности 012611, 012612, 012613, 012621, 012699, 012315, 012321, 
012421, 013099, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 07011 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110109, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320 
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Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Ангела Арџанова, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9623/95 (9537) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7209/ 
95 на регистарска влошка бр 1-54380-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основачи и основачки влог на Претпријатието за 
производство, трговија на големо и мало услуги, „СУПЕР-МАК-ЛЕ-
ДИ" д о о извоз-увоз бул „АВНОЈ“ бр 12/1-22, Скопје 

Пристапува основачот Карахода Серафеттин од Скопје 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7209/95 (9538) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9008/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63389-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на ПретприЈатито за трговија и услуги „ЏЕНЕ-
ЗИС" д о о увоз-извоз ул „515" бр 19, Скопје 

Претпријатието е основано од 10 04 1995 год , а основач е Вио-
летка Стојановска од Скопје 

Дејности: 013113, 013115, 013119, 013121, 020110, 020120, 020130, 
020140, 050301, 050302, 060501, 060502 , 060601, 060602, 080190, 080201, 
080202, 110309, 110404, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Овластено лице за застапуваа на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Виолета Стојановска, директор 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр“ 9008/95 (9559) 

Окружниот .стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9376/ 
95, на регистарска влошка бр 1-63506-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во Приватна здравствена организација - стома-
толошка ординација ,Д-Р СТЕФАНКА КОСТОВСКА“ п о ул. 
„Маршал Тито“ бр 4/2, Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01/95 од 11 07 
1995 год , а основач е Стефанка Костовска 

Дејности- 130140, стоматолошка здравствена заштита 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја “метка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Овластено лице за застапување на претпријатието е Стефанка Ко-
стовска, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9376/95 (9560) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6451/ 
95 на регистарска влошка бр 1-61480-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и запишувањето на правото на вршење на рабо-
та во надворешно трговскиот промет на стоки и услуги на Претприја-
тието за производство, услуги и трговија „БИЗОЛА“ д.о.о. експорт-
импорт ул. „Моша Пијаде“ бр 14/12, Куманово 

Претпријатието е основано со акт за основање од 5.4 1995 год. а 
основач е Уранија Дувлис-Николовска од Куманово. 

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011390, 011949, 012231, 012421, 
012429, 013021, 013121, 013400, 060501, 060502, 060602, 050100, 070111, 
070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227м, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 
1109, 110309, 110302, 110404, 110909, 070320, 070320, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно из-
воз на стоки, застапување на странски фирми, изведување на инвести-
циони работи во странство, безцарински продавници, меѓународна 
шпедиција, меѓународни агенциски работи. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Уранија Дувлис-Николовска со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6451/95 (9240) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8853/ 
95 на регистарска влошка бр 1-60240-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основачи на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ФИНИН" д о о експорт-импорт ул „Дичо Пе-
тров“ бр 2, Скопје 

Од претпријатието истапуваат основачите Марина Чедо и Жанко 
Чедо од Скопје на 26 06 1995 год 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8853/25 (9241) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5992/ ' 
95 на регистарска влошка бр 1-61687-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
и услуги „РОЗЕВОТО СЛОНЧЕ“ ц о експорт-импорт ул „Васил 
Ѓорѓов“ бр 23-а/4-2, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/95 од 
09.04 1995 г а основач е Лазарова Розетка, од Скопје 

Дејности 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123,^70124, 070125, 070126, 070127, 
070223, 070224, 070225, 070250, 070260, 080112, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090171, 090172, 090201, 110109, 110309, 110903, 110909, 
070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка со неограничени овластувања 

За превземените обврски во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства - целосна одговорност 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието 
ќе го застапува директорот Лазарова Розетка со неограничени овла-
стувања 

Од Окружниот стопански“ суд во Скопје, Срег бр 5992/95 (9242) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 8343/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63269-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „ВАГА 95" ц о ул ,Д“ бр 6, 
Куманово 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр 01-1 од 
15 02 1995 г а рсновДч е Ване Димитриевиќ од Куманово 

Дејности. 012810, 012820, 012830, 013099, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012512, 012513, 012521, 012611, 012612, 012613, 012691, 012699, 
013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013074, 013099 , 013113, 013115, 
013200, 013500, 020Ј40, 060502 , 060501, 060502, 020110, 020121, 020140, 
ОЗОООЗ, 080201, 080202, 110109, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070260, 110903, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешно трговски промет е Ване Димитриевиќ со неограничени 
овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 8343/95 (9243) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9368/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-56723-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие 
ЛИСТОВСКИ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ" извоз-увоз д о о ул „Јабланица“ 
бр. 101 а, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 060602, 080201, 
080201, (В0122, 080123, 080190, 090140, 090171, 090179, 110302, 110304, 
110402, 110403, 110903, 110905, 013400, 120312. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Срег бр 9368/95 (9114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9204/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-4313-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Претпријатието за промет 
на мало и големо и поредување „ШЕРО“ ц о експорт-импорт ул 
„Антон Попов“ 110-6, Скопје 

Се брише досегашниот застапник Јовановиќ Милановиќ Драгана 
директор со неограничени овластувања, се запишува нов застапник 
Стамчевска Сузана - директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 9204/95 (9197) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8778/ 
95 на регистарска влошка бр 1-63380-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно трговското претпријатие „СА-
КАШ“ д о.о. увоз-извоз ул. „39" бр 19, Скопје 

Основач: Орсаваш Сами од Скопје 
Дејности: 011231, 011321, 011313, 011314, 011320, 011390, 011527, 

011721, 011730, 011791, 011799, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 
012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012421, 012429, 012611, 012612, 
012613, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 
012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013071, 013072, 
013121, 013200, 013320, 013500, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225. 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
комисиони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, царински продавници, консигнацио-
ни складови, консигнациона продажба, изведување инвестициони ра-
боти во странство, туристички работи со странство, малограничен 
промет со соседните држави, реекспорт, посредување и застапување 
на странски фирми, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 080202, 
090150, 090160, 090171, 090172 , 090179, 090181, 090189, 100399, 110109, 
110301, 110303, 110304, 110309, 110404, 110909 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка, за обврските сторени кон трети лица одговара со сите 
свои средства Директор со неограничено овластување е Имер Хару-
ни 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8778/95 (9198) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9302/ 
95 на регистарска влошка бр 1-57364-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за 
трговија и услуги „РАЈЧЕ“ д о о експорт-импорт с Сопиште, Скопје 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со 090209, други 
лични услуги и услуги во домаќинствата 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9302/95 (9199) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9180/ 
95 на регистарска влошка бр 1-36493-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирма, седиште, основач и директор на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „ЕЛАН-ИМПЕКС" џ о екс-
порт-импорт бул „Октомвриска револуција“ Б-4 бр 8/2-1, Скопје 

Пристапуваат основачите Олга Павловска и Слободан Павлов-
ски 

Се брише Сашко Павловски, се запишува Олга Павловска 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9180/95 (9200) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 1752/ 
95 на регистарска влошка бр 1-16631-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за промет и услуги 
,ЗОЕМ" п о. увоз-извоз ул. „Митко Цветаноски“ бр 46, Прилеп. 

Основач: Паца Николоска од Прилеп. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 

070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 110302, 110309, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320. 

