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

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

Четврток, 2 јули 1998 
Скопје 

Број 31 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

Врз основа на член 131 став 4 од Уставот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за прогласување на Амандманот III на 

Уставот на Република Македонија 

Се прогласува Амандманот III на Уставот на Република Македонија, 

што го усвои Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 

јули 1998 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2717/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
1 јули 1998 година НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

С к о п ј е МАКЕДОНИЈА, 
Тито Петковски, с.р. 

АМАНДМАН III 
на Уставот на Република Македонија 

Овој амандман е составен дел на Уставот на Република Македонија и 
влегува во сила со денот на неговото прогласување. 

АМАНДМАН III 
1. Притворот до подигнување на обвинението, по одлука на суд, може да 

трае најдолго 180 дена од денот на притворувањето. 

По подигнување на обвинението, притворот го продолжува или го 
определува надлежниот суд во случај и во постапка утврдени со закон. 

2. Со овој амандман се заменува ставот 5 на членот 12 на Уставот на 
Република Македонија. 
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979. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А 

КУЛТУРАТА 
Се прогласува Законот за културата, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 24 јуни 1998 година. 

Број 07-2618/1 Претседател 
24 јуни 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
З А КУЛТУРАТА 

Глава прва 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
(1) Со овој закон се утврдуваат основите на култу-

рата како темелна вредност на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Република), облиците на ост-
варување на културата, начинот и условите на нејзи-
ното финансирање, како и други прашања од интерес 
за културата. 

(2) Културата, во смисла на овој закон, ги опфаќа: 
творештвото, објавувањето на уметничкото твореш-
тво и заштитата и користењето на творештвото. 

Член 2 
(1) Републиката ја поттикнува и помага културата, 

особено преку: 
1. Поволни услови за остварување на културни 

вредности; 
2. Посебни услови за основање и работа на субјек-

тите во културата; 
3. Стимулативна даночна и царинска политика; 
4. Посебни права од работен однос во културата; 
5. Обезбедување и заштита на оригинали или при-

мероци, односно документација на објавени дела пре-
ку откуп, задолжително чување и заштита на ликовни 
дела и публикации, обезбедување и заштита на фил-
мови и филмски материјал, документација за музички 
и сценско-уметнички дела, документација за изведени 
архитектонски дела и слично; 

6. Утврдување и доделување на републички награ-
ди и признанија во областа на културата; 

7. Стипендирање кадри во областа на културата и 
8. Осигурување особено на истакнати уметници, 

ретки и скапи инструменти, предмети и објекти од кул-
турно и историско значење и слично. 

(2) Републиката го гарантира остварувањето на кул-
турата преку утврдување на националниот интерес на 
Републиката во културата и обезбедување услови за 
негово остварување, согласно со овој закон. 

Член 3 
Секој може да ја остварува културата со профитна 

или непрофитна цел, согласно со закон. 

Член 4 
(1) Секој има право на слободно творештво, непро-

фесионално или професионално, како и право на об-
разование за областа култура. 

(2) Правата што произлегуваат од творештвото се 
обезбедуваат со моралните, материјалните и другите 
права на авторите и на носителите на сродните права, 
утврдени со закон. 

Член 5 
(1) Објавувањето дела од областа на уметничкото 

творештво и заштита и користењето на материјалното 
и духовното творештво (во натамошниот текст: кул-
турното богатство) се врши преку соодветни дејности, 
утврдени со овој закон. 

(2) Културното богатство од особено културно и 
историско значење (во натамошниот текст: споменици 
на културата) ужива посебна заштита. 

(3) Дејностите од ставот 1 на овој член може да ги 
остварува секој, под еднакви услови, утврдени со за-
кон. 

Оддел 1 
П О Е Д И Н Е Ч Е Н И Н Т Е Р Е С ВО КУЛТУРАТА 

Член 6 
Поединечен интерес во културата, во смисла на овој 

закон, е културата што ја остваруваат уметници, уста-
нови и други правни и други физички лица врз основа 
на сопствена одлука и средства. 

Оддел 2 
Л О К А Л Е Н ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА 

Член 7 
(1) Локален интерес во културата, во смисла на овој 

закон, е културата што е од значење за граѓаните во 
единиците на локалната самоуправа. 

(2) Локалниот интерес во културата, неговиот обем 
и неговото остварување се утврдуваат со општите акти 
на единиците на локалната самоуправа. 

(3) Локалниот интерес во културата се финансира 
со акт на единицата на локалната самоуправа согласно 
со закон. 

Оддел 3 
Н А Ц И О Н А Л Е Н И Н Т Е Р Е С ВО КУЛТУРАТА 

Член 8 
(1) Национален интерес во културата, во смисла на 

овој закон, е културата што е од заеднички интерес за 
граѓаните на Републиката и е неопходно нејзиното кон-
тинуирано вршење, како и достапност на сите граѓани 
под еднакви услови. 

(2) Националниот интерес во културата опфаќа: 
1. Создавање кадровски, материјални и други усло-

ви за континуирано остварување на културата; 
2. Овозможување услови за остварување и заштита 

на врвни културни вредности; 
3. Поттикнување на разновидност и разноличнос-

та во културата; 
4. Обезбедување услови за достапност на граѓаните 

до културните вредности и нивно масовно користење; 
5. Обезбедување услови за остварување и за заш-

тита на културниот идентитет на граѓаните од различ-
но етничко потекло; 

6. Грижа за културниот развој и остварување на 
културните права на македонското малцинство и исе-
леништво во странство; 

7. Создавање услови за рамномерен културен раз-
вој во Републиката; 
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8. Афирмација на културата од Републиката во 
странство и , . , 

9. Култур9ловдки истражувања^ 
(3) Националниот интерес во културата гр оства-

руваат националните установи и други субјекти со-
гласно со овојзакрн. 

3.1. Национална програма 
Член 9 

(1) За остварување на националниот интерес во 
културата Собранието на Република Македонија до-
несува национална програма за културата за; џериод 
од пет години (во натамошниот текст: Национална 
програма). 

(2) Во Националната програма особено,се утврду-
ваат: 

1. Целите и приоритетите на културната политика; 
2. Организацијата и мрежата на националните ус-

танови; < 
3. Мерките за развој на културата; ; 
4. Обемот и структурата на републичкиот буџет, за 

културата; 
5. Принципите и целите на меѓународната кул-

турна соработка; 
6. Проекција на потребите од кадри за културата; 
7. Насоките за културолошки истражувања; 
8. Насоките за стимулативна даночна и царинска 

политика во областа на културата и 
9. Позначајните инвестициони вложувања во кул-

турата и слично. 

Член 10 
Министерот за култура, со годишна програма го 

утврдува годишниот обем на националниот интерес во 
културата во рамките на средствата определени во 
републичкиот буџет (во натамошниот текст: Годишна 
програма). , 

3.2. Совет за култура 
Член И 

(1) Во Министерството за култура се основа Совет 
за култура како стручно и советодавно тело на минис-
терот за култура. 

(2) Советот за култура е составен1 бд 'претседател и 
најмалку десетмина члена кои ги именува министерот 
за култура, по принцип на стручност и компетентност 
и рамноправна застапеност на сите сфери на култу-
рата, за време од четири години. 

(3) Советот за култура дава мислење за прашања 
од надлежност на министерот за култура. 

(4) Министерот за култура може да основа и други 
стручни и советодавни тела, како и да именува над-
ворешни соработници како одговорни лица за реали-
зација на одделни проекти во областа на културата 
(арт куратора делегирани продуценти и слично). 

(5) На членовите на телата и на соработниците од 
ставовите 1 и 4 на овој член, за работата им следува 
соодветен надомест, што го определува министерот за 
култура. 

(6) Советот за култура поднесува извештај за сво-
јата работа најмалку еднаш годишно до министерот за 
култура и до Владата на Република Македонија. 

Глава втора 
ОСТВАРУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА 

Член 12 
Културата ја остваруваат уметници, самостојни уме-

тници, установи, други правни и други физички лица. 

Оддел 1 
УМЕТНИК 

. Член 13 . 
Уметник, во смисла на овој закон; е секое физичко 

лице што создава авторско дело од областа на умет-
ничкото творештво или изѓведува авторско дело, одно-
сно дело од народното творештво, независноод обра-
зованието, правниот статус, регистрацијата, државјан-
ството, друг вид припадност ити. 

1.1. Самостоен уметник 
Член 14 

(1) Ако уметникот творештвото, го остварува про-
фесионално, како единствено занимање, стекнува 
права од работен однос доколку се регистрира како 
трговец-поединец (во натамошниот текст: самостоен 
уметник), согласно со овој закон. 

(2) Самостојниот уметник има еднаква правна по-
ложба со другите правни лица и јгрговци-поединци. 

Член 15 
(1) Самостојниот уметник се регистрира во надле-

жен регистарски суд, ако има деловна способност, пос-
тојано живеалиште во Републиката и ако не е реги-
стриран за вршење друга дејност. 

(2) Називот на самостојниот уметник ги содржи: 
ознаката "самостоен уметник", видот на уметничкото 
творештво, неговото лично име и презиме и евенту-
ално неговиот псевдоним. 

Член 16 
На самостојниот уметник може да му се обезбедат 

поволни услови и надоместоци од средства од репу-
бличкиот буџет, за што одлучува министерот за култу-
ра според критериуми, во постапка и на начин утвр-
дени со акт на министерот за култура. 

Член 17 
Уметниците и самостојните уметници можат да ос-

новаат здруженија што работат согласно со општите 
прописи за здруженијата на граѓани. 

Оддел 2 
УСТАНОВА 

Член 18 
(1) Установа, во смисла на овој закон, е правно ли-

це што врши дејност од областа на културата, со не-
профитна цел. 

(2) Непрофитна цел, во смисла на овој закон, е ко-
га правното лице, согласно со актот за основање, ост-
варената разлика меѓу приходите и расходите од вр-
шењето на дејноста од областа на културата ја вло-
жува во истата дејност, а платите и другите надо-
местоци на работниците не надминуваат повеќе од 
30% од висината на платите за соодветниот вид зани-
мање и надоместоците утврдени со колективен дого-
вор. 

(3) Установата го стекнува својството на правно 
лице со упис во надлежниот регистерски суд. 

2.1. Основање на установата 
Член 19 

(1) Установа основа физичко или правно лице под 
услови утврдени со закон. 

(2) Установа може да основа и странско физичко 
или правно лице под услови утврдени со закон. 
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(3) Со закон можат да бидат утврдени посебни ус-
лови за основање установи за одделни дејности од об-
ласта на културата. 

Член 20 
Установата, според основачот, може да биде при-

ватна, општинска-градска или национална. 

Член 21 
(1) Основачот донесува акт за основање на устано-

вата. Со актот за основање се утврдуваат обликот, 
траењето, називот, седиштето, дејноста, средствата и 
имотот за работа, организацијата, раководењето и уп-
равувањето со установата. 

(2) Со актот за основање се именува и лице кое ќе 
ги води работите до конституирање на установата и се 
определува рок за нејзино конституирање. 

(3) Називот на установата ја содржи ознаката "ус-
танова" и други ознаки како : дејноста за која што е ре-
гистрирана, нејзиното седиште и други додатоци (цр-
тежи, слики и слично) за поблиско одбележување на 
нејзината работа. Називот може да се употребува и 
како стоковен жиг, доколку со закон поинаку не е 
определено. 

2.2. Работа на установата 
Член 22 

(1) Со закон можат да бидат утврдени посебни ус-
лови за работа на установа во вршењето одделна деј-
ност од областа на културата. 

(2) За исполнување на условите од ставот 1 на овој 
член, министерот за култура донесува решение во рок 
од 30 дена од добивањето на барањето. Доколку не 
донесе решение во овој рок, се смета дека е донесено 
позитивно решение. 

(3) Против решението од ставот 2 на овој член, мо-
же да се поднесе жалба до Владата на Република Ма-
кедонија. Жалбата не го одлага решението. 

(4) Установата може да почне со работа по право-
силноста на решението од ставот 2 на овој член. 

2.3. Престанок на установата 
Член 23 

Основачот одлучува за престанок на установата 
доколку истата не ја врши дејноста утврдена со актот 
за основање и закон, или престане интересот за чие 
остарување е основана. Имотот, правата и обврските 
на установата ги презема основачот. 

2.4., Национал на установа 
2.4.1. Основање, работа и престанок 

Член 24 
(]) За остварување на националниот интерес во 

културата, можат да се основаат национални установи 
со закон. 

(2) Називот на националната установа содржи: 
"Република Македонија", како и други соодветни оз-
наки пропишани за установа, согласно со закон. 

Член 25 
(1) Националната установа од областа на култу-

рата има статут со кој се уредува работата и организа-
цијата на установата и обезбедувањето јавност во неј-
зината работа. 

(2) Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на статутот од ставот 1 на овој член. 

(3) За проширување на дејноста и за други ста-
тусни промени на националните установи одлучува 
Собранието на Република Македонија. 

Член 26 
(1) Во случај на настанување услови за отпо-

чнување постапка за стечај на национална установа. 
Собранието на Република Македонија е должно да 
преземе мерки за обезбедување услови за непречено 
работење на установата и да даде гаранција за испол-
нување на обврските на установата спрега трети лица. 

(2) Собранието на Република Македонија може да 
одлучи да отпочне постапка за стечај на национална ус-
танова, само ако претходно обезбеди остварување на 
нејзината дејност. 

2.4.2. Органи 
Член 27 

Органи на национална установа се директор и уп-
равен одбор. 

Член 28 
(1) Орган на раководење на национална установа е 

директор. 
(2) Директорот ја води работата на националната 

установа, ја застапува установата и одговара за ма-
т е р е ал но-финансиското работење и за законитоста и 
економичноста на нејзината работа. 

(3) Во националната установа покрај директорот 
се избира и уметнички, односно програмски директор 
ко] ја води реализацијата на уметничката, односно 
стручната работа на установата и за истата е одгово-
рен. Со актот за основање и статутот можат да се 
предвидат и повеќе уметнички, односно програмски 
директори. 

(4) По исклучок од ставот 3 на овој член во наци-
оналните установи со актот за основање, односно 
статутот, може да се предвиди дека исто лице може да 
ја врши функцијата на директор и на уметнички, од-
носно програмски директор. Во таков случаЈ лицето 
треба да ги исполнува условите за вршење на двете 
функции. 

Член 29 
(1) Директорите на националната установа од чле-

нот 28 ставови 1 и 3 на овој закон се избираат по пат 
на јавен конкурс, што се објавува преку средствата за 
јавно информирање. 

(2) Директорите од ставот 1 на овој член се изби-
раат за вргеме од четири години и може повторно да 
бидат избрани. 

(3) Посебните услови за избор на директори од ста-
вот 1 на овој член се утврдуваат со статутот на уста-
новата. 

Член 30 
(1) Конкурсот за директор го распишува Минис-

терството за култура. 
(2) Владата на Република Македонија го избира и 

разрешува директорот најдоцна три месеци пред исте-
кот на мандатот на претходниот директор. 

Член 31 
(1) Конкурсот за уметнички, односно програмски 

директор го распишува директорот на националната 
установа. 

(2) Управниот одбор на националната установа го 
избира и разрешува уметничкиот, односно програмски-
от директор по предлог на директорот. 

Член 32 
(1) Директорот предлага годишна програма за 

работа на националната установа. 
(2) Уметничкиот, односно програмскиот директор 

на националната установа може да формира уметнич-
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ки, односно стручен совет и други советодавни тела 
(трајни и повремени), што поблиску се уредува со 
статутот на установата. 

' ; ' Член 33 
(1) Директор ца национална установа може да биде 

разрешен и пред истекот на мандатот за којшто е из-
бран. 

(2) Директорот може да биде разрешен: 
1. На лично барање; 
2. Ако не ја остварува програмата за работа на ус-

тановата; 
3. Ако по негова вина е нанесена штета на устано-

вата и 
4. Ако не работи во согласност со закон и статут и 

во други случаи предвидени со закон. 
(3) Условите и постапката за разрешување умет-

нички, односно програмски директор се уредуваат со 
статутот на националната установа. 

Член 34 
(1) Во случај кога не е избран директор на нацио-

нална установа или предвреме му престанал мандатот, 
Владата на Република Македонија веднаш именува 
вршител на должноста директор, без конкурс. 