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

Овластено лице за застапување на претпријатието во надворешно 
трговецот промет е Паца Николоска, директор со неограничени 
овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 1752/95 (8309) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 2131/ 
95 на регистарска влошка бр 1-16910-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за угостителство, 
трговија на големо и мало, „КАРАВ ДАЛ ИЦА“ п о увоз-извоз ул 
„Методија Шаторов Шарло" бр 42, Прилеп. 

Дејности: 013121, 012622, 012699, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070129, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 
080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 090150, 
090171, 110903, 110909, 090910, 090121, 090131, 090189, 0709310, 070320, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во промет 
со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, реекспорт 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Овластено лице за застапување на претпријатието е Даниела Ми-
хајл овска, директор со неограничени овластуваат^ 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2131/95 (8310) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 545/ 
95 на регистарска влошка бр 1-15904-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за услуги и трговија 
на големо и мало „ОРДИ-КОМЕРЦ" п о увоз-извоз, ул „Моша Пија-
де“ бр 3/14, Прилеп 

Дејности- 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070123 , 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080201, 080202, 110309, 013121, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, посредување и застапување во промет на стоки и 
услуги, меѓуанродна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони 
складови, реекспрот 

Полни овластувања Полна одговорност 
Лице овластено за застапување е Петре ТраЈкоски, директор 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 545/95 (8311) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 149/ 
95 на регистарска влошка бр 1-15625-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на голе-
мо и мало „ДАНВИ-КОМЕРЦ" п о ул „Александар Македонски“ 
бр 53, Прилеп 

Основач на претпријатието е Весна Те ме л коска од Прилеп 
Дејности 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060801, 

060802, 060803 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 

080202, биљардо клуб - забавни игри, 070310, 070320, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги во меѓународен транспрот на стоки и патници, меѓуанродна 
шпедиција, реекспорт 

Полни овластувања Полна одговорност 
Лице овластено за застапување е Весна Темел коска 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 149/95 (8312) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7430/ 
95 на регистарска влошка бр 1-62421-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија, производство и услуги на големо и мало ,,МИЈГГИ" експорт-
импорт, ц.о ул. Бул „Партизански одреди“ бр. 17/2-5, Скопје 

Основач. Пашоска Цвета од Скопје. 
Дејнос4: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 00Ш, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070260, 013021, 013042, 
013043, 0130003, 060501, 060502, 060601, 060602, 080114, 080112, 080190, 
080202, 080201, 110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, извоз-
увоз настоки и услуги посредување во надворешнотрговскиот промет, 
застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува за 
свое име и за своја сметка 

За обврските направени во правниот промет со трети лица, прет-
пријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Пашоска Цвета, директор со неограничена 
одговорност-овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7430/95 (7069) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6545/ 
95 на регистарска влошка бр 1-62182-0-04), го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ИВКО-КОМ" увоз-извоз д о о ул 
„159-БИС бр 8, Скопје 

Дејности: 011949, 011920, 011990, 012421, 012429, 012901, 012909, 
013500, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 00127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 00224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 090121, 090201, 090209, 110109, 110309, 
110403, 110404, 110903, 110903, 11905, 110909, 120190, 070310, 070320, 
увоз-извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа 
посредништво и застапување на странски лица, компензациони рабо-
ти, привремен увоз меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, 
увоз-извоз на стоки во малограничен проемт со соседните земји- Буга-
рија, Албанија и Грција 

Претпријатието работи во свое име и за своја сметка Неограниче-
на одговорност 

Лице овластено за застапување во вршење надворешно трговски 
промет: Лековски Благоја - неограничено 

. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6545/95 (7070) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 7246/ 
95 на регистарска влошка бр 1-4163-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице овластено за застапување на Трговското прет-
приаЈтие на мало и големо со увоз-извоз „МУН" ц о Бул „Јане Сан-
дански“ бр 96-1/9, Скопје 

Се брише досегашниот застапник Ангел Велков директор со нео-
граничено овластување а се запишува Велков Трајче директор без 
ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7246/95 (7071) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7314/ 
95 на регистарска влошка бр 1-62782-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето на пра-
вото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Прет-
пријатие „ЦИЛЕ“ ц о експорт-импорт ул „Баница“ бр 17, СкопЈе 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12 05 1995 годи-
на, а основач е Мариче Симоноска 

Дејности 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 071024, 070125,,070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070222 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070228, 070229, 070230, 07023, 07024, 070225, 070226, 070227, 
070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 
08019, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 110309, 110909, 110303 , 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, по-
средување во надворешно-трговскиот промет, застапување на стран-
ски стоки и консигнација, застапување на странски фирми, продажба 
на странска стока и консигнација, меѓународен транспорт (превоз на 
патници и стока во странство) и услуги, малограничен промет со Ал-
банија, Бугарија, Грција и Србија 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка 

За обврсктие сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства 
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Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно тргов-
ското работење е: Мариче Симоноска, директор со неограничени 
овластувања (без ограничување) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр .7314/95 (8242) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 5379/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-10295-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за шпедиција, трго-
вија на големо и мало „БЕРОЛИНА" увоз-извоз ул. „Девел" бр 86, 
Скопје. 

Се брише Александар Стрезоски, се запишува Владимир Стрезо-
схн директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5379/96 (1741) 

Окружниот стопански суд во Скот е, со решението Срег. бр 301/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-14660-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејноста и промената на лице на Прет-
пријатието за промет на гблемо и мало и услуги „МЕДИ-МАР" д о.о 
увоз-извоз ул. „Црниче“ бр 52, Скопје. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста- 130112, дезинфекци-
ја, дезинсекција и дератизација 

Се брише Игнатова Марија, директор, а се запишува во вантре-
шен и надворешен промет Игнатов димитар, директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 301/96 (1742) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1224/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-9687-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
,стар Претпријатието за промет експорт-импорт инжињеринг проекти-
рање и монтажа „РО-КОМ" д о.о ул „Партизански одреди“ бр 143, 
Скопје 

Се брише Тодоровски Филип, се запишува Тодоровска Зорка 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1224/96 (1743) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 31/96 
На регистарска влошка бр 1-37941-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице овластено за застапување на Трговското прет-
приЈатието „УНС-КОМПАНИ" д о о. експорт-импорт ул „Малина 
Поп Иванова“ бр. 9, Скопје 

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и во надворе-
шно трговскиот промет Урош Марковиќ, директор без ограничување, 
а се запишува Милослав Бишевац, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 31/96 (1744) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
13284/95 на регистарска влошка бр 1-66039-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатие 33 промет на 
големо и мало „МАКСИКОМ-Џ" д о о експорт-импорт ц о ул „Во-
лоградска" бр 1/40, Скопје 

Основачи: Горан Џидров-не одговара и Тодор Џидров-не одгова-
ра, директор, Горан Џидров без ограничување 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070121, 070122, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 05100, 050201, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 0702223, 070221, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 
070260, 070230, 070240, 070227, 013121, 013122, 013021, 013030, 080129,, 
080190, 090209, 090123, 090171, 090139, 090179, 01199, 011320, 010909, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110500, 110620, 110301, 110404, 110406, 
110901, 110902, 110903, 100200, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓуграничен промет со Србија, 
Грција, Бугарија и Албанија 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13284/95 (1745) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2813/ 
96 на регистарска влошка бр 1-9731-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста во внатрешен промет и промена на 
директор на Претпријатието за интелектуално консултативни услуги, 
производство и трговија „МЕДИС-ИНФОРМАТИКА" д о о експорт-
импорт, ул „Мито Хаџивасилев" бр 36/1-2, Скопје 

Се, бриши Игор Спироски - директор без ограничување 
Се запишува Попташева Светлана - директор без ограничување 
Се проширува дејноста во внатрешен промет 110403, 120311, 

120312 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2813/95 (1746) 

Окружниот стопански суц во Скопје, со решението Срег бр 1132/ 
96 на регистарска влошка бр 1-43175-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „КРЛЕ-КОМЕРЦ" ц о експорт-импорт ул „Доне 
Божинов“ бр 32/2-25, Куманово 

Се брише: Дејановиќ Крсто - директор без ограничување 
Се запишува- Дејановиќ ГабриЈела - директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1132/96 (1747) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 70/96 
на регистарска влошка бр 1-17241, го запиша во судскиот регистар 

проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за производ-
ство и промет на леб, бели печива и тестенини „ТРИТИКУМ" - БИ-
ТОЛА п о ул ,,Шар Планина“ бр 5, Битола 

Дејности. 013010, 013023, 0131^1, 013200, 013909, 090171, 090172 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 70/96 (1748) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 738/ 
96 на регистарска влошка бр 1-13915-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и овластено лице на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „РУНОТЕКС" увоз-извоз п о ул 
„Горѓи Сугаре" бр 100-а, Битола 

Од претпријатието истапува лицето Дамјан Тодевски, му престану-
ваат овластувањата за застапување на претпријатието и во надворе-
шно трговскиот промет и се брише од судскиот регистар 

Во претпријатието пристапува лицето Цвета Котевска и ќе го за-
стапува и во надворешно трговскиот промет како директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 738/96 (1749) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1247/ 
% на регистарска влошка бр 1-32137-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште, основачи и лице за застапување на 
Претпријатието за промет и услуги „РОТА-ПРОМ" увоз-извоз д о о 
ул „Бриселска“ бр 12, СкоЈе 

Од претпријатието истапуваат основачите Петковска Ерика и 
Петковски Зоран од Скопје на 18 01 1996 г а пристапува основачот 
Стојанов Марјан од Титов Велес на 18 01 1996 г 

Се брише досегашниот застпаник Петковска Ерика, без ограничу-
вање се запишува нов застапник Стојанов Марјан, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1247/96 (1723) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 178/ 
96 на регистарска влошка бр 1-6631-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената,на фирма, правен облик, зголемување на основачки 
влог и проширување на дејност во внатрешен и НТП на Претпријатие-
то за производство, промет услуги „ПАПАЗ ДИЗАЈН“ д о о екс-
порт-импорт ул „Прашка“ бр 56, Скопје 

Се врши промена на фирмата и правен облик така да во иднина 
ќе гласи Претпријатието за производство, промет, услуги „ПАПАЗ 
ДИЗАЈН“ д о о експорт-иморт Скопје 

Дејности- 011941, 011949, 011390, 012323, 012421, 012429, 013400, 
013901, 110620, 110905, 120190, 120312, 02110, 020121, 020129, 020131, 
020139, 020140, 020201, 020202, 060401, реекспорт, консигнација, мало-
граничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција, Албанија, меѓу-
народен превоз на патници и стоки во друмекиот сообраќај 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 178/96 (1724) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1226/ 
96 на регистарска влошка бр 1-23366-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Претпријатието за производство, трговија на го-
лемо и мало експорт-импорт и реекспорт „КИРИЈАС“ д о о ул „На-
роден фронт“ бр 5, Скопје 

Се брише Киријас Алек директор, без ограничување Се запишу-
ва Киријас Велибор 

Со оваа одлука во претпријатието пристапува во СВОЈСТВО на осно-
вач Киријас Велибор 

Се врши промена на името односно фирмата новото име на прет-
пријатието ќе биде 

Претпријатието за производство, трговија на големо и мало екс-
порт-импорт и реекспорт „КИРИЈАС“ д о о Скопје 

Се менува и седшитето и тоа ќе се наоѓа на „Народен фронт“ бр 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1226/96 (1725) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1201/ 
96 на регистарска влошка бр 1-9084-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директор на Претпријатието за застапување, услуги 
и трговија ,НЕУРОМЕДИКА" д о о бул „Партизански одреди“ бр 
3/1-4, Скопје 

Се брише Емил Угриновски - директор без ограничување 
Се запишува Нина Пијадева-Марковска - директор без ограничу-

вање 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1201/96 (1726) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 641/ 
% на реЈистарска влошка бр 1-19290-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач иолемување на основачки влог и про-
мена на директор на Претпријатието0 за проектирана и инженеринг и 
промет на големо и мало ДАДИНГ" експорт-импорт ц о ул „Тодор 
Чопов1' бр 2 Скопје 

Се брише Ставре Даневски - вд. директор без ограничување 
Се впишува Данчо Даневски - директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд но Скопје, С реч бр 641/96 (1727) 
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С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр 749/95 од 17.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „СОЛИД ПРОМ" од Скопје, ул. „Крсте Асенов“ бр. 24/1-6. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Томо Пановски од Скопје, бул 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.IV 1996 година во 8,30 часот, соба број 5З-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (434)1 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр 1371/95 од 12.11 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот претпријатие „ИНТЕРМОНТ" од Скопје, ул. „519" бб. 

За стечаен судија е одредена Љиљана Савовска, судира при ОВОЈ суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27.Ш 1996 година во 9,20 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1342/95 од 30.XI. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „КОНИС ДЕНАРС44 од Скопје, ул. „27 
Март“ бр.11 

За стечаен судија е одредена Рина Андреевска, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник е одредена Славица Котевска од Скопје, ул. 

„Никола Парапунов" бр. 2/24, телефон 255-542. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
4 IV. 1996 година во 10,40 часот, соба броЈ 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (437-а) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр. 1339/95 од 30 XI 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие „КОМБИ КОМЕРЦ“ од СкопЈе, ул 
„Видое Смилевски“ бр 23/24. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одредена Славица Котевска од СкопЈе, ул 
„Никола Парапунов" бр 2/24, телефон 255-542. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
4 IV 1996 година во 10,50 часот, соба броЈ 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 1027/95 од 30 XI 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „БРАТКОМ-ИМПЕКС" од Скопје, ул. „38" 
бр. 33. 

За стечаен судија е одредена Милица Маневска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Славица Котевска од Скопје, ул. 
„Никола Парапунов" бр 2/24, телефон 255-542. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
4.IV 1996 година во 10,50 часот, соба број 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (439) 

Со решението Ст. бр 192/95 од 15.1.1996 година на Окружниот 
стопански суд во Битола одобрено е прифатеното присилно порамну-
вање од 20 ХП.1995 година помеѓу должникот 3 3 „Напредок“ - с. 
Ложани и неговите доверители Со прифатеното присилно порамну-
вање постигната е спогодба помеѓу должникот и доверителите испла-
тат на побарувањето на доверителите да биде во висина од 62% при што 
периодот на исплатата да биде две години сметано од 20.XII 1995 го-
дина. 