(2) Вршителот на должноста директор ги има сите 
права и обврски на директор на национална установа. 

(3) Вршителот на должноста директор, се именува 
за време до изборот на директор на националната ус-
танова, а најдолго за шест месеци. 

(4) Министерството за култура, веднаш по имену-
вањето вршител на должноста директор, распишува 
конкурс за директор. 

Член 35 
(1) Орган на управување на национална установа е 

упрвниот одбор. 
(2) Управниот одбор го сочинуваат пет претстав-

ници што ги именува и разрешува Владата на Репуб-
лика Македонија од кои три претставници се од редот 
на истакнати поединци од областа на културата, а 
двајца претставници од вработените во установата. 

(3) Претседателот и членовите на управниот одбор 
на национална установа се именуваат врз принцип на 
стручност и компетентност, за време од четири години 
и може повторно да бидат именувани. 

(4) На претседателот и на членовите на управниот 
одбор им следува соодветен надомест што го опреде-
лува Владата на Република Македонија. 

Член 36 
Управниот одбор на национална установа: 

1. Донесува статут; 
2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и 

работа на установата; 
3. Ја донесува годишната програма на установата,, 

по предлог на директорот; 
4. Го усвојува годишниот извештај за работата на 

установата, по предлог на директорот; 
5. Донесува акт за организација на работата и сис-

тематизација на работните места на установата на пре-
длог на уметничкиот, односно програмскиот директор, 
а по претходно мислење на директорот; 

6. Донесува документи за финансиското работење 
на установата, согласно со прописите за материјално и 
финансиско работење; 

7. Одлучува во втор степен за решенија што ги до-
несува директорот и 

8. Врши други работи утврдени со закон и статут. 

Член 37 
Со стутотот на националната установа поблиску се 

утврдуваат и надлежностите и работата на органите 
на националната установа, условите под кои лица не-
ма да можат да бидат избрани за директор или за прет-
седател и член на управен одбор на национална уста-
нова, условите за предвремено разрешување на претг 
седател и член на управниот одбор на установата и 
други прашања утврдени со закон и актот за основање. 

Член 38 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на на-

ционална установа, соодветно се применуваат и на оп-
штинска - градска установа, особено за основање, ра-
бота, раководење, управување, одлучување и финан-
сирање на националната установа, како и за правата 
од работен однос на вработените во националната 
установа, доколку со закон поинаку не е утврдено. 

2.4.3. Фондови за културата 
Член 39 

Заради финансирање одделни сложени и обемни 
работи од Националната програма може да се основа- > 
ат фондови за културата, како национални установи, 
според одредбите утврдени за национални установи. 

Оддел 3 
ДРУГО П Р А В Н О Л И Ц Е 

Член 40 
(1) Друго правно лице, во смисла на овој закон, е 

трговец-поединец, претпријатие и трговско друштво 
регистрирано за вршење дејност од областа на култу-
рата и правно лице што покрај регистрацијата за вр-
ш е л е дејност од друга област, е регистрирано и за вр-
шење дејност од областа на културата. Дејноста од об-
ласта на културата се врши во посебно организиран 
дел, под услови утврдени со закон за вршење на де-
јноста. 

(2) Како друго правно лице, во смисла на овој за-
кон, се смета и здружение на граѓани од областа на 
културата како друштво, заедница, сојуз и слично, што 
се основа и работи според прописите за здруженијата 
на граѓани. 

(3) Посебните услови за основање и работа на ус-
танова од членовите 19 став 2 и 22 став 1 на овој закон, 
соодветно се однесуваат и на другото правно лице. 

3.1. Фондации во културата 
Член 41 

(1) Како друго правно лице, во смисла на овој за-
кон, се сметаат и фондациите во областа на културата. 

(2) Фондации во културата можат да основаат едно 
или повеќе физички или правни лица, како непро-
фитни и невладини организации, со својство на правно 
лице заради финансирање поединечни интереси во 
културата. 

(3) Фондациите во културата се основаат и работат 
според прописите за фондации. 

Оддел 4 
ДРУГО Ф И З И Ч К О Л И Ц Е 

Член 42 
Друго физичко лице, во смисла на овој закон е уче-

ник, студент и друго лице, кое се образува, односно 
остручува за потребите на културата, како и научен 
работник што врши научна дејност во областа на кул-
турата. 
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Оддел, 5 
З А Е Д Н И Ч К И ОДРЕДБИ 

Член 43 
t / ( Национален интерес во културата може да се ост-
варува и преку концесија. За концесијата се примену-
ваат прописите за концесија. 

Член 44 
, Секое правно лице може без регистрација да врши 

и дејност од областа на културата, ако истата е во 
функција на остварување на дејноста за која е регис-
трирано, доколку со закон поинаку не е определено. 

Глава трета 
ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

Член 45 
(1) Дејности од областа на културата, во смисла на 

овој закон, се дејности за објавување и дејности за 
заштита и користење. 

(2) Објавување во смисла на овој закон е доста-
пност на уметничкото дело под еднакви услови на 
неодреден број лица надвор од вообичаениот круг на 
семејството и личните познаници, независно од начи-
нот и формата на која делото е направено. 

(3) Заштита и користење, во смисла на овој закон, 
главно опфаќа истражување, евиденција, обработка, 
валоризација, правна и физичка заштита, користење и 
надзор над културното богатство. 

Член 46 
Дејностите од областа на културата се вршат со-

гласно со прописите за авторското право и сродните 
права. 

Член 47 
Печатењето публикации, техничката обработка на 

филмови, прометот на движно и недвижно културно 
богатство (како дела на ликовната уметност, книги, 
видео-ленти, антиквитети и слично), како и умножу-
вањето на оригинално ликовно дело, поштенска и так-
сена марка, календар, каталог и проспект (освен до-
колку промовираат културни вредности), програма, 
леток, именик, адресар, образец и слични публикации, 
не се смета за дејности од областа на културата, во 
смисла на овој закон. 

Оддел 1 
ДЕЈНОСТИ З А ОБЈАВУВАЊЕ 

Член 48 
(1) Дејности за објавување, во смисла на овој за-

кон, се: 
1. Издавачката дејност; 
2. Музичката дејност; 
3. Драмската, оперската, балетската и играорната 

дејност (во натамошниот текст: сценско-уметничка 
дејност); 

4. Филмската дејност; 
5. Галериската дејност; 
6. Дејноста на домовите на културата; 
7. Изведувањето на архитектонски дела и 
8. Дејноста за посредување во презентирање на де-

ла од областа на културата (во натамошниот текст: 
дејност за посредување во културата). 

(2) Задолжителното обезбедување и заштитата на 
оригинали или примероци на објавени уметнички де-
ла, се уредува со општ акт на министерот за култура, 
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односно со закон за публикациите и архитектонските 
дела. 

1.1. Издавачка дејност 
Член 49 

(1) Издавачка дејност, во смисла на овој закон, е 
издавање публикации со уметничка содржина во дово-
лен број примероци што се умножуваат со печатење, 
пресликување, копирање или на друг начин, доколку и 
се наменети на јавноста. 

(2) Публикација, во смисла на овој закон, е: книга, 
брошура, списание, нотен запис, репродукција на умет-
ничка слика и цртеж, компјутерска програма, атлас, 
плакат, фотографија, носач на тон, односно на тон и 
слика (грамофонска плоча, компакт диск, магнето-
фонска, магнетна и друга лента, дијапозитив, тонска 
копија на филмска лента, видео лента и друго) и други 
слични авторски дела, умножени на начин определен 
во ставот 1 на овој член. 

Член 50 
(1) На секоја публикација се отпечатува: името на 

авторот и изведувачот, кое издание е по ред, името на 
преведувачот, односно преработувачот на публика-
цијата и изворот на преводот, односно на преработ-
ката, називот и седиштето на издавачот, продуцентот 
и печатарот, местото и годината на печатењето, ката-
логизација во публикација (CIP-запис), ISSN - меѓу-
народен стандарден број (за списанија), ISBN -
меѓународен стандарден број (за книги), како и тира-
жот на публикацијата. 

(2) По исклучок на ставот 1 од овој член на помали 
публикации како проспект, разгледница и слично се 
отпечатува само називот и седиштето на издавачот и 
годината на издавање. 

1.2. Музичка и сценско-уметничка дејност 
Член 51 

(1) Музичка и сценско-уметничка дејност, во смис-
ла на овој закон, е подготвување и јавно изведување 
музички, драмски, оперски, оперетски, балетски, тан-
цови, куклени и други уметнички дела, како и народни 
песни и игри. 

(2) Назив! на установа или на друго правно лице 
што врши музичка или сценско-уметничка дејност е: 
филхармонија, симфониски и друг оркестар, хор, теа-
тар, драма, опера, балет, ансамбл на народни песни и 
игри, танцов ансамбл и слично. 

1.3. Филмска дејност 
Член 52 

(1) Филмска дејност., согласно со овој закон, е про-
дукција, дистрибуција и јавно прикажување на кине-
матографски, телевизиски и видео филм, друго аудио-
визуелно дело, како и друго уметничко дело изразено 
во вид на поврзани подвижни слики, со или без тон, 
без оглед на видот на носачот што ги содржи (во на-
тамошниот текст: филм). 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши филмска дејност е: филмски продуцент, фил-
мски дистрибутер, кино-прикажувач и телевизиска 
куќа. 

1.4. Галериска дејност 
Член 53 

(1) Галериска дејност, во смисла на овој закон, е 
организирање и јавно изложување на оригинали или 
примероци на дела од ликовната и применетата умет-
ност, оригинали на книжевни или музички дела, други 
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уметнички предмети, фотографски дела и дела созда-
дени во постапка слична на фотографската. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши галериска дејност е:̂  галерија, уметничка 
збирка и слично. 

(3) Установите од ставот 2 на овој член, заради ос-
тварување на галериската дејност, можат да вршат и 
откуп, чување и одржување на делата и предметите од 
ставот 1 на овој член. 

1.5. Дејност на домови на културата 
Член 54 

(1) Дејноста на домовите на културата, во смисла 
на овој закон, е програмски и функционално потти-
кнување и развој на културата, особено на творештво-
то на децата и младината, на културно-уметничкиот 
аматеризам и објавувањето културно-уметнички дела, 
како и за вршење други дејности од областа на култу-
рата, согласно со закон. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што ја врши дејноста од ставот 1 на овој член е: дом на 
културата, центар за култура, концертен центар, дом 
за деца и млади и слично. 

1.6. Изведување на архитектонски дела 
Член 55 

(1) Изведување на архитектонски дела, во смисла 
на овој закон, опфаќа проектирање и подигање архи-
тектонски дела со уметнички вредности вклучувајќи 
ги и спомениците за одбележување настани и лич-
ности од значење за историјата и културата. 

(2) Вршењето на дејноста од ставот 1 на овој член 
се уредува со закон. 

1.7. Дејност за посредување во културата 
Член 56 

(1) Дејност за посредување во културата, во смисла 
на овој закон, е организирање и јавно презентирање, 
изложување, изведување и друго слично објавување на 
веќе објавени домашни и странски дела и изведби од 
областа на културата во Републиката и во странство, 
како и собирање и обработка на податоци за објаве-
ните дела и изведби. 

(2) Назив на установа или на друго правно лице 
што врши дејност за посредување во културата е: ди-
рекција, агенција, манифестација, фестивал, менаџер, 
агент и слично. 

Член 57 
Посебен услов од членот 22 став 1 на овој закон за 

работа на субјектите регистрирани за музичка дејност, 
сценско-уметничка дејност или за дејност за посреду-
вање во културата, е претходно склучување договор 
со надлежно здружение на автори за колективно ост-
варување на авторското право и сродните права, со-
гласно со прописите за авторското право и сродните 
права. 

Член 58 
Домашен или странски изведувач, односно стран-

ски сценски продуцент е должен со установа или со 
друго правно лице за посредување во културата, со 
седиште во Републиката, да склучи договор за јавно 
изведување дела од областа на културата во Репуб-
ликата. 

Оддел 2 
ДЕЈНОСТИ З А ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ 

Член 59 
(1) Дејности за заштита и користење на движеното 

културно богатство, во смисла на овој закон, се: 
1. Библиотечната дејност; ' . . • < - ( 
2. Музејската дејност и 
3. Кинотечната дејност. 
(2) Дејност за заштита и користење на недвижното 

културно богатство е дејноста за заштита и користење 
на архитектонското културно богатство. 

(3) Дејностите за заштита и користење на движ-
ното културно богатство, посебната заштита на спо-
мениците на културата, како и заштитата и корис-
тењето на духовното културно богатство, се уредуваат 
со закон. 

Глава четврта 
Ф И Н А Н С И Р А Њ Е НА КУЛТУРАТА 

Член 60 
(1) Уметникот, односно самостојниот уметник И 

друго физичко лице, по правило, обезбедува средства 
за својата работа. 

(2) Средства за основање и работа на установи и 
други правни лица, по правило, обезбедува основачот. 

Член 61 
(1) Субјектите што остваруваат култура можат да 

користат средства и од други извори како фондови, 
фондации, легати, подароци, кредити, камати, диви-
денди и слично. 

(2) Субјектите што остваруваат култура, може да 
користат средства и од републичкиот буџет, за реали-
зација на проекти од национален интерес или за други 
намени, како откупи, награди и слично, во постапка 
пропишана со овој закон. 

Оддел 1 
Ф И Н А Н С И Р А Њ Е НА Н А Ц И О Н А Л Н И О Т 

ИНТЕРЕС 

Член 62 
(1) Средства за остварување на националниот ин-

терес во културата, се обезбедуваат од републичкиот 
буџет преку Министерството за култура и се распре-
делуваат согласно со овој закон. 

(2) При распределбата на средствата од ставот 1 на 
овој член, се обезбедуваат: 

1. Целосно и континуирано остварување на деј-
носта на националните установи; 

2. Рамноправна положба на сите субјекти, под ед-
накви услови утврдени согласно со овој закон и 

3. Јавност во постапката и во актите за распре-
делба. 

Член 63 
Средствата од членот 62 став 1 на овој закон, со-

гласно со Годишната програма се распределуваат на 
единки - корисници за: 

1. Програми за работа на национални установи во 
кои се содржани одделни проекти; 

2. Проекти на уметници, самостојни уметници, ус-
танови и други правни и други физички лица, по осно-
ва на конкурс, а особено за творештво, за дејности од 
областа на културата, за инвестиции, за осигурувања, 
за стипендирање кадри и слично; 

3. Надоместоци на самостојни уметници; 
4. Откупи, награди и слично и 
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5. Инвестиционо и техничко одржување на објекти 
и опрема за културата во државна сопственост. 

Член 64 
(1) Националните установи до Министерството за 

култура доставуваат предлог на годишна програма за 
работа најдоцна до месец јули во тековната година за 
наредната година. 

(2) Предлогот на програмата од ставот 1 на овој 
член, главно се изразува преку проекти за вршење 
одделни работи во дејноста на установата, согласно со 
закон и актот за основање на установата. Во предло-
гот на програмата посебно се изразени средствата 
потребни за материјални трошоци и плати. 

(3) Националните установи, соодветно на својата 
дејност, при предлагањето на програмите за работа, 
задолжително предвидуваат остварување и на мерките 
од членот 2, точки 5 и 8, а согласно со членот 48 став 2 
на овој закон. 

Член 65 
(1) Министерството за култура за остварување на 

националниот интерес, согласно со Националната про-
грама, распишува конкурси за проекти најдоцна до 
месец јуни во тековната година за наредната година. 

(2) Конкурсот содржи: 
1. Приоритети во остварувањето на националниот 

интерес; 
2. Услови за конкурирање и 
3. Основни елементи за одделни видови проекти и 

слично. 
(3) Конкуренте од ставот 1 на овој член се објаву-

ваат во средствата за јавно информирање и траат 30 
дена од денот на објавувањето. 

(4) По исклучок од ставот 3 на овој член конкурси 
за одредени работи, односно дејности, можат да бидат 
отворени во текот на целата година. 

(5) Министерот за култура со општ акт поблиску 
ги утврдува елементите што треба да бидат содржани 
во програмите, односно проектите. 

Член бб 
(1) Министерот за култура по мислење на Советот 

за култура го утврдува предлогот на годишната про-
грама што е основа за утврдување на средствата за кул-
тура во републичкиот буџет за наредната година. 

(2) Предлогот на годишната програма се подгот-
вува најдоцна до 15 септември во тековната за наред-
ната година и се објавува во средствата за јавно ин-
формирање. 

Член 67 
(1) Министерот за култура ja донесува годишната 

програма, најдоцна 15 дена од денот на донесувањето 
на републичкиот буџет. 

(2) Со годишната програма се врши распределба на 
средствата најмногу во висина од 90% од доделените 
средства од републичкиот буџет, а другите средства, 
утврдени во републичкиот буџет претставуваат теко-
вна резерва за чија распределба самостојно одлучува 
министерот за култура. 

(3) Годишната програма се објавува во средствата 
за јавно информирање. 

Член 68 
(1) Согласно со годишната програма, министерот 

за култура склучува поединечни договори и издава 
решенија за користење на средствата со единките -
корисници. 

(2) На договорот за користење средства се одне-
суваат прописите за облигационите односи. 

Член 69 
Министерот за култура по мислење на Советот за 

култура, може да склучи договор за финансирање про-
грами, односно проекти на установи и други правни 
лица што континуирано, квалитетно и традиционално 
остваруваат дејност од областа на културата, особено 
на културно-уметнички манифестации и фестивали, 
списанија за култура и уметност, здруженија на умет-
ници и слично, за период до пет години, кој може да се 
обновува. 

Член 70 
Министерот за култура може да склучи договор со 

надлежен орган на единици на локалната самоуправа, 
со правни и со физички лица за заедничко финанси-
рање проекти од областа на културата. 

Глава петта 
ПРАВА ОД Р А Б О Т Е Н ОДНОС ВО ОБЛАСТА 

Н А КУЛТУРАТА 

Член 71 
Прописите за работни односи, за здравствено, за 

пензиско и за инвалидско осигурување соодветно се 
применуваат на работниците во областа на културата, 
доколку со овој закон поинаку не е определено. 

Оддел 1 
КОМОРА Н А КУЛТУРАТА 

Член 72 
(1) Самостојните уметници и работодавците со 

средства во приватна сопственост од областа на кул-
турата, заради остварување на заеднички интереси, 
можат да основаат комора на културата. 

(2) Комората на културата е правно лице што се 
основа и работи согласно со општите прописи за здру-
женијата на граѓани. 

Оддел 2 
З А С Н О В А Њ Е Р А Б О Т Е Н О Д Н О С СО 

СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

Член 73 
(1) Засновањето работен однос со странски држав-

јани, за вршење работи и дејности од областа на кул-
турата, се врши според прописите за засновање ра-
ботен однос со странски државјани, по претходно одо-
брение од министерот за култура, а најдолго три го-
дини. 

(2) Работодавецот е должен со барањето за одо-
брение до Министерството за култура да достави: из-
вод од регистрацијата за вршење дејност од областа на 
културата, на странскиот државјанин, објавениот ог-
лас за потребата од работник, програма и време на 
ангажирање, како и посебно образложение за потре-
бата од вработување странски државјанин. 

(3) Одобрението од ставот 1 на овој член го дава 
министерот за култура во рок од 15 дена. 

(4) Засновањето работен однос од ставот 1 на овој 
член со особено значајни, истакнати, стручни и дефи-
цитарни кадри во областа на културата може да се вр-
ши само со посебно образложение, а без документа-
цијата од ставот 2 на овој член. 

Член 74 
Ангажирањето странско правно и физичко лице за 

вршење работи од областа на културата во Репуб-
ликата може да се врши само преку писмен договор со 
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домашна установа или друго домашно правно лице. 
Примерок од договорот задолжително се доставува до 
Министерството за култура заради евиденција. 

Член 75 
При засновање работен однос со лица без држав-

јанство или со лица чие државјанство не може да се 
утврди (апатриди), се применува член 73 од овој закон. 

Оддел 3 
ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО 

Н А Ц И О Н А Л Н А УСТАНОВА 

Член 76 
(1) Работен однос во национална установа за врше-

ње уметничка, односно стручна работа се заснова со 
склучување договор за работа меѓу работникот и ди-
ректорот на установата за период до три години, по 
предлог и во согласност со уметничкиот, односно про-
грамскиот директор. 

(2) По предлог и во согласност со уметничкиот, од-
носно програмскиот директор, директорот врши рас-
поредување на работниците на уметнички, односно 
стручни работни места. 

Член 77 
Уметничка, односно стручна работа во национална 

установа може да се врши и со склучување авторски, 
односно изведувачки или друг договор на директорот 
со уметникот, со самостојниот уметник или со другото 
физичко лице, по предлог и во согласност со уметнич-
киот, односно програмскиот директор на установата. 

Член 78 
Работниот однос од членот 76 став 1 на овој закон 

за одредени работни места, утврдени со општ акт на 
установата, се заснова по пат на аудиција за уметничка 
работа, односно рецензија за стручна работа. Со актот 
се определуваат и условите за реаудиција, односно ре-
избор. 

Оддел 4 
Член 79 

Штрајк во национална установа се остварува со-
гласно со одредбите за штрајк од прописите за јавните 
претпријатија. 

Глава шеста 
УПРАВЕН Н А Д З О Р ВО ОБЛАСТА НА 

КУЛТУРАТА И ЕВИДЕНЦИЈА 

Оддел 1 
УПРАВЕН Н А Д З О Р 

Член 80 
Управниот надзор над спроведување на законите и 

другите прописи во областа на културата го врши Ми-
нистерството за култура, согласно со закон. 

Член 81 
(1) Во вршењето управен надзор над субјектите 

што вршат дејност од областа на културата, Минис-
терството за култура има право и должност да запре 
делумно или во целост од извршување општ или пое-
динечен акт што не е во согласност со законот, од-
носно со општиот акт со кој мора да биде во соглас-
ност. 

(2) Министерството за култура, доколку запрело 
од извршување општ акт на субјектите што вршат деј-
ност од областа на културата, за кој смета дека не е во 

согласност со Уставот на Република Македонија и со 
закон од областа на културата, е должно во рок од 
осум дена од денот на донесувањето на решението за 
запирање, да поведе постапка пред Уставниот суд на 
Република Македонија за оценување на уставноста, 
односно законитоста на запрениот акт. 

(3) Министерството за култура доколку запрело од 
извршување поединечен акт за кој смета дека не е во 
согласност со закон од областа на културата или со 
општ акт со кој мора да биде во согласност, е должно, 
во рок од осум дена од денот на донесувањето на ре-
шението за запирање да поведе постапка пред над-
лежен суд. 

(4) Ако Министерството за култура во рокот утвр-
ден во ставови 2 и 3 на овој член не поведе постапка 
пред надлежен суд, решението за запирање престанува 
да важи и актот што е запрен може да се применува. 

1.1. Инспекциски надзор 
Член 82 

(1) Инспекцискиот надзор во областа на културата 
го вршат, по правило, инспектори за култура (инспек-
тор). 

(2) Инспектор може да биде лице со соодветно ви-
соко образование и работно искуство во областа на кул-
турата од најмалку четири години. 

(3) Раководител инспектор може да биде лице со 
високо образование и работно искуство во областа на 
културата од најмалку пет години. 

Член 83 
(1) Инспекторот има легитимација. 
(2) Инспекторот е должен пред вршењето на ин-

спекцијата да се легитимира. 
(3) Образецот на легитимацијата и начинот на неј-

зиното издавање ги пропишува министерот за култура. 

Член 84 
(1) Инспекторот е должен најмалку еднаш годиш-

но да изврши увид во работењето на установите и дру-
гите правни лица што вршат дејности од областа на 
културата, за работите од културата, доколку се про-
пишани посебни услови за нивно вршење. 

(2) Во вршењето на увидот, инспекторот е должен 
на субјектите од став 1 на овој член да им дава помош 
во спроведувањето на законите и други прописи од 
областа на културата. 

Член 85 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

инспекторот е овластен: 

1. Да оствари увид во извршувањето на законите и 
други прописи и да бара потребни податоци за тоа; 

2. Да нареди извршување на законите и други про-
писи и мерки, односно отстранување на недостатоци 
што произлегуваат од примена на незаконски мерки и 
акти или од повреда на закон или друг пропис; 

3. Да забрани спроведување на незаконски мерки; 
4. Да поднесе предлог до надлежниот орган за бри-

шење на установите и други правни лица од соодвет-
ниот регистар; 

5. Да изрече и наплати казна на лице место; 
6. Да изрече заштитни мерки времено одземање пред-

мети користени, наменети или создадени со прекршок и 
времено да забрани вршење дејност од областа на кул-
турата за време до шест месеци; 

7. Ако повредата на законот, односно прописот, 
претставува кривично дело или прекршок, инспекто-
рот е овластен да поднесе барање, односно предлог за 
покренување постапка; 
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8. Да нареди физичко, техничко и друго обезбеду-
вање на објекти и гфедмети доколку постои опасност 
од нивно оштетување и уништување и 

, 9. Врши и други работи согласно со закон. 

Член 86 
(1) Директорот на установата, односно одговорно-

то лице на друго правно лице е должно да му овоз-
можи на инспекторот увид во состојбата, работата и 
актите и. да му ги дава бараните податоци и известу-
вања. 

(2) За извршениот увид инспекторот составува пис-
мен извештај, односно записник, што особено ги содр-
жи констатираната состојба и предложените мерки. 
Извештајот веднаш го доставува до органите на рако-
водење и управување на установата, односно на друго 
правно лице. 

Член 87 
(1) За предложените мерки, согласно со извеш-

тајот инспекторот донесува решение. Во решението се 
определува и рокот за извршување на мерките. 

(2) Против решението на инспекторот може да се 
изјави жалба до комисија на Владата на Република 
Македонија, во рок од осум дена од денот на доставу-
вањето на решението. 

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

Член 88 
(1) Инспекторот е овластен во вршењето на ин-

спекцискиот надзор во секое време да влезе во прос-
ториите каде што се врши дејноста на установата или 
на друго правно лице, без претходно најавување. 

(2) Инспекторот е должен веднаш да го извести ди-
ректорот, односно одговорното лице за вршење на 
надзорот. 

Член 89 
Ако утврдената повреда на закон или друг пропис 

претставува недостаток за чие отстранување се по-
требни посебни средства од поголем обем (инвести-
циони вложувања) инспекторот може со решение да 
наложи на установата и на другото правно лице да 
донесе посебна програма, за што истовремено ќе ги 
извести основачот, односно Собранието на Република 
Македонија, за националните установи. 

Оддел 2 
ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 90 
(1) Министерството за култура води евиденција за 

самостојните уметници, за установите и другите прав-
ни лица, за објектите за култура во државна сопстве-
ност и за други податоци од надлежност на Минис-
терството. 

(2) Постапката за прибирање на податоците, нив-
ната содржина и обработка ги пропишува, со општ 
акт, министерот за култура. 

Глава седма 
К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 

Член 91 
(1) Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правно лице што: 
1. Врши дејност од областа на културата за која не 

е основано (член 18 став 1); 

2. Остварената разлика меѓу приходите и расходи-
те не ја вложи во истата дејност, односно платите и 
другите надоместоци го надминуваат процентот утвр-
ден со овој закон (член 18 став 2); 

3. Врши дејност од областа на културата без реше-
ние дека ги исполнува условите за вршење на дејноста 
(член 22 став 2); 

4. Не ја врши дејноста од областа на 'културата во 
посебно организиран дел (член 40 став 1); 

5. Не обезбедува и заштитува оригинали или при-
мероци на објавени дела согласно со актот на минис-
терот (член 48 став 2); 

6. Врши дејност за посредување во културата без 
склучен договор со надлежно здружение (член 57); 

7. Ако заснова работен однос со странски држав-
јанин, односно ангажира странско правно или физичко 
лице спротивно на овој закон (членови 73 и 74); 

8. Заснова работен однос, односно склучи договор 
спротивно на овој закон (членови 76,77 и 78) и 

9. Ако не овозможи увид на инспекторот (член 85). 
(2) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок и одговорното лице во правното 
лице кога до прекршокот од ставот 1 на овој член 
дошло со негово дејствие или со негово пропуштање 
на задолжителен надзор. 

(3) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари, ќе 
се казни и трговецот-поединец за прекршокот од ста-
вот 1 точки 2, 3 ,4 и 8 на овој член. 

(4) За прекршокот на ставот 1 на овој член можат 
да се изречат следниве мерки на безбедност: 

1. Забрана на вршење професија, дејност или дол-
жност од шест месеци до пет години за правно лице, 
односно од три месеци до една година за одговорното 
лице во правното лице, односно трговецот-поединец и 

2. Одземање предмети со кои е извршен прекршо-
кот за правното лице и трговецот-поединец. 

Глава осма 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оддел 1 
САМОСТОЈНИ УМЕТНИЦИ 

Член 92 
(1) Самостојните уметници кои до денот на влегу-

вањето во сила на овој закон се стекнале со право за 
плаќање на придонесите за здравствено, пензиско и 
инвалидско осигурување од средства од републичкиот 
буџет, согласно со Законот за самостојни уметници 
("Службен весник на СРМ" број 46/82), правото им 
продолжува една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

(2) На самостојните уметници од ставот 1 на овој 
член кои на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон им недостигаат пет години работен стаж до ис-
полнување услови за остварување право на пензија им 
продолжува стекнатото право согласно со Законот за 
самостојните уметници од ставот 1 на овој член, до 
исполнувањето на условите за стекнување право на 
пензија. 

Оддел 2 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

Член 93 
Организациите и правните лица што вршат дејност 

од областа на културата ќе ја усогласат својата ор-
ганизација и општи акти со одредбите на овој закон во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 
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Член 94 
Организациите,со општествен капитал што се ре-

гистрирани за вршење дејност од посебен општествен 
интерес во областа на културата, основани согласно со 
закон од општествено-полптичка заедница, самоупра-
вна интересна заедница на културата или општес-
твено-политичка организација продолжуваат да рабо-
тат како национални установи до утврдувањето на 
нивниот статус согласно со овој закон, односно до 
завршувањето на постапката за трансформација со-
гласно со прописите за трансформацијата на општес-
твениот капитал. 

Член 95 
Собранието на Република Македонија со закон во 

рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на На-
ционалната програма, определува на кои организации 
од членот 94 на овој закон, им ги презема основачките 
права и ги утврдува како национални установи. 

Член 96 
Надлежен орган на единиците на локалната самоу-

права, во согласност со министерот за култура, со општ 
акт, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на законот од членот 95 на овој закон, определува на 
кои од другите организации од членот 94 освен ор-
ганизациите од членот 95 на овој закон, им ги презема 
основачките права и ги утврдува како општински -
градски установи. 

2.1. Сопственост и трансформација на општествениот 
капитал 
Член 97 

Објектите за култура и опремата што како оп-
штествена сопственост се дадени на користење на ор-
ганизациите од членот 94 на овој закон, се во државна 
сопственост, доколку согласно со закон поинаку не е 
определено. 

Член 98 
(1) Владата на Република Македонија во рок од 60 

дена од влегувањето во сила на општиот акт од членот 
96 на ОВОЈ закон, со одлука ги утврдува објектите и 
опремата за култура што остануваат во државна соп-
ственост. 

(2) Објектите и опремата од ставот 1 на овој член, 
ќе му се доделат на управување на Министерството за 
култура. 

(3) Министерството за култура спроведува поста-
пка за давање на користење на објектите и опремата 
од ставот 1 на овој член, со конкурс, за културни цели. 
Доколку објектите и опремата не се доделат за оства-
рување културни цели, се распишува нов конкурс за 
други цели. 

Член 99 
(1) На организациите од членот 94 што нема да би-

дат утврдени како национални или општински - град-
ски установи по истекот на рокот од членот 98 став 1 
на овој закон, може да се врши трансформација на 
општествениот капитал според прописите што се од-
несуваат на трансформацијата на претпријатијата со 
општествен капитал. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, транс-
формацијата на организациите од членот 94 на овој 
закон што на денот на влегувањето во сила на овој 
закон се регистрирани за вршење издавачка дејност, 
продолжува да се врши според прописите за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

2.2. Раководење, акти if работни односи 
. Член 1Q0 

(1) Владата на Република Македонија, без конкурс, 
во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, именува вршители на должноста дирек-
тори на организациите од членот 94 на овој закони <> 

(2) Владата на Република Македонија.во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој законити 
именува членовите на управните одбори на органи-
зациите од членот 94 на овој закон, со што постојните 
самоуправни органи престануваат со работа. 