Одобреното присилно порамнување има правно дејство и према 
доверителите кои не учествувале во постапката како према доверите-

лите што учествувале, а нивното побарување се оспорени, а дополни-
телно се утврдат. 

За ВД директор кај должникот се определува Наумче Јаулески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (440) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 1103/95, 
према должникот ПП „Медаљон“ - Прилеп, отвори стечајна постапка 
по што за стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот 
стопански суд - Битола, а за стечаен управител Спиро Спировски од 
Прилеп. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 3 . ^ . 1996 
година во 12 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 28.П 1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (441) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Сг. бр. 1164/95, 
70/96 е отворена стечајна постапка против должникот 3 3 „Славеј“, с 
Мешеишта од 6.П.1996 година. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на ОВОЈ суд. 
За стечаен управител се определува Јончевска Ленка, од с. Меше-

ишта - Охридско. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

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

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за 9 IV 1996 година во 12,00 часот во соба број 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (442) 

Со решенија на Окружниот стопански суд во Битола и тоа: Ст. бр. 
941/95 од 31 1.1996 година за П П „Мадригал комерц“ - Битола, Ст. бр 
2/96 од 31.1.1996 година, за П П „Оминал промет“ - Битола, Ст. бр. 14/ 

96 од 31.1.1996 год. за Л П „Трук шпед" - Битола, Ст. бр. 674/95-1 од 
18.1.1996 год. за ГО! „Оливија комерц“ - Прилеп, Ст. бр. 11/96 од 
31.1.1996 год. за П П „Даскал“ - Битола, Сг. бр. 1172/95 од 18 1.1996 год. 
за „Уни фриш" - Битола, Сг. бр. 1184/95 од 18.1.1996год. за П П „Лен 
Јас комерц“ - с. Смилево, Ст. бр. 1187/95 од 18.1.1996 год. за П П „Докн" 
- Охрид, Ст. бр. 1220/95 од 18.1.1996 год за П П „Ли-туре", с. Ливада, 
Ст. бр 1238/95 од 18.1.1996 год. за СЗ „Крали Марко“ - Прилеп, Л.бр. 
169/95 од 18.1.1996 год. за П П „Гир „Т" - Битола, Л .бр. 3/96 од 31.1 1996 
г за З О аптека „Хигија" - Битола, Л бр. 178/95 од 18.1.1996 год. за П П 
,Лудвиг“ - Битола, Л.бр 6/96 од 31 1.19% год. за П П „Коцар" - Струга, 
Л бр. 9/96 од 31.1.1996 год. - П П „Агларци“ - с. Долно Агларци, Л.бр. 
16/96 од 31.1.1996 год. за Г И „Петковски“ - Битола, Л.бр. 21/96 од 
31.1.1996 година за П П „Автоматика“ Битола, отворените стечајни 
односно ликвидациона постапки не се спроведуваат и се заклучуваат. 

Ст. бр. 290/95 од 29.1.1996 година за П П „Дуклес комерц“, с. Вев-
чани и Сг. бр. 284/95 за Г1П „Европром" - Струга од 25.1.1996 година 
отворените стечајни постапки се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1524/95 од 15.11.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Јасе Макс - Солвент" од Скопје, ул. „Куз-
ман Јосифовски - Питу“ бр. 19/VI-4/32. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 
ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од СкопЈе, ул. „Пе-
листерска“ бр. 2-1/6. 

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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28.III.1996 година во 11,10 часот, соба број 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр. 1609/95 од 15.II.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Јасмина - ЈГГД" ДОО од Скопје, ул. „Петар 
Дељан“ бр. 5/3-40. 

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

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пе-
листерска“ бр. 2-1/6. 

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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28.III.1996година во 11,20 часот, соба број 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (445) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението 
Ст. бр. 1608/95 од 15.II.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Марка“ од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 
88/6-13. 
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За стечаен судија е одредена Харикли]а Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул „Пе-
листерска“ бр. 2-1/6 

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 приме-
роци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
2 8 . I I I 1996 година во 11,30 часот, соба броЈ 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
О . бр. 1045/95 од 12.II.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ЕДИТ“ од Скопје, ул. „В ел,ко Влаховиќ" 
бр. 21/18. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27.Ш.1996 година во 8,50 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 812/95 од 14.ХН.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ИТН „Унидрво" - Гостивар, ул. „МЧ Филиповски“ бр. 194. 

За стечаен судија е одредена Милица Маневска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јане Бибовски, вработен во ОП 
„Горни Полог“ - Гостивар. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.IV.1996 година во 8,15 часот, соба број 53-а при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (448) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1034/95 од 18.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГШСТ „ЉУЉА“ од Скопје, ул. „Груица Војвода“ бр 1-а. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од СкопЈе, ул. 

„Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353. 
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 првава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги , намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1109/93 од 18.ХП.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија, промет 
на големо и мало „Нено" од Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 77. 

За стечаен судија е одредена Милица Маневска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, 
ул. „Бранко Богдановски - Гуцман" бр. 39, телефон 29-058. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
4.IV 1996 година во 11,00 часот, соба броЈ 154 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1120/95 од 10.Х 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГШУК „Подукват Консалтинг“ од с. Бојане. 

За стечаен судиЈа е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски, ул. „Јане Сандан-

ски“ бр 109/3-34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.1 V. 1996 година во 9 часот, соба број 83 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (457) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 1082/ 
94-1 од 28.П.1996 година за 3 3 „Извоз“ - Битола, Сг. бр. 1028/94-4 од 
14.П.1996 година, за ПП „Минерва" - Прилеп, Сг. бр. 335/95 од 
1.Ш.1996 година за ПП „Бет компани“, с. Вевчани, Ст. бр. 830/95 од 
28.П.1996 година за ПП Коштре“ - Битола, Сг. бр. 1142/95 од 
20.П.1996 година за ГО! „Луси“ - Прилеп, отворените стечајни по-
стапки се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (459) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решенијата Сг. бр. 1169/95 
од 25.11.1996 година за ПП „Пиреј“ - Охрид, Ст. бр. 59/96 од 25.11.1996 
година за ПП ,Дон компани“ - Охрид, Сг. бр. 710/95 од 12.11.1996 
година за ЛП „Конкордија" - Битола, Сг. бр. 38/96 од 12.П.1996 година 
за 3 3 „Агрошпед аурора“ - Прилеп, Сг. бр.719/95 од 20.П.1996 година 
за ЗПЗ „Алекса Георгиоски" - с. Пашино Рувци, Ст. бр.35/96 од 
12.П.1996 година за ПП „Солитер градба“ - Прилеп, Ст. бр. 941/95 од 
31.1.1996 година за ПП „Мадригал комерц“ - Битола, Л. бр. 45/96 од 
01.Ш. 1996 година за ПП „Цепелин“ - Битола, Л. бр. 18/96 од 14.11.1996 
година, за ПП „БЈанко кафе“ - Битола, Л. бр. 30/96 од 28.П.1996 година 
за ГО! ,Донебо" - Битола, Л. бр.27/96 од 12.П.1996 година за ПП 
„Изома" - Битола, Л. бр. 15/96 од 12.П.1996 година за ПП „Пу-мн" 91 -
Прилеп и Л. бр. 24/96 од 12.П.1996 година за ПП „Импост ком" -
Битола се отвораат стечајни односно ликвидациона постапки, но не се 
спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 530/95 од 15.II.1996 година, заклучена е стечајна постапка над 
должникот на Претпријатие за проектирање, изведување и туризам 
„Силен инженеринг“ од Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1036/95 од 18.Х.1995 година отворена е стечајна постапка над 
должникот ПППУ „Андрети" од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 43/4-
6. 