Член 101 
Министерството за култура во рок од осум ^ена од 

денот на влегувањето во сила на законот од членот 95 
на овој закон, распишува јавен конкурс за јизбор на 
директори на националните установи. 

Член 102, 
(1) Распоредувањето на работниците во национал^ 

на установа од членот 95 на овој закон, се врши во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на актот за 
организација на работата и актот за систематизација 
на работните места. 

(2) На работниците во националните установи кои 
нема да бидат распоредени согласно со ставот 1 на 
ОВОЈ член, како и на работниците од членот 98 на овој 
закон, им престанува работниот однос во согласност 
со одредбите од прописите за работните односи што се 
однесуваат на престанок на работниот однос со отказ 
поради економски, технолошки, структурални или 
слични промени. 

(3) Работниците со работен стаж над 20 години, на 
коишто им престанал работниот однос согласно со 
ставот 2 на овој член, доколку се регистрираат како 
самостојни уметници, можат да им се обезбедат по-
волни услови и надоместоци согласно со актот од 
членот 16 на овој закон. 

(4) Средствата за остварување на правата и 
надоместоците на работниците од ставовите 2 и 3 на 
овој член се обезбедуваат во републичкиот буџет. 

Оддел 3 
П О Д З А К О Н С К И АКТИ 

Член 103 
Националната програма ќе се донесе во рок од 

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

Член 104 
Министерот за култура ќе ги донесе актите од 

членовите 16, 48 став 2, 65 став 5, 83 став 3 и 90 став 2 
на овој закон, во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Оддел 4 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 105 
(1) Со влегувањето во сила на овој закон, преста-

нуваат да важат: 
1. Законот за издавачката дејност ("Службен вес-

ник на СРМ" број 15/73, 9/78 и 51/88 и " Службен вес-
ник на Република Македонија" број 12/93 и 54/95); 

2. Законот за сценско-уметничката дејност ("Слу-
жбен весник на СРМ" 6poj 4/86 и 51/88 и "Службен 
весник на Републи-^ Македонија" број 12/93); 
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3. Законот за филмската дејност ("Службен весник 
на СРМ" број 15/86 и 51/88 и " Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 12/93) и 

4. Законот за самоуправните интересни заедници 
на културата ("Службен весник на СРМ" број 5/74, 
9/78,43/78,41/81 и 25/84). 1 

(2) Законот за самостојните уметници ("Службен 
весник на СРМ" број 46/82) престанува да важи по 
една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, односно за лицата од членот 92 став 2 на овој 
закон, до исполнување на условите за стекнување пра-
во на пензија. 

Член 106 
(1) Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ваат да важат одредбите од законите од областа на 
културата што се однесуваат на основањето, работата 
и престанокот на организациите, раководењето, упра-
вувањето и одлучувањето, како* и на финансирањето и 
надзорот што не се во согласност со овој закон, и тоа 
од: 

1. Законот за библиотечната дејност ("Службен 
весник на СРМ" број 17/74, 42/76,17/84 и 51/88 и "Слу-
жбен весник на Република Македонија" број 12/93); 

2. Законот за музејската дејност ("Службен весник 
на СРМ" број 25/79 и 51/88 и "Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 12/93); 

3. Законот за заштита на спомениците на култу-
рата ("Службен весник на СРМ" број 24/73 и 42/76 и 
"Службен весник на Република Македонија" број 
12/93); 

4. Законот за основање Кинотека на СРМ ("Слу-
жбен весник на СРМ" број 20/74) и 

5. Законот за споменици и спомен-обележја ("Слу-
жбен весник на СРМ" број 31/82 и 51/88 и "Службен 
весник на Република Македонија" број 12/93). 

Член 107 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

980. 
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 ЗДРУЖЕ-

Н ИЈ АТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за здруженијата на граѓани и 
фондациите, што Собранието на Република Македо-
нија го донесе на седницата одржана на 25 јуни 1998 
година. 

Број 07-2630/1 Претседател 
25 јуни 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
З А ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИ-

ИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува начинот, условите и по-
стапката за основање, регистрација, работење и пре-
станок на здруженијата на граѓани и фондациите. 

Член 2 
Граѓаните слободно можат да се здружуваат во здру-

женија на граѓани и да основаат фондации заради оства-
рување и заштита на економски, социјални, културни, 
научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, 
спортски и други права, интереси и уверува!ba во со-
гласност со Уставот и законот. 

Здруженијата на граѓани и фондациите се непро-
фитни организации. 

Ако во работењето на здруженијата на граѓани и 
фондациите се оствари добивка, таа мора да биде упо-
требена исклучително за поддржување и остварување 
на нивните цели и активности утврдени со статутот. 

Член 3 
Здруженијата на граѓани и фондациите не можат да 

вршат политички активности или да го користат својот 
имот и средства за остварувана на цели на политичките 
партии. 

Како политичка активност во смисла на ставот 1 на 
овој член се подразбира директно учество во изборната 
кампан>а или собираше на средства за изборната кам-
пања и финансирана на политичките партии. 

Член 4 
Програмите и дејствувањето на здруженијата на гра-

ѓани и фондациите не можат да бидат насочени кон: 
- насилно уривање на уставниот поредок на Репу-

бликата, 
- поттикнува!be или повикување на воена агресија и 
- разгорување на национална, расна или верска 

омраза или нетрпеливост. 
Член 5 

Здруженијата на граѓани и фондациите имаат ста-
тут. 

Здруженијата на граѓани и фондациите се само-
стојни во оргнизирањето и остварувањето на своите 
цели, интереси и активности утврдени со статутот. 

Здруженијата на граѓани и фондациите своите 
права, должности и оговорности ги остваруваат со-
гласно со Уставот, закон и статутот. 

Член 6 
Здруженијата на граѓани и фондациите се правни 

лица. 
Здруженијата на граѓани и фондациите, како и нив-

ните сојузи и други облици на здружување или поврзу-
вана, стекнуваат својство на правно лице со денот на 
уписот во регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дациите (во натамошниот текст: регистар). 

Здруженијата на граѓани и фондациите не можат да 
се трансформираат во други видови на правни лица. 

Член 7 
Здруженијата на граѓани и фондациите одговараат 

за своите обврски со својот имот и средства. 
Здруженијата на граѓани и фондациите не можат да 

вршат стопански дејности. 
Здруженијата на граѓани и фондациите можат да 

основаат единствено друштва со ограничена одговор-
ност и акционерски друштва за остварување на нивните 
цели, интереси и активности и за финансирање на нив-
ните функции утврдени со статутот. 

Член 8 
Здруженијата на граѓани и фондациите дејствуваат и 

се организираат врз територијален принцип. 
Член 9 

Работата на здруженијата на граѓани и фондациите е 
јавна. 

Со статутот на здруженијата на граѓани и фондаци-
ите се определува начинот на обезбедување и оствару-
вана јавност во нивната работа. 
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Член 10 
Секое здружение на граѓани и фондација има име. 
Здруженијата на граѓани и фондациите можат да 

употребуваат и скратени ознаки на името доколку тоа е 
запишано во регистарот. 

Името и скратената ознака на името на здружението 
на граѓани и фондацијата мора јасно да се разликува од 
имињата на другите здруженија на граѓани и фондации 
кои се запишани во регистарот. 

Здруженијата на граѓани и фондациите чии инте-
реси сс повредени со неоправдано користена на нив-
ното име, имаат право да бараат престанок на употре-
бата на нивното име и да бараат надоместок за причи-
нетата штета. 

Член 11 
Изразите кои означуваат име на државата, нејзи-

ните изведеним и нејзините кратенки, име на истори-
ски лица и места, можат да се стават како додатоци во 
името на здруженијата на граѓани и фондациите, само 
ако е дадено одобрување од Министерството за правда. 

Член 12 
На здружение на граѓани може да му се довери 

вршена на јавно овластувала. 
Јавното овластува!be го доверува соодветното мини-

стерство од областа во која дејствува здружението на 
граѓани, во согласност со закон. 

Органот од ставот 2 на овој член при давањето на 
јавно овластување на здружението на граѓани ги зема 
предвид следниве општи критериуми: 

- природата и областа на активноста; 
- професионалните цели на здружението на граѓани; 
- потребата од активност на здружението на граѓани 

за пошироката јавност и користеното на нивните 
услуги; 

- соодветен организационен капацитет и 
- должината на искуството во областа во којашто 

дејствува. 
На здружението на граѓани може да му биде одзе-

мено вршењето на јавното овластување, поради зло-
употреба и необезбедувано на негово вршење. 

Член 13 
Здружението на граѓани и фондацијата може да ко-

ристи даночни и царински олеснувања во согласност со 
закон. 

II. ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

1. Основање иа здруженија на граѓани 

Член 14 
Граѓаните можат да основаат здруженија на граѓани 

заради задоволува^ на своите лични и заеднички цели 
и интереси. 

Член 15 
За видот на здружуваното и внатрешната организа-

ција на здруженијата на граѓани одлучуваат граѓаните 
како основачи на основачко собрание. 

За измена на видот на здружувањето и внатрешната 
организација на здруженијата одлучуваат членовите на 
здружението на граѓани на собрание. 

Член 16 
Основачи на здружение на граѓани можат да бидат 

само полнолетни граѓани државјани на Република Ма-
кедонија. 

Основачи на здруженија на граѓани не можат да 
бидат лица на кои со правосилна судска пресуда им е 
одземена деловната способност. 

Член 17 
Здружение на граѓани можат да основаат најмалку 

петмина полнолетни граѓани државјани на Република 
Македонија. 

Член 18 
Здружението на граѓани се основа на собрание на 

основачите на кои се донесува акт за основање, про-
грами, статут и се избираат неговите органи. 

Член 19 
Актот за основање на здружението на граѓани, осо-

бено содржи: 
- име, седиште и адреса на здружението на граѓани; 
- имиња, адреси и единствен матичен број на основа-

чите; 
- цели и задачи и 
- име на овластеното лице кое ќе го претставува и 

застапува во правниот промет и спрема трети лица во 
јавноста. 

Член 20 
Статутот на здружението на граѓани, особено 

содржи: 
- име и седиште на здружението на граѓани; 
- цели и задачи на здружението на граѓани, облици и 

начин на дејствување; 
- органи, начин на нивниот избор и оптоварување и 

нивниот меѓусебен однос; 
- траепо на мандатот на органите и начинот на одлу-

чување на членовите; 
- стекнувано и р а с п о л а г а а со имотот; 
- остварување на јавност во работата; 
- определување на услови за основање ограноци (ор-

ганизациони единици); 
- услови и начин на пристапување и исклучување од 

здружението на граѓани; 
- претставувано и застапување во правниот промет 

и спрема трети лица; 
- Престанок на здружението на граѓани; 
- п о с т а п у в а а со имотот на здружението на граѓани 

во случај на престанок на здружението и 
- други прашана утврдени со закон. 

2. Членување во здружение на граѓани 

Член 21 
Член на здружение на граѓани може да биде секој 

граѓанин државјанин на Република Македонија, кој до-
броволно ќе пристапи кон здружението на начин утвр-
ден со статутот. 

Странски државјани можат да се зачленуваат во 
здруженија на граѓани на Република Македонија ако е 
предвидено во статутот. 

Здруженијата на граѓани ја гарантираат анонимно-
ста на личните податоци на членовите на здружението 
кои тоа го побарале. 

Членовите на определени здруженија (здруженија 
на зависници од дрога, алкохол, тутун, заболени од 
определени болести) ја задржуваат својата анонимност. 

Член 22 
Зачленува!IOTO ВО здружение на граѓани се врши со 

пристапница која при исклучувано или престанок на 
членување во здружението, задолжително се враќа. 

Здружението на граѓани за своите членови води ре-
гистар на членството, кој се ажурира еднаш годишно. 

Здружението на граѓани во својот статут ги утврдува 
облиците и формите на колективното членувано. 

Секој член може доброволно да истапи од здружени-
ето на граѓани. 
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Условите и начинот за исклучување или за преста-
нок на члснувап>ето во здружението на граѓани се утвр-
дува со статут.. 

31 Органи на здружението на граѓани 

Член 23 
Органи: цџ здружението на граѓани се: 
- собрание и 
- изврдЈсн органј -
Со „статутот на здружението на граѓани можат да се 

предвидат и други органи. 

Член 24 
f Собранието е највисоко тело на здружението на гра-

ѓани, кое го сочинуваат сите членови на здружението. 
Со статутот на здружението на граѓани може да се 

предвиди собранието да биде составено од претстав-
ници на колективните членови, одделни ограноци или 
други организациони единици. 

Собранието од ставот 2 на овој член се конституира 
од претставници чиј број, мандат, начин на избор и 
отповикувана се определува со статутот на здружени-
ето на граѓани. 

Член 25 
Собранието на здружението на граѓани: 
- донесува статут, програма и други акти; 
- усвојува годишен извештај, насоки и план за ра-

бота; 
- усвојува завршна сметка и финансиски план; 
- одлучува за промена на целта на здружуваното; 
- одлучува за основање и укинувала на ограноци и 

други облици на организирано на здружението; 
- одлучува за здружување или разделувано од друго 

здружение и за з ачленуваа во сојузи и меѓународни 
организации; 

- констатира прием на нови членови и престанок на 
членувањето; 

- избира органи на здружението; 
- одлучува за престанок на здружението со двотре-

тинско мнозинство; 
- одлучува и за други прашања кои не се во надлеж-

ност на другите тела на здружението и 
- врши и други работи во согласност со статутот и 

општите акти на здружението на граѓани. 

Член 26 
Седница на собранието свикува претседателот на 

собранието. 
Седница на собранието се свикува и по предлог на 

извршниот орган или на 1/5 од вкупниот број членови 
на собранието. 

Ако претседателот на собранието во рок од 14 дена 
од денот на дадениот предлог не свика седница, седни-
цата ја свикува извршниот орган или иницијаторите. 

Седница на собранието за работата на извршниот 
орган може да се свика и на предлог на органот од 
членот 63 на овој закон. 

Начинот на свикување на седница се определува со 
статутот на здружението или деловникот за работа. 

Член 27 
Собранието може да работи ако на него присуству-

ваат повеќе од половината од вкупниот број членови, 
освен ако со статутот поинаку не е определено. 

Собранието, по правило, одлуките ги донесува со 
мнозинство гласови од присутните. 

Со статутот поблиску се определуваат прашаната за 
кои е потребно квалификувано мнозинство за одлучу-
вање. 

Член 28 
Д а собранието се; одлучува cp j a ^ r^acaiio, до-

колку со статутот не е предвидено ^ ^ о р е д е л е н и пра-
шана да се одлучува тајно. 

Секој член нд собранието има правонаеден глас. 

Член 29 
Собранието избива извршен органов« кој мнозин-

ството од членовите се државјани на Република Маке 
донија. 
; Член на извршниот орган се иззема* од гласање за 

прашања поврзани со него, со неговиот брачен другар 
или роднина до втор степен и за прашања кои се однесу-
ваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или 
економски интерес. 

Член 30 
Извршниот орган: 
- ги подготвува седниците на собранието; 
- го подготвува нацртот на статутот и другите од-

л у ^ што треба да ги донесе собранието; 
- ј а спроведува политиката, заклучоците и одлуките 

донесени од собранието:; 
- може да формира стручна служба и да врши кон-

трола врз нејзината работа; 
- управува и одговара за управувањето со имотот на 

здружението; 
- подготвува годишен или периодичен извештај за 

својата работа и 
- врши и други работи. 

Член 31 
Со статутот може да се предвиди основање на 

стручни тела и служби, доколку тоа произлегува од 
потребите за остварување на целите на здружението. 

Делокругот на работа на стручните тела и служби од 
ставот 1 на овој член се определува со статутот. 

III. ФОНДАЦИИ 

1. Основано на фондација 
Член 32 

* - м -
Фондацијата е имотна маса осамостоена како 

правно лице која е обезбедена од еден или повеќе осно-
вачи (донатори), заради постигнуваа на определени 
цели. 

Фондацијата ги остварува целите, правата, интере-
сите и уверувањата за кои е основана преку стекнување 
и управувано со средства и имот. 