За стечаен судија е одредена Надица Раичковиќ, судија при ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски, ул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 109-3/34 од Скопје, телефон 418-628. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 10.IV. 19% година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (507) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 21/96 од 28.П.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗИК ТЕТОВО ДОО „БОРЕЦ“ - с. Лешок, Тетово. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. 
„Димо Гавровски-Кара" бр. 76, телефон 094-23-370. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.IV. 19% година во 8,15 часот, соба броЈ 53-а при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (508) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст бр 873/95 од 22 1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Лист“ Претпријатие за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди од Скопје, ул „Јабланица“ бр. 55. 

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при ОВОЈ 
суд 

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул 
„Лисец“ бр 23 - Горно Лисиче, телефон 424-954 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 24.IV 1996 година во 8,00 часот, соба броЈ 53-а при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1987/95 од 12.11.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППСПТ „ФИВА" од Скопје, ул. „Стоби“ бр З-а. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул 

„Јане Сандански“ бр 109-3/34 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 01.IV. 1996 година во 8,10 часот, соба брОЈ 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (465) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 104/95 од 20.Ш.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „АПО Комерц“ од Скопје, ул. „Рилски конгрес“ бр. 
118. 

За стечаен судија е одреден бранко Ордановски, судија при ОВОЈ 

суд. 
За стечаен управник е одреден Петров Ефтим од Скопје, ул. „Јане 

Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 08.IV. 19% година во 9,30 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (466) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1398/95 од 11.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Центар за ме. тур. со. „Феријалтурс" од Скопје, ул. „Про-
лет“ бр. 25. 

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

„Париска“ бр. 82, телефон 252-353. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.IV. 19% година во 8,20 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (467) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението 
Ст. бр. 914/95 од 29.1.1996година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППТП „ОВЧЕ ПОЛЕ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул „Едвард 
Кардел," бб 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при ОВОЈ 

суд 
За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од СкопЈе, ул. 

„Лисец“ бр 23, Горно Лисиче, телефон 424-954 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 18 Ш.19% година во 8 часот, соба брОЈ 53-а при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (468) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр 270/94 од 10 VI.1994 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП! „Беба Промет“ од Скопје, ул. „Јужно Моравски Брига-
ди“ бр. 22-а 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, суди ЈА при ОВОЈ 

суд 
За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска, ул. „Вангел 

Тодоров“ бр. 3/8, телефон 416-951. 
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 првава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
11.IV. 19% година во 8,00 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (469) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1856/95 од 22.11.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Творница духана Загреб“ ДОО од Скопје, 
ул. „Кратовска“ бр. 20. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
04.IV.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (470) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 815/95 од 
28 П. 1996 година, према должникот ПП „Трго Охрид“ - Охрид, отвори 
стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, 

судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител 
Драган Михај лов од Охрид, ул. „Јане Сандански“ бр. 81. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 22.IV. 1996 
година, во 9 часот во Окружниот стопански суд - Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 05.Ш.1996година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (479) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 52/96 од 
19.П. 1996 година над ПП „Риле - Битола отвори стечајна постапка но 
не Ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (480) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 40/96 од 
19.П. 1996 година над ПП „Гросма" - Битола, отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (481) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.46/96 од 
19.П.1996 година над ПП „Мето Томе“ - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не Ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во - Битола (482) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр„ 1222/95 
од 19. П. 1996 година над ПСУТ „Интернационал - Транс“ - Охрид 
отвори стечајна постапка но не Ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (483) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 982/95 од 
19.П.1996 година над 1111 „Тритекс" ескпорт-импорт - Прилеп отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (484) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.37/96 од 
19.П.1996 година над ПУЗ „Уникооп" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не Ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (485) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 967/95, 
118/96 од 19.П.1996 година над 1111 „Шарм 94" - Прилеп, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (486) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.991/95 од 
19.П. 1996година над ПП „9-тн Септември“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (487) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст.бр. 929/95, 
999/95 и 1192/95 од 19.П.1996 над МПУТ „Љ Б" ДОО ПО - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (488) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1027/95 
од 19.П.19% година над ПТУП „СО СИМС“ - с. Пепггани - Охрид, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 979/95 од 
28.П.1996 година над 1111 „Кристин“ - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (492) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1210/95 
од 19.11.1996година над ПРУП ,,Дес - Пром" - Охрид, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (493) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 58/96 од 
19.П. 19% година над ПП „Посејдон" - Охрид, отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (494) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 82/96 од 
19.П.1996 година над НИ „Бонарија" - с. С л вештица, Демир Хисар, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (495) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 9196 од 
19.П. 1996 година над ПППУ „Лимпре Промет“ - Охрид, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (4%) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 76/96 од 
19.П.19967 година над ГОГ „Ашромедика" - Демир Хисар, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (497) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 4/96 од 
19.П. 1996 година над ЛП „Питран" - Битола, отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (498) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 55/96 од 
19.П.1996 година над ПП „Олимписко село“ - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (499) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 34/96 од 
19. П. 1996 година над ПП „Мотел Езеро“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (500) 

Со решението на Окружниот стопански суд во Битола Ст.бр. 1116/ 
95 и 97/96, отворена е стечајна постапка против должникот АД „Југоту-
тун" - Ресен. 

Ја стечаен судија се определува Коста Споа - судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Александар Пасковски, ди-

пл, економист од Охрид, ул. „Лазе Трновски“ бр. 33. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

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

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за 18.1У.1996 година во 12,00 часот во соба број 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (501) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг.бр. 988/95 од 
23.П.1996 година над 1111 „5-ти МАЈ“ - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (502) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1216/95 
од 19.II1996 година над 1111 „Компани Дранго" - Битола, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (503) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 94/96 од 
19.II.1996 година над УТП „Љубен Врв“ - Охрид, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (504) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 201/96 од 05 ЛП.1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „Слобода ТрвЈд" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 3/4-10. 

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

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 213/96 од 6.III.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие за трговија на големо и мало и услуга 
„ИК-КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. „Штрос-
маерова" бр. 13-а. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. Ц6, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 16.^.1996 година во 9,00 
часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (471) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 214/96 од 6.III.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие увоз-извоз „Фнлпром" од .Скопје, ул. „П 
Октомври бр. 44/2-4 „ 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 16.IV.1996 година во 8,30 
часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (472) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 195/96 од 1.III.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, промет и услуги ЈЕурис-Скопје" 
д.о експорт-импорт - Скопје 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10 IV 1996 година во 8,10 
часот во соба броЈ 53-а на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (473) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 95/96 од 6.П. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПП „Махив" од Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 17/III-

11, 
За ликвидационен управник е одреден Зоран СИЛЈановски од 

Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 27.II.1996 година во 8,35 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (474) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 178/96 од 1.III.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „Ваком" од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 3. 