Фондацијата може да се основа со парични средства 
во висина од најмалку 10.000,00 ДЕМ во денарска про-
тиввредност според средниот курс на валута утврден и 
објавен од Народната банка на Република Македонија 
на денот на поднесуваното на актот за упис во региста-
рот. Член 33 

Фондацијата се основа од еден или од повеќе осно-
вачи. 

Фондацијата по правило се основа за неопределено 
време или на определено време додека не се постигне 
целта утврдена со статутот. 

Како основачи на фондацијата можат да се јават 
физички и правни лица. 

Фондацијата може да биде основана и преку теста-
мент или легат заверен пред нотар. 

Тестаментот има карактер на акт за основање од 
членот 35 на овој закон. 

Ако завештателот не определи извршител на теста-
ментот, извршителот го определува основниот суд. 
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Член 34 
Кога основачи на фондацијата се повеќе лица, сво-

ите права ги остваруваат само заеднички, доколку по-
инаку не е предвидено во актот за основана на фонда-
цијата. 

Основачките права на основачите не се преносливи 
на нивните правни наследници. 

Донаторите што се јавуваат по основањето на фон-
дацијата не стекнуваат статус на основач. 

Како основачи на фондацијата можат да се јават и 
странски правни и физички лица. 

Одредбите за основана, регистрација и работа на 
фондацијата од овој закон ќе се применуваат и за стран-
ските фондации. 

Член 35 
Фондацијата се основа со акт за основање. 
Актот за основање содржи: 
- име, седиште и адреса на фондацијата; 
- имиња, адреса и единствен матичен број на основа-

чите; 
- целта за која фондацијата е основана; 
- парични средства или друг вид сопственост изра-

зена во пари што се придонес на секој основач одделно 
и нивното потекло и 

- имињата на членовите на органите на фондаци-
јата. 

Актот за основање мора да е потпишан од сите осно-
вачи и да е заверен пред надлежен нотар. 

Член 36 
Се додека фондацијата не е запишана во регистарот 

на фондации, основачот може да укине или прифати 
измена на актот за основање или на статутот. 

Ако фондацијата има повеќе од еден основач, актот 
за основана или статутот може да се укине или до-
полни, само со согласност на сите основачи. 

Ако еден или неколку основачи се повлечат, дру-
гите основачи можат да го дополнат актот за основање 
или статутот само во рамките на утврдените цели на 
фондацијата. 

Член 37 
Фондацијата има статут. 
Статутот на фондацијата особено содржи: 
- името и седиштето на фондацијата; 
- цел на фондацијата; 
- името и адресата на основачот; 
- постапката и начинот на користење на средствата 

на фондацијата; * 
- можните корисници на средствата; 
- времето на траење, ако е основана за определен 

период; 
- постапката за избор и отповикување на членовите 

на органите на фондацијата и ниниот делокруг на ра-
бота; 

- органите и начинот за вршење на контрола над 
работата на фондацијата; 

- односите меѓу органите на фондацијата; 
- постапката за измена и дополнувани на статутот; 
- условите под кои основачите имаат право да ја 

укинат фондацијата; 
- постапката за управување и располагање со имо-

тот; 
- пренос на имотот на фондацијата во случај на 

престанок со работа и 
- други услови предвидени со закон. 

Член 38 
Секоја фондација може да се спои со друга фонда-

ција под услови утврдени со статутот на фондацијата. 
Начинот за основање на нова фондација ќе се 

изврши според одредбите на овој закон. 

2. Органи на фондацијата 

Член 39 
Орган на фондацијата е управниот одбор. 
Со статутот на фондацијата можат да сс предвидат и 

други органи. 
Член 40 

Управниот одбор ја претставува фондацијата и ги 
води нејзините работи. 

Најмалку половина од членовите на управниот од-
бор мора да се државјани на Рспублнка Македонија. 

Член на управниот одбор се иззема од гласање за 
прашања поврзани со него, со неговиот брачен другар, 
роднини до втор степен, и за прашана што сс однесу-
ваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или 
економски интерес. 

Член 41 
Членовите на управниот одор по правило не при-

маат паричен надоместок за нивната работа. 
Членовите на управниот одбор можат да примаат 

паричен надоместок соодветен на нивните задолженија, 
ако тоа е предвидено со статутот и ако тоа го дозволува 
финансиската состојба на фондацијата. 

Член 42 
Членовите на управниот одбор, како и на другите 

органи на фондацијата, се одговорни за остварувана на 
целите и задачите на фондацијата утврдени со статутот. 

Членовите на управниот одбор, како и на другите 
органи на фондацијата, се одговорни за штета предиз-
викана од нивната работа или поради нејзино запоста-
вување. 

Членовите на управниот одбор, како и на другите 
органи на фондацијата во случаите од ставовите 1 и 2 на 
овој член се одговорни и пред основачот. 

IV. РЕГИСТРАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕ-
НИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ 

1. Регистрација ва здруженијата на граѓани 
н фондациите 

Член 43 
Здруженијата на граѓани и фондациите се запишу-

ваат во регистар што го води основниот суд на чие 
подрачје се наоѓа нивното седиште. 

Регистарот на здруженијата на граѓани и фондаци-
ите е јавен. 

Постапката за регистрација и престанок на здруже-
нијата на граѓани и фондациите се води според прави-
лата на вонпроцесната постапка. 

Образецот и начинот на воденото на регистарот на 
здруженијата на фаѓани и фондациите го пропишува 
министерот за правда. 

Член 44 
Здруженијата на граѓани и фондациите се должни во 

рок од 30 дена од денот на донесуваното на актот за 
основање да поднесат пријава за упис во регистарот до 
основниот суд. 

Со пријавата за упис во регистарот, се поднесува: 
- акт за основано; 
- статут на здружението на граѓани или фондаци-

јата; 
- програмата за дејствуваа и 
- имин>а на лицата овластени за застапуваа на 

здружението на граѓани или фондацијата. 

Член 45 
Основниот суд е должен во рок од 30 дена од денот 

на поднесуваното на пријавата за упис да донесе реше-
ние за упис во регистарот. 
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Заверен препис од решението за упис се доставува 
до подносителот на пријавата во рок од три дена од 
денот на донесуваното на решението. 

Член 46 
Решението за упис во регистарот содржи: 
-- датум на донесување на решението; 
- реден број; 
- име на здружението на граѓани или фондацијата; 
- кратка содржина на работата и активностите и 
- седиштето и територијата (подрачје) на дејствува-

ње. 
Член 47 

Ако судот утврди дека статутот не ги содржи еле-
ментите од членовите 20 и 37 на овој закон или ако 
утврди дека пријавата за упис во регистарот не е ком-
плетна, ќе му укаже за тоа на подносителот на бара-
њето и ќе му определи рок од 30 дена во кој е должен да 
постапи по укажувањето. 

Доколку во определенот рок подносителот на бара-
њето за регистрација не постапи по укажувањето, ос-
новниот суд со решение ќе го одбие бараното за упис во 
регистарот. 

Судот нема да изврши упис во регистарот ако утврди 
дека целите и дејствувањето, актот за основано, стату-
тот и програмата на здружението на граѓани и фонда-
цијата не сс во согласност со членовите 3 и 4 на овој 
закон. 

Член 48 
Против решението за одбивање на барањето за упис 

во регистарот од членот 47 ставови 2 и 3 на овој закон, 
основачот на здружението на граѓани и фондацијата 
има право да поднесе жалба до апелациониот суд во рок 
од 15 дена од приемот на решението. 

Член 49 
Здруженијата на граѓани и фондациите кои извр-

шиле измени и дополнувања на актот за основано или 
статутот се должни во рок од 30 дена да поднесат ба-
рано до основниот суд за з а п и ш у в а а на измените и 
дополчуваната во регистарот. 

Со барањето се доставува одлуката за изменување и 
дополнувало на актот за основање или статутот, запис-
ник од седницата и примерок од новите акти. 

Ако измените и дополнувањата се однесуваат на по-
датоците кои се запишани во регистарот, основниот суд 
по барањето одлучува со решение. 

Член 50 
Податоците запишани во судскиот регистар се обја-

вуваат во „Службен весник на Република Македонија". 
Објавувањето е на трошок на субјектот на уписот. 

Член 51 
Врз основа на податоците добиени од надлежните 

судови за регистрација, Основниот суд Скопје I води 
Единствен регистар на регистрираните здруженија на 
граѓани и фондации во Републиката. 

2. Престанок на здруженијата на граѓани 
и фондациите 

Член 52 
Здружението на граѓани престанува: 
- ако е донесена одлука на собранието на здружени-

ето на граѓани со двотретинско мнозинство; 
- ако бројот на членовите на здружението на гра-

ѓани се намали под бројот определен за основање; 
- ако Уставниот суд на Република Македонија до-

несе одлука дека програмата и статутот на здружението 
на граѓани не се во согласност со Уставот; 

- ако се утврди дека здружението на граѓани преста-
нало со работа и 

- во други случаи определени со закон. 
Лицето кос го застапува здружението на граѓани е 

должно за околностите од ставот 1 од овој член да го 
извести основниот суд во рок од 15 дена по нивното 
настанување. 

Престанокот на здружението на граѓани го утврдува 
основниот суд со решение според правилата на вонпро-
цесната постапка. 

Член 53 
По престанокот на работата на здружението на гра-

ѓани имотот и средствата што остануваат по намиру-
вало на обврските се користат на начин утврден со 
статутот на здружението на граѓани. 

Во случаи во кои не можат да се исполнат условите 
утврдени со статутот за начинот на користено на имо-
тот и средствата што остануваат по намирување на 
обврските со престанокот на здружението на граѓани, 
имотот и средствата преминуваат во здружение на гра-
ѓани кое ќе го определи соодветното министерство. 

Против решението од став 2 на овој член може да се 
поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија. 

Член 54 
Фондацијата престанува: 
- ако се утврди дека престанала со работа; 
- ако средствата не се доволни за остварување на 

нејзините цели; 
- ако го изгуби својот имот; 
- ако целта за која е формирана е исполнета или не 

може да се исполни; 
- ако и истекува определеното време, кога е осно-

вана за определено Bpewie; 
- со стечај; 
- со одлука на основачот во случај тоа право да било 

загарантирано со статутот; 
- со одлука на управниот одбор и 
- во други случаи определени со закон. 
Лицето кое ја застапува фондацијата е должно за 

околностите од ставот 1 на овој член да го извести 
основниот суд во рок од 15 дена по нивното настану-
вало. 

Престанокот на фондацијата го утврдува основниот 
суд со решение според правилата на вонпроцесната по-
стапка. 

Член 55 
По престанок на работата на фондацијата депонира-

ните средства што остануваат по намирувало на поба-
рувањата, се распределуваат меѓу лицата кои се овла-
стени за тоа во согласност со статутот. 

Ако фондацијата е распуштена со одлука на основа-
чот кој е физичко лице, имотот и средствата што оста-
нуваат по распуштаното се пренесуваат на фондација 
која има слични цели. 

Во случаи во кои не можат да се исполнат условите 
утврдени во статутот за начинот на распределбата на 
средствата што остануваат по намирувало на побарува-
њата со престанокот на функцијата, средствата се пре-
несуваат на здружение на граѓани кос ќе го определи 
соодветното министерство. 

Против решението од ставот 3 на овој член може да 
се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Репу-
блика Македонија. 

Член 56 
Здруженијата на граѓани и фондациите престану-

ваат, и: 
- ако работат спротивно на одредбите од членовите 

3 и 4 на овој закон и 
- ако работењето на здруженијата на граѓани и фон-

дациите не е во согласност со нивниот статут. 
Секој може да даде иницијатива за престанок на 

здружението на граѓани и фондацијата ако основано се 
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сомнева дека остварува активност од ставот 1 на овој 
член. т г __ 

Член 57 
Решение за престанок на здружението на граѓани и 

фондацијата од членот 56 на овој закон донесува основ-
ниот суд на чие подрачје здружението на граѓани и 
фондацијата има седиште. 

Член 58 
Постапката пред основниот суд во случаите од чле-

новите 3 и 4 на овој закон, се покренува по предлог на 
основниот јавен обвинител. 

Постапката пред основниот суд се води според пра-
вилата на процесната постапка доколку со одредбите на 
овој закон поинаку не е определено. 

Расправата пред судот се одржува во присуство на 
подносителот на предлогот и застапникот на здружени-
ето на граѓани и фондацијата. 

Постапката за престанок на здружението на граѓани 
и фондацијата е итна. 

Член 59 
Против решението на основниот суд за престанок на 

здружението на граѓани и фондацијата, незадоволната 
странка може да поднесе жалба преку основниот суд до 
апелациониот суд во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението. 

Навремената и дозволена жалба, основниот суд ја 
доставува до апелациониот суд во рок од три дена од 
денот на приемот на жалбата. 

Апелациониот суд по сопствена оцена може да ги 
повика странките со цел да ги сослуша и да прибави 
дополнителни докази. 

Апелациониот суд по жалбата одлучува во рок од 
три дена од приемот на жалбата. 

Против правосилното решение дозволена е заштита 
на законитоста, која ја поднесува јавниот обвинител. 

Член 60 
Врз основа на решението од членовите 52, 54 и 57 на 

овој закон, здружението на граѓани и фондацијата се 
бришат од судскиот регистар. 

Податоците за бришењето се објавуваат во „Служ-
бен весник на Република Македонија". 

V. СРЕДСТВА Н А ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 
И ФОНДАЦИИТЕ 

Член 61 
Здруженијата на граѓани и фондациите можат да 

стекнуваат предмети, парични средства и имотни 
права. 

Здруженијата на граѓани и фондациите средствата 
ги стекнуваат од членарина, прилози, донации, пода-
роци и слично и со нив располагаат во согласност со 
статутот и со закон. 

Здруженијата на граѓани и фондациите можат да 
остваруваат приходи и од добивката на трговските 
друштва што ги основале со средства на здружението и 
од други извори. 

Здруженијата на граѓани и фондациите можат да 
добиваат средства од Буџетот на Републиката, буџе-
тите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот 
на Град Скопје. 

Средствата од ставот 4 на овој член се добиваат врз 
основа на претходно изготвени програми (проекти) од 
здруженијата на граѓани или фондациите кои ќе бидат 
одобрени од Владата на Република Македонија, од-
носно надлежните министерства, советите на едини-
ците на локалната самоуправа и Советот на Град 
Скопје, во согласност со закон. 

Член 62 
Средствата што здруженијата на граѓани и фондаци-

ите ги стекнуваат согласно со членот 61 на овој закон се 
нивна сопственост. 

Член 63 
Со статутот на здруженијата на граѓани и фондаци-

ите се утврдува органот кој врши контрола за наменско 
користење и располагање со средствата и приходите на 
здруженијата на граѓани и фондациите. 

Органот од ставот 1 на овој член е составен од чле-
нови, лица на здруженијата на граѓани и фондациите 
кои се избираат на начин предвиден со статутот. 

Секој член има право да бара да изврши увид во 
користењето на средствата и приходите на здружени-
јата на граѓани и фондациите на начин утврден со стату-
тот. 

Член 64 
Фондацијата ги употребува своите средства (при-

ходи) исклучително за остварување на статутарните 

Член 65 
Корисник е лице на кое му се даваат средства од 

сопственоста на фондацијата. 
Доколку со статутот на фондацијата не се точно 

определени корисниците, како корисници се сметаат 
сите лица во согласност со статутарните цели на фонда-
цијата. 

Основачите, членовите на управниот одбор или со-
ветот, вработените лица во фондацијата можат да се 
јават како корисници доколку тоа е во согласност со 
целите на фондацијата и статутот и доколку за тоа се 
изјасниле две третини од членовите на управниот од-
бор. 

VI. ЗДРУЖЕНИЈА НА СТРАНЦИ, СТРАНСКИ И 
МЕЃУНАРОДНИ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Здруженија на странци 
Член бб 

Странците кои имаат постојан престој или привре-
мено престојуваат подолго од една година на територи-
јата на Република Македонија, можат да основаат здру-
женија на странци под услови утврдени со овој закон. 

Одобрение за основа!be на здружение на странци од 
ставот 1 на овој член, дава основниот суд на чие по-
драчје здружението на странци има седиште по прет-
ходно прибавено мислење од Министерството за надво-
р е ш и работи. Ч л с н 6 7 

Основање на здружение на странци може да се одо-
бри по барање од најмалку петмина полнолетни 
странци. 