За лнквидационен управник е одреден Зоран Синановски од 
Скопје ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22.IV1996 година во 8,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (475) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV.Л. бр. 215/% 
од 08.ШЛ996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Киви Ко-
мерц“ д.о.о. експорт-импорт од Кичево, ул. „Гоце Делчев“ бр. 2-1/2. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителвте на ликвидациониот должник на 17.IV.1996 година во 8,20 
часот во соба бр. 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 75/96 од 
26X1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над ТП „А-М" ЦО увоз-извоз - Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Ја-
смин" бб и број на жиро сметка 40100-601-63300. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1996 година во 
11,00 часот во соба број 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (528) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 157/96 
објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Треговското 
претпријатие „Фист" ДОО-Скопје, ДГЦ „Мавровка“ Ламела Ц спрат 2, 
локал 10 и број на жиро сметка 40100-601-342297. 

За ликвид ационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник ма РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
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Се закажува 'рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1996 година во 
10,50 часот во соба број 60 во ОВОЈ' суд. 

"Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 187/96 од 06.1П.1996 година, отворена е постапка за редовна ликви 
дација над Приватната здравствена организација - Ординација за општа 
медицина „Балкан“ Ц.О. - Скопје, ул „Иво Лола Рибар“ бр. 32, жиро 
сметка број 40100-603-21280. 

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска 
од Скопје. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 16. IV. 1996 година во соба 
број 60 во 10,40 часот при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (530) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 233/96 од 
12.III 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието „Колак" увоз-извоз Д О О - С К О П Ј С И број на 
жиро сметка 40100-601-183689. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавуваното на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат4 должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 22.IV.1996 година во 8,00 
часот во соба број 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (531) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 237/% од 
12.Ш.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над ПТП „Дентомед" Д О. - СКОПЈС, ул „11 Октомври“ бр. 16/1 со 
број на жиро сметка 40100-601-42081. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 22 IV. 1996 година во 8,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 203/96 од 5.III.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Услужното трговското претпријатие „Gита“ увоз-извоз ц. о., ул. 
„Ацо Аџи Илов“ бр. 50, Неготино. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.IV.1996 година во 9 
часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански 'суд во Скопје. - (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр 403/95 од 6.Ш 19% година заклучена е ликвидационата постапка 
над должникот Претпријатие за промет, шпедиција и транспорт „Пина-
ес" од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 4/5. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд Од Окружниот стопански суд во 
Скопје. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр 164/96 од 28 II. 1996 година, отворена е постапка за редовна л,иквида-
ција на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „Вандаја" 
ц о од Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бр 18, жиро сметка бр 40100-601-
81274 

За лнквидационен управник се определува Дабески Жарко од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 

огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.III.1996 година во 9 
часот, соба број 58 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (478) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РМ. бр. 44/96 од 
23.II.1996 година над ППУП „Чоки" - Охрид, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (490) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 41/96 од 
21 II.1996 година над ПП „Колве“ - Битола, отвори ликвидациона по-
стапка но не Ја споведе и Ја заклучи. \ 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 197/96 од 6.Ш.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Приватното трговско претпријатие „Азелеа" од Скопје, ул. „Ресен-
ска“ бр. 7/12, со жиро сметка број 40100-601-280847. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.IV.1996 година во 9 
часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 183/96 од 6.Ш.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија, производство и увоз-извоз „Еуро 
ИР-Комерц" ДОО - Скопје, ул „Мирче Ацев“ бр. 169/17, со жиро 
сметка бр. 40100-601-83349. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувана на 
доверителите на ликвидациониот должник на 16.IV.1996 година во соба 
броЈ 60, во 10,50 часот при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 218 од 5.III.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над 
Трговското претпријатие на големо и мало „ЈУ-ЗЕМ" од СкопЈе, ул. 
„Црниче“ бр. 28-а со жиро сметка 40100-601-49675. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 10.IV. 1996 година во 9 часот во соба број 154 при овој 
суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр 217/96 од 6.III. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „Кирком" од 
Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 29/10. со жиро сметка бр. 40100-601-
106643 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10 IV. 1996 година во 9 
часот во соба броЈ 154 при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л . 
бр 219/96 од 7 III 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
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над Претпријатието за промет „ДАНИ КОМПАНИ“ д. о. о. експорт-
импорт од Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови кон ликвидациониот должник без одла-
гање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 12.IV1996 година во 9 
часот во соба број 154 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (513) 

Окружниот стопански суд вб Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 228/96 од 8 III.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Нурди-Компа-
ни" од Скопје, ул. „Македоснко-косовска бригада“ бр. 20/2. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 16.IV. 1996 година во 9 часот, соба број 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 2027% од 05.Ш.1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија на мало и големо „Елско Ко-
мерц“ ц!о. увоз-извоз - Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 68/4-6. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 09.IV. 1996 година во 9 
часот во соба број 53-а на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 72/96 отворена е постапка за редовна ликвидација над ННП „Демо-
кратија“ Д.О.О. Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 8, со жиро сметка бр. 40100-
603-17730 

За ликвидационен управник определен е Тодорче Петровски од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, Горно Лисиче, Скопје, телефон 424-954. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.111.19% година во 8,15 
часот во соба број 53-а при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л. бр. 189/% 
од 11.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Тихо 
Промет“ ц.о. експорт-импорт - Скопје, ул. „Призренска“ бр. 10-2. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 18 III. 19% година во 
8,30 часот во соба број 53-а во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV л. бр 232/96 
од 11 III 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија, услуги и угостителство „Рамиз 
Компани“ ц о експорт-импорт - Скопје, ул „Козле 1" бр. 42. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.IV.1996 'година во 9,00 
часот во соба броЈ 5З-а на овој суд. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (517) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 211/96 од 
08.Ш.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство одржување и промет со елек-
тронски, електрични и телекомуникациони уреди „А и Ј Компјутери“ 
извоз-увоз д о о. - Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 68 Л. 1 - Скопје. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања,на 
доверителите на ликвидациониот должник на 17.IV. 19% година во 8,20 
часот во соба број 60 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (518) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 212/96 од 
08.III. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „Сто-
бац" Д . О . О , увоз-извоз, Скопје, ул. „Радован Ковачевиќ“ бр. 21. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 17.IV.1996 година во 8,30 
часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (519) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Здружение 
за јавен авто такси превоз „СКОТАКСИ" - Скопје“. 

(1370) 
Тркалезен печат под назив: „Приватно претприја-

тие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Цаки 
Лине, Комерц, - Скопје“. (1371) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за внатрешен и надворешен промет и услуги „ПЕ-
ТЕКС" д.о. Скопје“. (1347) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Трговско 
претпријатие на големо и мало „Дара-Импекс" Д.О.О. 
Скопје“. (1348) 

Тркалезен печат пдо назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „ЛИЛИ-КО" увоз-извоз Д.О.О“. 
Скопје. (1349) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
мет на книговодствени услуги „РЕНИГ" увоз-извоз, 
Д.О.О. Скопје“. (1350) 

Тркалезен печат со следната содржина: „МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЦО Скопје со знакот МЖ 
во круг“. (1351) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чековна картичка бр. 83798-46 и чекови од бр. 
2975222 до 2975225 издадени од Комерцијална банка 
А.Д. Скопје на име Флора Камбуровска, Скопје. (1326) 

Чекови бр. 0002296997 и 0002297000 издадени на те-
ковна сметка бр. 0044890/45 од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Дончо Гоцевски Скопје. (1327) 

Чековна картичка бр. 0061768/93 и чекови од бр. 
0001945983 до 0001945986 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Трајче Шеќероски, Скопје. 