Основана на здружение на странци може да се одо-
бри само за унапредува!be на научни, спортски, кул-
турни, хуманитарни и социјални цели. 

Член 68 
Во постапката за регистрација и престанок на здру-

женијата на странци се применуваат одредбите од овој 
закон, за регистрација и престанок на здруженијата на 
граѓани. 

За здруженијата на странци основниот суд води по-
себен регистар. 

2. Странски и меѓународни невладини организации 

Член 69 
На територијата на Република Македонија можат да 

се основаат и да дејствуваат странски и меѓународни 
невладини организации, фондации, сојузи и нивни по-
дружници кои се непрофитни (во натамошниот текст: 
странски организации). 

На територијата на Република Македонија можат да 
се основаат и да дејствуваат и други организации кои се 
исклучително финансирани од билатерални и мултила-
терални договори за да се вклучат во развојните про-
екту на Република Македонија. 

Дејноста на странските организации не смее да биде 
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во несогласност со Уставот, законите на Република Ма-
кедонија и меѓународните договори кои Република Ма-
кедонија ги склучила или им пристапила. 

Член 70 
Странските организации се запишуваат во региста-

рот на странски организации што го води основниот 
суд, по претходно прибавено мислење од Министер-
ството за надворешни работи. 

Член 71 
Барањето за упис во регистарот на странска органи-

зација со седиште на територијата на Република Маке-
донија, потребно е да ги содржи сите податоци и доку-
менти пропишани во членот 44 на овој закон. 

Со барањето за упис во регистарот на странската 
организација треба да достави податоци од регистарот 
во земјата каде што е регистрирана. 

Ако на територијата на Република Македонија се 
формира подружница на странска организација, со ба-
раното за упис во регистарот треба да се приложи и 
извод од основниот акт (правилата) од кој се гледа дека 
странската организација има статус на правно лице и да 
се наведе седиштето на таа подружница. 

Одредбите од овој закон соодветно се применуваат и 
на странските организации. 
VII. СОРАБОТКА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ 
Член 72 

Здруженијата на граѓани и фондациите можат меѓу-
себно да се поврзуваат или здружуваат во сојузи или во 
други облици на поврзување или здружување, за заед-
ничко унапредувано на својата работа и активности, за 
усогласување на посебните и заедничките интереси во 
областа за која се основани, како и за остварување на 
други прашања од заеднички интерес. 

Сојузите и другите облици на поврзувано или здру-
жувано на здруженијата на граѓани и фондациите мо-
жат да соработуваат и да се зачленуваат или поврзуваат 
во меѓународни организации, ако тоа не е во несоглас-
ност со Уставот и закон и ако е предвидено со статутот. 

Здруженијата на граѓани и фондациите се должни 
зачленувањето или поврзуваното во меѓународни орга-
низации да го запишат во регистарот, најдоцна 30 дена 
од денот на зачленувањето или поврзувањето. 

VIII. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 
Член 73 

Со парична казна од 100.000,00 до 200.000,00 денари 
ќе се казни за прекршок здружение на граѓани и фонда-
ција ако го користи својот имот и средства спротивно на 
членовите 3 и 7 став 2 на овој закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член на правното 
лице ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана на 
вршење на дејноста за период од една до пет години. 

Член 74 
Со парична казна од 20.000,00 до 80.000,00 денари ќе 

се казни за прекршок здружение на граѓани, здружение 
на странци и фондација ако: 

- започне со работа пред да биде запишано во реги-
старот (член 6 став 2); 

- во предвидениот рок не поднело барано до основ-
ниот суд за запишување на измените и дополнувањата 
на актот за основање или статутот (член 49 став 1) и 

- ако во рок од 30 дена не го извести основниот суд 
за поврзување или зачленуваа во сојуз или меѓуна-
родна организација (член 72 став 3). 

Член 75 
Со парична казна од 10.000,00 до 25.000,00 денари ќе 

се казни за прекршок лицето кос го застапува здруже-

нието на граѓани и фондацијата ако во рок од 15 дена од 
денот на настанување на околнбстиЦ за престанок од 
членовите 52 став 2 и 54 став 2 на бвој закон не го 
извести основниот суд. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ: ОДРЕДБИ 
Член 76 

Постојните општествени организации, здруженија 
на граѓани, здруженија на странци и странски меѓуна-
родни невладини организации, фондации, сојузи и нив-
ните подружници се должни своите програми и статути 
да ги усогласат со одредбите на овој закон во рок од 
шест месеци од денот на неговото влсгувано во сила и 
да сс запишат во регистарот на здруженијата на граѓани 
и фондациите. 

Член 77 
Основниот суд ќе изврши упис на постојните опште-

ствени организации, здруженија на граѓани, здруженија 
на странци и странски меѓународни невладини органи-
зации, фондации, сојузи и нивните подружници кои се 
регистрирани според одредбите на Законот за опште-
ствени организации и здруженија на граѓани, во реги-
старот ако ги исполнат условите утврдени со овој за-
кон. 

Ако името на две или повеќе здруженија на граѓани 
се повторува со исти знаци и зборови, постојното име 
го задржува здружението на граѓани кое е прво запи-
шано во регистарот на општествените организации и 
здружение на граѓани. 

Член 78 
Доколку по истекот на рокот од членот 76 на овој 

закон општествените организации, здруженија на гра-
ѓани, здруженија на странци и странски меѓународни 
невладини организации, фондации, сојузи и нивните 
придружници не бидат запишани во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондациите, престануваат со ра-
бота и ќе се избришат од регистарот што го води орга-
нот на управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 79 
Постапката за регистрација на здруженија на гра-

ѓани, здруженија на странци и странски меѓународни 
невладини организации, фондации, сојузи и нивни по-
дружници, која на денот на влегувањето во сила на овој 
закон не е завршена ќе заврши според одредбите на 
овој закон. 

Член 80 
Министерот за правда прописите од членот 43 став 4 

на овој закон ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 81 
Имотот на општествените организации и здруже-

нија на граѓани стекнат од сопствени средства е имот на 
здруженија на граѓани и нивните правни следбеници. 

Под сопствени средства од ставот 1 на овој член се 
подразбираат средствата од членарини, донации, по-
клони, легати, приходи добиени од поранешните опш-
тествено-политички заедници, самоуправни интересни 
заедници и од Лотарија на Македонија за редовни ак-
тивности. 

Член 82 
Имотот и средствата доделени на општествените ор-

ганизации и здруженија на граѓани добиен на кори-
стење од страна на поранешните општествено-поли-
тички заедници и самоуправни интересни заедници се 
државна сопственост. 

Член 83 
Здруженијата на граѓани правни следбеници на опш-

тествените организации и здруженија ќе го користат 
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имотот во д р ж е н а .сопственост под закуп, доколку се 
користи за целите' ]л задачите на здружението на гра-
ѓани. 

Здруженијата на граѓани правни следбеници на опш-
тествените организации и здруженија формирани за ху-
манитарни цели ќе го користат имотот во државна соп-
ственост под закуп без надомест, доколку тој се кори-
сти за целите ти задачите на здружението на граѓани. 

Закупниот однос меѓу здружението на граѓани и 
државата се уредува со договор. 

Договорот за закуп во името на државата го склу-
чува органот на управата определен со закон. 

Член 84 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат Законот за општествени организа-
ции и здруженија на граѓани („Службен весник на 
СРМ" број 32/83 и 12/90) и Законот за здружуваното на 
граѓаните во здруженија, општествени организации и 
политички организации што се основаат за територи-
јата на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" број 42/90). 

Член 85 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

981. 
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 ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

З А 1997 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 1997 година, 

што Собранието на Република Македонија ја донесе 
на седницата одржана на 25 јуни 1998 година. 4 

Број 07-2631/1 ' " " . 
25 јуни 1998 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Кирр Глшч)ров, с р. 

Претседател k . 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

З А 1997 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Вкупниот износ на планираните и остварените при-
ходи и расходи и на издвоените.средства во постојаната 
резерва во 1997 година изнесуваат: 

• приходи 
расходи 
постојана 
резерва 

планирано 
41,564,000,000 
41,564,000,000 

60,000,000 

извршено 
41,397,671,588 
41,393,297,316 

59,081,000 

Член 2 
Разликата меѓу остварените приходи и извршените 

расходи, во износ од 4,374,272 денари се пренесува како 
приход на Буџетот на Република Македонија за 1998 
година. 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по видови и 

нивната распределба по намени се искажуваат во Би-
лансот на Буџетот кој гласи: 

Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на 

Република Македонија за 1997 година се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

Планирано за 1997 Извршено нп 1997 
година Година 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 41.564.000.000 41.397.671.588 
ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 38.430.000.000 38.463.672.428 

71 Даночни приходи 35.490.000.000 35.441.934.489 
710 ДАНОК ОД Д О Б И В К А И ДОХОД 10.276.000.000 10.049.793.265 

7100 ПЕРСОНАЛЕН Д А Н О К ОД ДОХОД 8.929 000.000 8 754 521 386 
7101 ДАНОК ОД Д О Б И В К А 1.347.000.000 1.295 271 879 

711 ДАНОК ОД П Р О М Е Т НА СТОКИ И УСЛУГИ 19.563.000.000 19.868.455.320 
7110 ДАНОК НА ПРОМЕТ 8.606.000.000 8 816.364.578 
7111 А К Ц И З И 10.957.000.000 11 052.090.742 

712 ДАНОК ОД МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА 5.651.000.000 5.523.685.904 
7120 ЦАРИНИ И ДРУГИ У В О З Н И ДАВАЧКИ 5.651.000.000 5.523.685.904 
72 Неданонни приходи 2.940.000.000 2.995.384.839 
720 ПРИХОДИ ОД Ј А В Н И П Р Е Т П Р И Ј А Т И Ј А 150.000.000 114.100.000 

7200 ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 150.000.000 114.100.000 
721 ПРИХОДИ ОД Н А Р О Д Н А Б А Н К А 0 248.900.570 

7210 ПРИХОДИ ОД Н А Р О Д Н А Б А Н К А 0 248.900.570 
722 ТАКСИ 960.000.000 910.041.975 

7220 АДМИНИСТРАТИВНИ Т А К С И 560.000.000 498.721.193 
7221 СУДСКИ ТАКСИ 400.000.000 407.230.813 
7223 ТАКСИ ЗА ДОГОВОРИ З А СТАНОВИ 0 76.467 
7224 ПОСЕБНИ ПРЕВОЗНИ Т А К С И 0 129.713 
7225 ТАКСИ ОД И З Д А В А Њ Е НА ЗЕМЈИШТЕ 0 3 883.790 
723 П А Р И Ч Н И К А З Н И 150.000.000 162.316.592 

7230 ПАРИЧНИ К А З Н И 150.000 000 Л 62.316.592 
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15*211.524.000 
13.615.883.000 

1.595.641.000 
4.947.831.000 

187.804.000 
306.750.000 
399.978.000 

2.541.169.000 
183.188.000 
124.174.000 
799.986.000 
404.782.000 

15.290.906.000 
1.428.776.000 

12.080.000 
10.782.006.000 

3.068 044.000 
1.656.000.000 
1.656.000.000 

2.014.298.000 
1311.298.000 

5.800.000 
40.000.000 

131.800.000 
31.300.000 

2.500.000 
23.000.000 

623.000.000 
453.898.000 

703.000.000 
583.000.000 
120.000.000 

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 
I. Т Е К О В Н И Т Р О Ш О Ц И 

40 Плата5 наемнини и надоместоци 
401 Основни плати и наемнини 
402 Надоместоци 

42 €то?ш м други услуги 
420 Патни и дневни трошоци 
421 Комунални услуги 
422 Трошоци за затоплување 
423 Материјали 
424 Трошоци за транспорт на стоки 
425 Тековно (рутинско) одржување 
426 Договорни услуги 
427 Други оперативни трошоци 

44 Тековни трансфери (пренесени средства) 
441 Трансфери до владини институции 
442 Трансфери до единиците на локалната самоуправа 
443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на 

нестопански организации 
444 Трансфери по основа на субвенции 

45 Каматни плаќања 
452 Камати по странски кредити 

II. К А П И Т А Л Н И Т Р О Ш О Ц И 
46 Купување на капитални средства 

461 Купување на земјиште и нематеријални средства 
462 Купување на градежни објекти 
463 Мебел и канцелариска опрема 
464 Купување на моторни возила 
465 Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн 
466 Постројки, опрема и машинерија 
467 Изградба, реновирање и унапредување 
468 Основно и специјално одржување (инвестиционо 

одржување) 
47 Капитални трансфери 

471 Капитални трансфери на владини институции 
472 Капитални трансфери на единиците на локалната 

самоуправа 

724 Д Р У Ш НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
7240 ПРИХОДИ ПО ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНИ СРЕДСТВА 
7241 ПРИХОДИ ПО ОСНОВА НА ДАДЕНИ ПОЗАЈМИЦИ 
7242 ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
7243 НАДОМЕСТОЦИ ПО РАЗНИ ОСНОВИ 
7244 ПРИХОДИ ОД КОНЦЕСИИ-РИБОЛОВ,РУДАРСТВО 
7245 ДРУГИ ПРИХОДИ 
7246 ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА 
7247 ПРИХОД.ОД НАПЛАТ.ПОБАР.ПРЕНЕС.ОД АСЕ 
73© ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 

7300 ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКИ ВОЗИЛА ОД ЛИЦИТАЦИЈА 
ДРЖИ ПРИХОДИ 

750 ДОБАЦИМ ОД СТРАНСТВО 
7500 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО 

770 З А Д О Л Ж У В А М ВО СТРАНСТВО 
7700 МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ 

1.680.000.000 
80.000.000 

0 
300.000.000 
163.000.000 

0 
1.000.000.000 

137.000.000 
0 
0 
0 

3.134.000.000 
200.000.000 
200.000.000 

Z,934.000.000 
2.934.000.000 

1.560.025.704 
71.791.636 

313.787 
446.233.250 

16 200.622 
20.820.581 

494.053.526 
58.801.580 

451.810.724 
26353.100 
26.353.100 

2.933.999.160 
0 
0 

2.933.999.160 
2.933.999.160 
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III. Д А В А Њ Е Н А З А Е М И , УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД Х А Р Т И И 
ОД В Р Е Д Н О С Т П О Т П Л А Т А Н А Г Л А В Н И Н А 

48 Давање на заеми и учество во дел ед хартиите од вредност 
483 Заеми на поединци и нестопанска организации 
485 Учество со дел s o јавните претпријатија 

49 Амортизација (отплата на главнина) и распоред на трошоците 
491 Отплата на домашен долг 
492 Отплата на надворешен долг 

2.443.441.000 

1.157.441.000 
678.300.000 
479.141.000 

1.286.000.000 
8.000.000 

1.278.000.000 

2.441.057.444 

1.155.057.444 
675.977.443 
479.080.001 

1.286.000.000 
8.000.000 

1.278.000.000 

982. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 јуни 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот 
суд Скопје II - Скопје 

Ленка Додевска, по нејзино^ барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2633/1 
25 јуни 1998 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Ј Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

983. " ~ 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определуваа на бројот 
на судиите во основните судови („Службен весник на 
Република Македонија" број 6/96), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОС-

НОВНИОТ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на 

судија на Основниот суд во Свети Николе. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за зас-
новање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден 
испит, кој ужива углед за вршење на судиската функ-
ција и кој има работно искуство со потврдени резултати 
на правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот „Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2634/1 ^ л Претседател 
25 јуни 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
Тито Петковски. C.D. 

984. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за домување 

(„Сл. весник на РМ" бр. 21/98) министерот за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат работите на ин-
вестиционото и тековното одржување, како и начинот 
на извршувањето на работите за инвестиционо и те-
ковно одржување на станбените згради и станови. 