(1328) 
Решение за компензациони работи бр. 18-4274/2 - 94 

издадено на Претпријатието „Литинг" ДОО Скопје. 
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Решение Уп. бр. 11-2780 издадено на име Мемед 
Сезаим, Скопје. (1330) 

Решение Уп бр. 25-3113 издадено на име Сузана 
Петрунова, Скопје. (1331) 

Свидетелство за завршен степен издадено од Еко-
номско училиште „Борис Кидрич" Скопје на име 
Бошко Панов, Скопје. , (1332) 

Работна книшка на име Горан Алжуровски, Скопје. 
(1333) 

Свидетелства за завршено I, И, III и IV година и 
диплома за завршено средно образование издадени од 
Текстилно училиште „Кочо Рацин“ Скопје на име Јули-
јана Владо Димовска, Скопје. (1334) 

Работна книшка на име Бранислав Петровски, 
Скопје. (1335) 

Пасош бр. 009874 на име Зенун Алими ул. „Стив 
Наумов“ бр. 151, Охрид. (1332-а) 

Пасош бр. 801151 на име Камберовска Ѓула ул. 
„Далматинка“ бр. 61А-Битола. (1333-а) 

Пасош бр. 0095248 на име Ѓорѓиоска Николина ул. 
„Ладо Лапецот" бр. 90; Прилеп. (1334-а) 

Работна книшка на име Милка Малинова, Скопје. 
(1335-а) 

Пасош бр. 418618 на име Шаини Башким ул. „Инду-
стриска“ бр. 8 с. Бедиње, Куманово. (1336-а) 

Пасош бр. 0201548 на име Ангелов Никифор с. 
Град, Делчево. (1369) 

Пасош бр. 498806 на име Јанчев Ристо ул. ,Дека 
Ковачев“ бр. 61, Гевгелија. (1348) 

Пасош бр. 407419 на име Ѓурчиновски Страшо ул. 
„Б.Кидрич" бр. 46,Тетово. (1349) 

Пасош бр. 723148/95 на име Суфјан Тачи ул. „Про-
хор Пчински" бр. 24, Скопје. (1350) 

Пасош бр. 354869/94 на име Алити Абедин с. Синге-
лиќ ул. „34" бр. 8, Скопје. (1351) 

Пасош бр. 161747/94 на име Зиљкифли Арифи с. 
Визбегово ул. ,Долни Рид“ бб, Скопје. (1352) 

Пасош бр. 749455/95 на име Беким Камиши ул. ,„Са-
моилова“ бр. 114, Скопје. (1353) 

Пасош бр. 0391963/94 на име Шукрије Битиќ ул. 
„Никола Мартиновски“ бр. 55,Ско“пје. (1354) 

Пасош бр. 0387661/94 на име Фидуш Ѓуреци с. 
Рашче, Скопје. (1355) 

Пасош бр. 502610 на име Стојков Бобан ул. „Јовче 
Чичук" бр. 57, Т. Велес. (1346) 

Пасош бр. 0023023 на име Павловска Жаклина ул. 
„8-ми Октомври“ бр. 184 Крива Паланка. (1345) 

Чековна картичка бр. 76519-93 и чекови од бр. 
2594504 до 2594518 и бр. 2523479, 2523480 издадени од 
Комерцијална банка А.Д. Скопје на име Неда Пројков-
ска, Скопје. (1322) 

Чекови бр. 2748687 и 2748688 од тековна сметка бр. 
20069-73 издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје 
на име Надежда Никулска, Скопје. (1323) 

Чековна картичка бр. 38161/48 и чек бр. 1514565 
издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име 
Вујичиќ Михајло, Скопје. (1324) 

Чековна картичка бр. 2211-35 и чекови од бр. 
3078698 до 3078702 издадени од Комерцијална банка 
А.Д. Скопје на име Слободанка Дивлева, Скопје. (1325) 

Пасош бр. 498350 издаден од УВР Гевгелија на име 
Кичуков Т. Вили ул. „Маршал Тито“ бр. 168-1/3, Гевге-
лија. (1335-а) 

Работна книшка на име Муса Бајрамовски, с. Ара-
чиново, Скопје. (1336) 

Работна книшка на име Јелица Миленкоска, Скопје. 
(1337) 

Работна книшка на име Емилија Стојановска, 
Скопје. (1338) 

Работна книшка на име Трајче Николовски, Скопје. 
(1339) 

Работна книшка на име Игор Шаревски, Скопје. 

Работна книшка на име Бисера Шабовиќ, Скопје. 
(1341) 

Работна книшка на име Роза Тасевска, Скопје. 
(1342) 

Работна книшка на име Даниела Митева, Скопје. 
(1343) 

Воена книшка на име Сашо Илиовски, ул. „Крсто 
Асенов“ бр.-1/4-1, Скопје. - (1344) 

Пасош бр. 0240060 на име Јакимов Грозде ул. „Др-н. 
Тамбурков“ 16 Крива Паланка. (1372) 

Пасош бр. 625041/95 на име Драган Ангелески ул. 
„Ниџе Планина“ бр. 21, Скопје. (1373) 

Пасош бр. 53445/93 на име Шабани Петрит ул. „Пар-
тизанска“ бр. 29 бб Струга. (1374) 

Пасош бр. 127030/93 на име Пајазит Низамедин с. 
Радуша, Скопје. (1375) 

Пасош бр. 562968/95 на име Ведат Лимани ул. „369" 
бр. 42, Скопје. (1376) 

Пасош бр. 056959/93 на име Адеми Мустафа с. 
Чаљане, Скопје. (1377) 

Пасош бр. 284899/94 на име Теута Палоши, ул. „Се-
вастополска" бр. 37, Скопје., (1378) 

Пасош бр. 0390810/94 на име Исмаил Музафер ул. 
„Тиквешка“ бр. 9, Скопје. (1379) 

Пасош бр. 766618/95 на име Вангел Цакончев ул. 
„Бојмија" бр. 4/54, Скопје. (1389) 

Пасош бр. 432749/94 на име Вели Нухији с. Арачи-
ново, Скопје. (1381) 

Пасош бр. 158824/94 на име Африм Садики ул. 
„Х.Т. Карпош“ бр. 12А, Скопје. (1382) 

Пасош бр. 385492/94 на име Абдула Идризи ул. „Ди-
мковска“ бр. 15, Скопје. (1383) 

Пасош бр. 111116/93 на име Селам Јемира с. Вак-
синце, Куманово. (1384) 

Пасош бр. 032099/93 на име Дурмиш Јашар ул. 
„Шуто Оризари“ бр. 101а, Скопје. (1385) 

Пасош бр. 640265/95 на име З ^ а Исени с. Студени-
чани, Скопје. (1386) 

Пасош бр. 448781/94 на име Сенадин Кораќ ул. „М. 
Мусорски" бр. 3-3/10 Скопје. '(1387) 

Пасош бр. 643162/95 на име Владимир Геговски ул. 
„Шинска“ бр. 20-111/12, Скопје. (1388) 