Член 2 
Работите на инвестиционото одржување на станбе-

ните згради и становите ги опфаќа: 
- реконструкција и замена на носечката конструк-

ција во зградата односно станот; 
- реконструкција и замена на покривка конструк-

ција; 
- преуредување (ќерамиди, салонот* и салонитки и 

други покривки) и замена на покривен покривач 
и други елементи на покривот (оџаци, вентилаци-
они канали, покривен испуст, баци и светлар-
ници, лимени опшив ки за оџаци, сливници, од-
води и друго), а како приоритет замена на хидро-
изолација како кровен покривач; 

- делумна замена на хоризонтални и вертикални 
олуци, опшивка на парапети и други елементи за 
одвод на водата и заштита на зградата од истата; 

- замена на хоризонтална и вертикална изолација и 
други работи (дренажи, тампони, риголи, трото-
ари, и ел.) поради заштита на зградата и стано-
вите од вода и влага; 

- реконструкција и замена на водоводна инсталација 
од водомерот на зградата од изливните места во 
становите и заедничките простории; 

- ремонт и замена на хидрофорски и други постројки 
за обезбедување со вода на зградата; 

- реконструкција и замена на канализациона мрежа 
која припаѓа на зградата и тоа од приклучокот на 
колекторот па до приклучоците на санитарните 
уреди во заедничките простории и станови; 

- реконструкција и замена на електричната инстала-
ција во зградата од приклучокот на градската 
мрежа до главната разводна табла и до развод-
ните табли на становите; 

- реконструкција и замена на лифтовите и лифтов-
ските постројки (лифтовска куќичка, лифтовски 
отвор со инсталација и уредите); 

- замена на дотраените заштитни метални стаклени 
и други огради на кровот, скалите, балконите, 
терасите, л опште во заедничките простории и 
становите; 

- замена на сите видови дотраени подови, тавани и 
ѕидови во заедничките простории и становите; 

- поправка на оштетените и замена на дотраените 
фасади, фасадни облоги и елементи на фасади; 
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- замена на сите видови громобранска инсталација 
во зградата; 

- реконструкција и замена на дотраените инстала-
ции и уреди за тревога во зградата; 

- реконструкција и замена на противпожарните 
скали во зградата; 

- реконструкција и замена на инсталациите и уре-
дите на заштитно сигнално осветление за возду-
шен сообраќај; 

- реконструкција и замена на дотраената домофон-
ска инсталација и домофонот како радио и ТВ 
инсталацијата; 

- поправка и замена на потпорните ѕидови кои и 
припаѓаат на зградата; 

- поправка и замена на работи кои се настанати како 
последица од работите на инвестиционото одр-
Ж у В а Њ С - Член 3 

Инвестиционото одржувани на станбените згради и 
станови, сопственикот може да го врши преку домарска 
служба, правно лице регистрирано за вршење на таква 
дејност или јавно претпријатие. 

Член 4 
Работите на тековното одржување на станбените 

згради и станови ги опфаќа: 
- чистено на канализациона мрежа од колекторот 

до приклучоците на канализацијата од станот; 
- одржување и поправка на водоводната, канализа-

ционата и електричната инсталација во заед-
нички простории; замена на пукнати цевки, вен-
тили и разни фасонски делови на водоводна ин-
сталација и инсталација за централно и сопствено 
греење во заеднички простории и станови; 

- одржување, поправка и замена на опивни, еквен-
тили, батерии, арматури и пловци во заеднич-
ките простории; 

- замена на оловни штуцни, изолирање на ВЦ шољи 
и топ сифони, како и заливање на одводите од 
садоперите и умивалниците во заедничките про-
стории и станови; 

- одржувани, поправка и замена на хидранти, хи-
дрантски црева и други хидрантски делови; 

- одржување, поправка и сервисирање на хидрофор-
ските и други постројки што и припаѓаат на згра-
дата; 

- одржување и поправка на инсталацијата за цен-
трално и сопствено греење, грејни тела и топло-
водни постројки за заеднички простории; 

- одржување, поправка и сервисирање на лифтови 
лифтовски простории и уреди како редовен ше-
стомесечен технички преглед на истите; 

- одржување, поправка и сервисирање на домофо-
ните во заедничките простории; 

- одржување, поправка и замена на заедничките ра-
дио и ТВ антени и антенски појачала; 

- одржување, поправка и замена на: сијалици, неон-
ски светла, фасонки, плафоњерки, лустери, пре-
кидачи, утикачи, осигурачи, скалишни автомати 
и други заеднички простории; 

- одржување, поправка на главна разводна табла; 
- одржување, поправка и замена на главните осигу-

рувачи на зградата и становите и уклопниот ча-
совник; 

- поправка и замена на клучеви, катанци и оков на 
столарија, браварија и орманите на главните раз-
водни табли, водомерите, телефонските и теле-
визиските инсталации во заедничките простории; 

- одржување и поправка на сите видови заштитни 
огради во заедничките простории; 

- одржување и поправка на маските на грејните тела 
во заедничките простории; чистење на олуците, 
увалите, риголите што и припаѓаат на зградата 
како и лепење на олуците, опшивките, парапе-

тите и другите лимарски работи ца зградата; 
- делимична замена на ќерамиди, ра^лодеит, салонит-

ски и други покривачи на покривот; 
- поправка и замена на котлињата и решетките на 

сливниците; 
- замена на стаклата и китот на сите застаклени 

места во заедничките простории; 
- варосување на ѕидовите, таваните, замена на ѕид-

ните тапети, фајаносови плоч ници и друго во за-
едничките простории; 

- бојадисување и лакирање со ^рсна СОЈ а на: вна-
трешна и надворешна столарија, браварија, цо-
клиња, сите видови цевки, грејни тела и друго во , 
заедничките простории; ѕ , > 

- поправка и замена на автомати за затворање на 
влезната врата во зградата; 

- полнење и замена на противпожарната апарати во 
заедничките простории; 

- одржување, поправка и замена на поштенските 
сандачиња; 

- материјалните трошоци за чистење и миење на 
заедничките простории, пристапни патеки и тро-
тоари што и припаѓаат на зградата; 

- систематска дератизација на станбени згради, де-
зинсекција при појава на глодари и штетни ин-
секти, дезинфекција во случај на загадување на 
површините од изливање на фекалните и отпад-
ните води. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 15-4218 ^ Министер, 
10 јуни 1998 година Т о м е Тромбев, с.р. 

Скопје 

985. 
Врз основа на член 37 од Законот за платен промет 

(„Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/% и 
7/97), Министерот за финансии донесува 

НАРЕДБА 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА 
З А СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА 

ЈАВНИ ПОТРЕБИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
за јавни потреби („Службен весник на РМ" бр. 69/97 и 
15/98), во делот I - Приходи на Републиката и на едини-
ците на локалната самоуправа, во точка 3 - Данок на 
промет на производи и услуги и акцизи, во потточка 
3.1, по бројот 3 се додава нов број 4 кој гласи: 

„4). 840-2138 - Данок на промет на товарни и терен-
ски моторни возила, нивни резервни делови и употребу-
вани патнички автомобили; 

Во истата точка во потточка 3.2., по бројот 1 се 
додава нов број 2 кој гласи: 

„2). 840-2388 - Данок на промет на услуги за само-
стојни вршители на дејност." 

Во точка 9-Приходи што ги остваруваат органите на 
управата, правосудните органи и други приходи, во пот-
точката 9.1., на сметката под број 10 се менува називот 
и гласи: 

„10) 840-6212 - Приходи од регистрација на возила за 
СПИ". 

Во истата потточка по бројот 23 се додава нов број 
24 кој гласи: 

„24) 840-6350-Дру ги приходи". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр.13-503/1 Министер за финансии, 
14 мај 1998 година Д'Р Т а к и Ф и т и > С Р-

Скопје 
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Врз основа на член 89 алинеја 3 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 70/92), Уставниот 
суд на Република Македонија, на седницата одржана на 
23 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СЛУЖБАТА ЗА 
ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА СО БИБЛИ-
ОТЕКА ПРИ УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Симеон Петровски, дипломиран правник, се име-
нува за советник во Службата за евиденција и докумен-
тација со библиотека при Уставниот суд на Република 
Македонија. 

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

Су .бр. 175/98 „ 
23 април 1998 година х г Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 

987. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" - Пречистен текст, бр. 29/96), Советот 
на Народна банка на Република Македонија на 
29.06.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАЛИ НА БАНКИТЕ ВО Ш-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 

ОД 1998 ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на банките одобрени на сто-
панските субјекти во општествена, приватна и мешо-
вита сопственост и на граѓаните на крајот од Ш-то 
тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки во 
однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 го-
дина за 11,0%. 

Притоа, банките можат да ги зголемат денарските 
пласмани од став 1 на оваа точка до 6,6% на 31 јули 1998 
година, до 8,8% на 31 август 1998 година и до 11,0% на 
30 септември 1998 година, кумулативно во однос на 
состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 година. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани 
кои не се под о1раничување се подразбираат долгороч-
ните денарски кредити одобрени врз основа на намен-
ските денарски депозити на државата, како и долго-
рочни денарски кредити од Националната Агенција за 
развој на мали и средни претпријатија (НЕПА) 

2. Банките можат меѓусебно да го разменуваат неи-
скористениот дел од порастот на денарските пласмани 
до висината на дозволениот пораст, во согласност со 
точка 1 од оваа одлука. 

Условите за меѓусебната размена, банките ги дого-
вараат со склучување на договор. 

За износот на разменетиот лимит (право на пораст 
на денарските пласмани), банките се должни да ја изве-
стат Народна банка на Република Македонија во рок од 
два дена од склучување на договорот со доставување на 
фотокопија од истиот. 

3. Доколку одредени банки покажуваат значителен 
износ на неискористено право на пораст на денарските 
пласмани и истото не го размениле со други банки кои 
целосно го искористиле правото на пораст на денар-
ските пласмани, Народна банка на Република Македо-
нија ќе го распредели неискористениот дел од правото 

на пораст на денарските пласмани на други банки кои 
го искористиле утврденото право. 

4. Под денарски пласмани, во смисла ка оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побарувања на банки и штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ", бр. 7/97). 

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките ќе и доставуваат на 
Народна банка на Република Македонија декадни и ме-
сечни извештаи за остварената состојба на денарските 
пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во На-
родна банка на Република Македонија два дена по исте-
кот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат 
врз основа на книговодствената состојба на тие пла-
смани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден 
за доставување на КН-БИФО (извештај за книговод-
ствената состојба на сметките на банките). 

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ги 
доставуваат според Упатство што го пропишува гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.07.1998 година. 

О.бр. 02-15/138-98 „ 
29 јуни 1998 година ^ Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

988. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" - Пречистен текст, бр. 29/96), Советот 
на Народна банка на Република Македонија на 
29.06.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО Ш - Т О ТРИМЕ-

СЕЧЈЕ ОД 1998 ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на штедилниците одобрени 
на стопанските субјекти во општествена, приватна и 
мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од КИ-
ТО тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки 
во однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 
година за 11,0%. 

Притоа, штедилниците можат да ги зголемат денар-
ските пласмани од став 1 на оваа точка до 6,6% на 31 
јули 1998 година, до 8,8% на 31 август 1998 година и до 
11,0% на 30 септември 1998 година, кумулативно во 
однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 го-
дина. 

2. Штедилниците можат меѓусебно да го размену-
ваат неискористениот дел од порастот на денарските 
пласмани до висината на дозволениот пораст, во соглас-
ност со точка 1 од оваа одлука. 

Условите за меѓусебната размена, штедилниците ги 
договараат со склучување на договор. 

За износот на разменетиот лимит (право на пораст 
на денарските пласмани), штедилниците се должни да 
ја известат Народна банка на Република Македонија во 
рок од два дена од склучување на договорот со доставу-
вање на фотокопија од истиот. 

3. Доколку одредени штедилници покажуваат значи-
телен износ на неискористено право на пораст на денар-
ските пласмани и истото не го размениле со други ште-
дилници кои целосно го искористиле правото на пораст 
на денарските пласмани, Народна банка на Република 
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Македонија ќе го распредели неискористениот дел од 
правото на пораст на денарските пласмани на други 
штедилници кои го искористиле утврденото право. 

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка II од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побарувања на банки и штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ", бр. 7/97). 

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, штедилниците ќе и доставу-
ваат на Народна банка на Република Македонија де-
кадни и месечни извештаи за остварената состојба на 
денарските пласмани. Декадните извештаи се доставу-
ваат во Народна банка на Република Македонија два 
дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се 
доставуваат врз основа на книговодствената состојба на 
тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот 
предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за 
книговодствената состојба на сметките на банките). 

6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука штедилни-
ците ги доставуваат според Упатство што го пропишува 
гувернерот на Народна банка на Република Македо-
нија. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.07.1998 година. 

О.бр. 02-15/139-98 ^ Претседател 
29 јуни 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Тјшеаш, с.р. 

707. 
Врз основа на член 63 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија („Сл. весник на РМ" бр. 29/96 
- Пречистен текст) и член 3 став 2 од Уредбата за 
контниот план и за билансите на банките и штедилни-
ците („Сл. весник на РМ" бр. 43/95), како и Одлуката за 
аналитичките сметки на контниот план за банки и ште-
дилници („Сл. весник на РМ" бр. 9/%), по претходно 
прибавено мислен* на Министерството за финансии, 
Советот на Народната банка на Република Македонија, 
на ден 01.07.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А АНАЛИ-

ТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН З А 
БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Во планот на аналитичките сметки на Контниот 
план на банките и штедилниците се воведува нова ана-
литичка сметка 5104 - Долгорочни кредити на нефи-
нансиски правни лица од програмата НЕПА. 

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на 
објавувавте во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

О. бр. 02-15/140-98 „ Претседател 
1 јули 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а ^публика Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје И - Скопје, заведен е 

спор за сопственост по тужбата на тужителот Димит-
р и ^ Димитровски од Скопје, ул."Црниче" бр. 16-6, 
против тужената Мирковска Милка од Австралија, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се Јави во ОВОЈ суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или'во истиот 
рок да ја достави точната адреса на живеење или 
престојување. 

Доколку тужената не се јави во опредепениот рок 
ќе биде поставен привремен застапник од редот на 
адвокатите, и Тоа адвокатот Огњановић Наташа. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХП П.бр. 
131/У5. ^ (11783) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка за сопстве-

ност, по тужбата на тужителот Тариќ Шукро од е. 
Г.Оризари, Велес, против тужениот Качар Шабан од 
е. Г. Оризари, Велес, а сега со непознато место на 
живеење во Сараево, БИХ. Вредност на спорот 
1.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномошен 
застапник кој ќе го застапува неговиот интерес и 
право се до завршување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во ВелесЈП.бр. 1534/97. (11803) 

Основниот суд во Велес по предлог на тужителот 
Кодевска Тасија од е. Богомила, против тужениот 
Павловски Ристо од Велес, со непознато место на 
живеење и престојување, а за привремен застаспник 
на тужениот Павловски Ристо од Белее ја одреди 
Билјана Јачева, стручен соработник во Основниот суд 
во Велес. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник по предметот се 
додека тужениот не се појави пред судот. 

Од Основниот суд во Велес,П.бр. 183/98. (11848) 
ОСНОВЕН СУД ВО К У М А Н О В О 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителот Борис Стефановски 
од Куманово, ул."Благој Стефковски-Гојчо" бр. 23, 
против тужената Савица Стефановска од Куманово, а 
сега со непозната адреса на живеење. Се повикува 
тужената или било кое друго лице кое ја знае нејзи-
ната адреса да ја достави на судот во рок од 30 дена од 
објавување на огласот. « 

Во спротивно, судот ќе и постави привремен зас-
тапник и тоа Горан Богатиновски, адвокат од Кума-
ново, кој ќе ја застапува тужената во оваа постапка се 
додека таа или нејзин полно-мошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, У.П. бр. 09-775/95. 
(11771) 

Основниот суд во Куманово објавува дека за 
привремен застапник на тужениот Јакимовиќ Стојмен, 
со непозната адреса, се определува адвокатот Јордан 
Ссрафимовски од Куманово КОЈ ќе го застапува по 
предметот П.бр. 2352/97 година. 

Од Основниот суд во Куманово, IX П.бр.2352/97. 
(11806) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на 

тужителот Бурхан Мифтари од е. Боговиње, против 
тужените Хашмет Мемиши од Тетово, ул."И.Р.Ј1ола" 
бр. 101,сега со непозната адреса во Швајцарија^ други. 
Вредност на долгот4.767 ДЕМ. 

Се повикува тужениот да се јави пред судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во 
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истиот рок да овласти СВОЈ полномошник во земјата. 
Во спротивно,судот ќе му постави приврмен застапник 
КОЈ ќе се грижи за неговите интереси до правилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 554/98. (11804) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
докажување на смрт на лицето Абдурамани Месуд, 
порано од е. Вејце-Тетовско, по предлог на предла-
гачот Абдурамани Харун од е. Вејце-Тетовско. 