Пасош бр. 634716/95 на име Горан Апостоловски ул. 
,Др. Рибар“ бр. 43, Куманово. (1389) 

Пасош бр. 159924/94 на име Ибраими Ќамили с. 
Арачиново ул. „10" бр. 6А, Скопје. (1399) 

Пасош бр. 0164504/93 на име Маир Јашари с. П зла-
тица, Тетово. (1391) 

Пасош бр. 352126/94 на име Слободан Ѓурчиновски 
ул. „Мрежичка“ бр. 6, Скопје. (1392) 

Пасош бр. 265849/94 издаден од УВР Куманово на 
име Зоран Илиевски ул. „Над Железничка станица“ бр. 
133, Куманово. (1393) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Браќа Рамиз Хамид“ Скопје на име Ибрима 
Сулејман, Скопје. (1394) 

Решение Уп.бр. 14-3292 издадено на име Елица На-
умовска, Скопје. (1395) 

Решение Уп.бр. 25-316 издадено на име Јонус Сефу-
лаи, Скопје. (1396) 

Решение бр. 25-1454 издадено на име Јашари Џелал 
ул. „Кримска“ бр. 23, Скопје. (1397) 

Чековна картичка бр. 11493801 и чекови од бр. 
2521353 до 2521356 издадени од Комерцијална банка 
А.Д. Скопје на име Валентина Миовска, Скопје. (1398) 

Чековна картичка бр. 053266/06 и чекови бр. 
0002466332 и 0002466333 издадени од бр. 2521353 до 
2521356 издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје 
на име Валентина Миовска, Скопје. (1398) 

Чековна картичка бр. 053266/06 и чекови бр. 
0002466332 и 0002466333 издадени од Комерцијална 
банка А.Д. Скопје на име Марко Стојановски, Скопје. 
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Чекови од бр. 0002348807 до 0002348813 издадени од 
Тековна сметка бр. 0004008187 издадени од Комерци-
јална банка А.Д. Скопје на име Илиќ Павле, Скопје. 

(1400) 
Чековна картичка бр. 0013220/55 и чекови бр. 

00023669404, 0002712491, 00020279914 и од бр. 
0002369406 до 0002369417 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Мирјана Мандиќ, Скопје. 

Чековна картичка бр. 743411 и чекови бр. 2810559 и 
2810560 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на 
име Мирјана Мандиќ, Скопје. (1401) 

Пасош бр. 109730 на име Селимовски Сабадин с. 
Лавци, Ресен. (1402-а) 

Пасош бр. 767204 на име Ангелески Југослав с. Дру-
гово, Кичево. (1405-а) 

Пасош бр. 289987 издаден од УВР Прилеп на име 
Зија дик Мустафа с. Лажани, Прилеп. (140 З--а) 

Чековна картичка бр. 10642-75 и чекови од бр. 
09479996 до 09479999 и од бр. 09690002 до 09690010 изда-
дени од Стопанска банка АД Скопје на име Стела 
Кртолица, Скопје. , (1403) 

Чековна картичка бр. 14079-23 и чек бр. 2591347 
издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје на име 
Цветанка Арабелска, Скопје. (1404) 

Работна книшка на име Мустафа Елмаз, Скопје. 
(1405) 

Работна книшка на име Џемаил Адиловски с. Па-
тишка Река, Скопје. Ј (1406) 

Работна книшка на име Сашо Ташковиќ, Скопје. 
Пасош бр. 528760 издаден од ОВР Струга на име 

Ристески Стефан с. Вевчани, Струга. (1408-а) 
Работна книшка на име Василевска Розалија ул. 

„Киро Фетак“ бр. 26, Кавадарци. (1408) 
. Работна книшка на име Хамди Берники, Скопје. 

(1408) 
Работна книшка на име Елизабета Теновска, 

Скопје. 4 (1409) 
Работна книшка на име Сашо Гроздановски, 

Скопје. (1410) 
Работна книшка на име Горан Ваневски, Скопје. 

(НИ) 
Работна книшка на име Ибрима Сулејман, Скопје. 

(1412) 
Работна книшка на име Светла Манова, Скопје. 

(1413) 
Чековна картичка бр. 92772-11 и чекови бр. 2572558 

и 2572559 издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје 
на име Гордана Стефкова, Скопје. (1414) 

Пасош бр. 306600 на име Усеини Ријан с. Чајле Го-
стивар. (1415-а) 

Пасош бр. 254996 на име Рома Веибе ул. „Прва 
македонска ударна бригада“ бр. 11, Охрид. (6320) 

Пасош бр. 250212, издаден од УВР Тетово на име 
Ибраими Неџат с, Џепчиште, тетово. 

Пасош бр. 0715906 издаден на име Максимоски Гоце, 
Кавадарци. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ И 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/93 и 48/93) 

„МИСЛА“ книгоиздателство - Скопје објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-

НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ 
ПОБАРУВАЊА 

1. „МИСЛА“ книгоиздаделство - Скопје ја отпоч-
нува постапката за трансформација на претпријатието 
во согласност со одредбите од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, Доколку имаат, да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до „МИСЛА“ книгоиздателство - Скопје 
и агенцијта на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, на по-
себен образец пропишан од Агенцијата ( „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 3/94) во рок од 60 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот. 

4. Седиштето на „МИСЛА“ книгоиздателство -
Скопје е на бул. „Партизански одреди“ 1 - Скопје. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Тре-
ска 30-ти Август“ - Виница. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.11.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
114 - Виница, во време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „7-ми Ноем-
ври“ - Гевгелија 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр. 6 
во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Цр-
вена Звезда“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
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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: издавање на акции заради дополнително вложување 
во комбинација со продажба на идеален дел на претпри-
јатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Сава Ковачевиќ“ 
б.б. во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Снаб-
дител“ - Радовиш 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ б.б. 
во време од 9 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Живи-
нарска фарма“ с. Породин - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со 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 с. Породин - Битолско, 
во времне од 7,00 до 15.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС ИГМ 
„Пролетер“ - Виница 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал ,на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: со откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Пролетерски пат“ 
бб. во време од 7,00 до 15.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Иво 
Лола Рибар Холдинг Корпорација - Лола Проинт“ од 
Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените,. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересираш 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,Даме Груев“ бр,7 
во време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Интер-
комерц" од Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржите на Одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Коста Новаковиќ“ 
бр. 14 во време од 12 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Иво 
Лола Рибар Холдинг Корпорација - Лола Фадек" од 
Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржинта на Одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Момин Поток“ 
б.б. - Скопје во време од 12 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Југо-
промет" - Струмица 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
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ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на остатокот на резервираниот 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 на ул. „Климент Охрид-
ски“ бб во време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Сл.весник на РМ“ 
бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на пораст на трошоците на живот 
за месец февруари 1996 година во однос на месец јану-
ари 1996 година изнесува 0,1%, а планираната 0,65%. 

2. Исплатата на платите за месец февруари 1996 
година во однос на месец јануари 1996 година за прав-
ните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Завод за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1966 ГО-

ДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во февру-
ари 19% годин а во однос на јануари 1966 година е 0,007. 

2 Коефициентот на пораст на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на февруари е 0,004. 1 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во февруари 19% 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,002. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на февруари 1996 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1995 година е 0,065. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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