Се повикува лицето Абдурамани Месуд во рок од 
30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, или 
секое друго лице што знае за неговиот живот. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.252/98. (11807) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Управниот одбор на АД "Современ дом" -

Прилеп изготви и достави програма за финансиска и 
сопственичка трансформација бр. 02-128 од 24.VI.1998 
година согласно чл.81 од Законот за трансформација 
на претпријатија со општествен капитал. 

Со Програмата се предвидува дека ќе се изврши 
конверзија во траен влог сто посто од обврските на 
АД "Современ дом" према сите доверители. 

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп 
свикува рочиште за изјаснување и гласање на дове-
рителите по Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на АД "Современ дом" - При-
леп за 14.VII.1998 година во 12,00 часот во судница 
Голема сала. 

Доверителите можат да ја разгледаат програмата 
во просториите на должникот на АД "Современ дом" -
Прилеп, ул."Моша Пијаде" бб. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (11753) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со 
решението Ст.бр.158/96 од 21.IV.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ГГГУП "Пан 
- Компани" од Тетово,ул."Б.Миладинови" бр.60. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од 
Тетово,ул."Б.Стефаноски" бр.8. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
;е закажува на 6.Х.1998 година, во 10,30 часот, во 
;оба број 7 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (11772) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.55/97 од 24.Ш.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Мијоли Ко-
мерц" од е. Конопница, Крива Паланка. 

За стечаен судиЈа е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мијалчо Стојанов-
ски од Крива Паланка,ул."11 Октомври" бб, телефон 
375-134. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања' 
се закажува на 27.V1I.1998 година, во 9 часот, во соба 
бро) 11 /Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (11808) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со, 
решението Ст.бр. 129/96 од 04.VI. 1998 година се 
констатира дека Програмата за финансиска консо-
лидација и сопственичка трансформација на О П З П 
"Душан Кириќ", е. Росоман донесена од Управниот 
одбор е прифатена на рочиштето од 04.VI.1998 година 
од доверителите чии побарување изнесуваат повеќе од 
половината на побарувањата на сите доверители, 
според која програма О П З П "Душан Кириќ", е, 
Росоман се организира во Друштво со ограничена 
одговорност со откуп на претпријатието од страна на 
вработените и претворање на дел од побарувањата-
обврските во траен влог на претпријатието. 

Се одобрува Програмата за финансиска консо-
лидација и сопственичка трансформација на О П З П 
"Душан Ќириќ", е. Росоман поднесена од Управниот 
одбор. Мерките во Програмата за финансиска консо-
лидација и сопственичка трансформација имаат прав-
но дејство спрема сите доверители. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (И809) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
140/96 година од 29.V.1998 година објавува дека е 
отворена стечајна постапка истовремено заклучена 
над стечајниот должник П И "Дарви", ул."Цветан 
Димов" бр. 7/14. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (11810) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 37/98* од 29.V.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот П Т "Јане-комерц" 
од е. Сланско, општина М.Брод со жиро сметка 41101-
601-26976. 

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија 
во Основниот суд во Кичево. 

За стечаен управник е одреден Милошески Бошко 
од М.Брод, телефон 75-067 и на работа 74-009. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.VII.1998 година, во 10 часот, во 
овој суд. 

Од Основниот суд во Кичево. (11811) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Ст.бр. 517/97 од 04.V.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над Т П "Спин" - Струмица, но 
истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, стечајната постапка над Т П "Спин" -
Струмица се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
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ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие да се брише од регистарот на стопан-
ските претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (11812) 

Рочиштето за утврдување на побарувањата спре-
ма стечајните должници ДОО "Прех Вито", Прех -
прех" и "Прех пел" - Битола, закажано за ден 
25.VL1998 година во "Службен весник на РМ" бр. 25 од 
4.VL1998 година се презакажува и ќе се одржи на ден 
24.IX.1998 година во 9 часот, соба бр. 41 во Основниот 
суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (11841) 

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 
222/98 од 23.VI.1998 година, над ТП "Аниво" од Битола 
со жиро сметка 40300-601-86410 при З П П Филијала 
Битола, се отвора стечајна постапка, но не се спро-
ведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (11842) 

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 
468/97 од 22.VI.1998 година, над П П "Измир" нас. 
Карпош бр. 9-3/44 - Битола со жиро сметка 40300-601-
71442 при З П П Битола, дејност трговија, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со 
решението Ст.бр. 668/96 од 17.Х.1996 година над П П 
"Бурим" од Битола отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (11843) 

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 
112/98 од 9.VL1998 година над П П "Биди добар" , ул. 
"Цар Самоил" бр. 196 во Битола, жиро сметка 40300-
601-76225, се отвора стечајна постапка, но не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (1844) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр.533/96 од 10.IX.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот П П "Црно 
Тиквешка" од Кавадарци,ул."Скопска" бр.5. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Новевска Вера од 
Кавадарци,бул."Македенија" бр.34-14/1, телефон 75-
872 и 414-807. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.VII.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (11845) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.331/97 од 22.ХОЛ997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот П Г П "Елита Инекс" 
од Тетово,ул."Љуботенска" бр.73. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 4.IX.1998 година, во 9,45 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово (11846) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 550/97 од 19.VI.1998 година на Основниот 
суд во Охрид, е одобрено склученото присилно порам-
нување помеѓу должникот АД "Градинар" - Охрид, и 
неговите доверители постигнато на рочиштето одр-
жано на ден 19.V1.1998 година. Со присилното порам-
нување е постигната спогодба помеѓу должникот и 
доверителите со која должникот се обврзува да им ги 
исплати на доверителите побарувањата што втасуваат 
за наплата до 19.VI.1998 година во висина од 60% со 
камата од 3% годишно, со рок на отплата од 2 години 
сметано од денот на постигнатото присилно порам-
нување односно од 19.VI.1998 година. 

Одобреното присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите кои не учествувале во 
постапката за порамнување, како и спрема довери-
телите кои учествувале ро постапката, а чии поба-
рувањата се оспорени ако се утврдат дополнително. 

Од Основниот суд во Охрид. (11847) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1033/96 од 17.XI.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П П Т "Моно-
верзал" од Скопје, ул."Дижонска" бб, со жиро сметка 
40100-601-21922.' 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Драган В е л и ч е в -
ски, од Скопје, бул."Крсте Мисирков" бр. 9/10, теле-
фон 234-487. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 7.IX.1998 година, во 8 часот, во барака 
број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11808) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека сс 

решението Л.бр. 158/98 од 30.IV. 1998 година, се отвор* 
постапка за ликвидација над Претпријатие за произ 
водство, промет и услуги "Макформ" експорт-импорч 
ДОО од Скопје,ул."Коста Новаковиќ" бр.46-3/9 сс 
жиро сметка 40100-601-192648. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул."Дрезденска" бр. 15/2-12 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониоп 
должник да ги пријават своите побарувања во рок ОЈ 
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30 денат од, објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ово) суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.Vn.1998 година, во 8,50 часот во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11566) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 76/98 од 19.VI.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ППУ 
"Јувена" Ц О - Скопје, ул/Теорги Скрижевски" бр. 24, 
жиро сметка 40100-601-84715. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11628) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението Л.бр. 77/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТ "Фараон" од 
Скопје,ул."Партизански одреди" бб со жиро сметка5 

40100-601-254404. 
За ликвидационен управник се определува Младен 

Божиновски, од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 7.IX.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11672) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр 161'98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ликвидациониот 
должник Претпријатие во приватна сопственост за 
тр| овија на големо и мало "Конан" ЦС) од Скопје, 
ул "Ужичка Република" бр.27-а со жиро сметка 40100-
601-166018. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 6.УП.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11647) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр. 15/98 од 29.IV. 1998 година, отворена е 

постапка за редовна ликвидација над ITU "Дстоил-Т" 
од Куманово, ул."Никола Тесла" бр. 165 со жиро 
сметка 40900-601-44915 при З И П филијала - Кума-
ново. 

За ликвидационо!! управник се определува Хилда 
Петринска, од Куманово, ул."Бајрам Шабани" бр. 98. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник иа РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 24.VII.1998 година, во 10,30 часот во 
соба број 11 ТИ во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово.. (1 1735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 3'98 од 29.IV. 1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот НП "Тони-
пром" од Куманово. 

Но правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистерот на претпријатијата при ОВОЈ 
суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (1 1736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 64'98 од 9.VL1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "Мона Турс" 
ДОО експорт импорт од Скопје, ул."Московска" бр. 
9/2-5, жиро сметка 40120-601-337003. 

Но правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (11542) 

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр. 12/96 
од 8.VI. 1998 година ја заклучи ликвидационата по-
стапка према должникот штедилница Тутунски ком-
бинат ДОО - Прилеп, отворена со решението Л.бр. 
12/96 од 10.1.1997 година на Основниот суд - Прилеп. 

Остатокот од имотот на ликвидационата маса се 
пренесува на основачот на должникот АД Тутунски 
комбинат - Прилеп. 

Побарувањата на доверителите што не се прија-
вени до денот на заклучувањето на ликвидационата 
постапка по окончувањето на постапката ќе ги нами-
ри основачот АД Тутунски комбинат - Прилеп но 
само до височина на вредноста и на преземениот имот. 

Ликвидациониот управник Љубица Илчоска се 
разрешува од должност, а должникот Штедилница 
Тутунски комбинат Д О О - Прилеп по правосилноста 
на решението да се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (11557) 
7 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нијата подолу наведени заклучена е ликвидационата 
постапка спрема следните ликвидациони должници, и 
тоа. со решението Л.бр. 15/97 од 12.VI.1998 година 
спрема ПВНТ "Астор Комерц" од Тетово, со 
решението Л.бр. 1/98 од 16.IV.1998 година спрема ГШ 
"Кодра" од Тетово и со решението Л.бр. 2/98 од 
11.VI. 1998 година спрема ПТП "Земпромет - 95" од е. 
Жилче. 
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По правосилноста на решениејата, ликвидацио-
н а ^ должници да се бришат од регистарот. на 
претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (11556) . 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 167/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Т П , "Дујгу-
Комерц" ДОО од Скопје,ул."Ѓорче Петров" бр.6 со 
жиро сметка 40120-601-58169. 

За ликвидационен управник се определува Јасмина 
Тодоровска, од Скопје, ул."Рудо" бр. 61, телефон 267-
154. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.УП.1998 година, во 8,50 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 149/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство внатрешна и надво-
решна трговија "Мосина" од Скопје,ул."Христо Смир-
ненски" бр. 17 со жиро сметка 40100-601-32996. 

За ликвидационен управник се определува Јасмина 
Тодорове^ , од Скопје, ул."Рудо" бр. 61, телефон 267-
154. 

Се повикуваат доверителите на ликвидационжл 
должник да ги пријават своите побарувања во рок ох 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд сс 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваа! 
должниците да ги намират дот ловите према ликви-
дациониот должник, без одлагаа Ј. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30 УП. 1998 година, во 8.50 часот ве 
соГм оро] 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11745) 

Основниот суд Скопје Ц - Скопје објавува дека се 
решението Л.бр.111/98 од 12.VI.1998 година, се заклу-
чува ликвидационата постапка над Трговското прет-
пријатие "Красна промет" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
"Мен дел сева" бр. 27 со жиро сметка 40100-601-177151. 

По правосилноста на решението ликвидациона -)! 
должник да се брише од регистарот на претпријату 
при Основниот суд Скопје I - С к о т е . 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11749) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 123/98 од 1LVL1998 година се 
заклучува ликвидационата постапка над производното 
рѓо веко претпријатие "Мелодии", ул." АЛИЈИ Авдо-

виќ" бр. 35 со жиро сметка 40100-601-164515. 
lii. правосилноста на решението, ликвидациониот 

чолжник да се брише од регистарот на претприја-
г иј »та при Основниот суд Скопје 1 - Скопје. 

( О с н о в н и о т суд Скопје П - Скопје, (11750) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 42/98 од 27.УЛ998 година се заклу-
чува постапката за ликвидација, над ликвидациониот 
должник Производно трговско претпријатие "Еко-
Пак Инжињеринг" увоз-извоз ДОО - Скопје, ул. "Три-
англа" бб и жиро сметка бр. 40110-601-382076. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник Да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11759) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр. 18/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
ликвидациона постапка над должникот "Фер 
Балкан" Претпријатие за трговија експорт-импорт, е. 
Ваксинце - Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величковски, од Скопје, бул."Крсте Мисирков" бр. 
910, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према, ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 17.IX.1998 година, во 9 часот во 
соба број 17/П во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (11781) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Л.бр. 336/96 од 23 .VI. 1998 година е 
заклучена ликвидационата посталка над Градежното 
производно претпријатие "Рале-Инг" увоз-извоз Ц.О. 
- Кавадарци, ул."Илинденска" бр. 8/3, Кавадарци. 

По правосилноста на решението претпријатието 
ќе се брише од регистарот на претпријатија што се 
води при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (11813) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека отвори 
ликвидациона постапка но истата не ја спроведе и ја 
заклучи и тоа: со решението ст.бр. 351/97 од 5.V.1998 
година, над П П С "Маркова Скала" - Виница, со 
решението Ст.бр.67/96 од 5.V.1998 година над П П С 
"Валка" - Кочани, и со решението Ст.бр. 71/96 од 
5.V. 1998 година над П П С "Тимоти" - Кочани. 

Против горенаведените решенија доверителите 
можат да изјават жалба во рок од 15 дена, сметано од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", а преку Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решенијата, горе наведените 
стечајни долници да се бришат од регистарот на 
претпријатијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (11814) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Л.бр. 6/98 од 5.V.1998 година отвори ликвида-
циона постапка над ГИПС "Вест-Пром" - Кочани, ул. 
"Кирил и Методи" бр. 52, со жиро сметка број 40400-
601-15190 при З П П Кочани, но истата не ја спроведе 
поради немање имот на должникот и ја заклучи. - - ' 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15 дена, од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", преку судот Д 
Апелациониот суд во Штип. 
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' По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата што се води при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (11815) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр, 4/98 од 30.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско друш-
тво за трговија и услуги "Ско-Мел" Стево д.о.о.ел 
експорт импорт од Скопје,ул."Кавадарска" бр. 16 со 
жиро сметка 40110-601-385522. 

За ликвидационен управник се определува Стевчо 
Костов, адвокат од Скопје, ул. "БОЈ ми ја" бр.6 кула 3, 
телефон 413-009. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30' дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет со пријави во 
два примероци со докази најдоцна во рок од 3 месеци. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према друштвото во ликвидација, најдоцна 
во рок од 3 месеци од објавата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 212/97 од 24.IV.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за производство трговија и услуги на големо 
и мапо "Мет - Ма Компани" експорт импорт ЦО, е. 
Арнакија - Скопје, жиро сметка 40120-601-209025. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11849) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
вотство и промет увоз - извоз "СА - ГЕ" п.о. Скопје". 

Тркалезен печат под назив:"Партизан" АД-Прилеп". 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.996017,издаден од УВР - Скопје на име 
Доновска Марија, ул. "Н. Георгиева" бр.21,Скопје. 

Пасош бр.835460, издаден од УВР - Скопје на име 
Јетмир Даути, е. Бојане,Скопје. (11819) 

Пасош бр.957164, издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафа Неждет, ул. "Демир Хисарска" бр.48,Скопје. 

Пасош бр.327142, издаден од УВР - Скопје на име 
Георгиева Анета, ул. "Дебарца" бр.21,Скопје. (11825) 

Пасош бр.0603513/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Анѓеловски Тахир,ул."Првомајска"бр.23 а,Скоп|е. 

Пасош бр. 198319/94.издаден од УВР - Тетово на име 
Максути Шенаси, е. Сл атина,Тетово. (11829) 

Пасош бр.0158937/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Шакир Бакиу, е. Рашче,Скопје. (11830) 

Пасош бр. 1011680/97,издаден од УВР - Гостивар т 
име Анѓелкоски Мино, ул. "Питарница" бр. 2/1, Гос-
тивар. \ (11832) 

Пасош бр.0598539/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Нејат Ракиповскп, ул."М. Тито" бр.202,Скопје. 

Пасош бр. 1008829, издаден од УВР - Венее на име 
Гнгова Афродита, ул. "Марксова" бр. 12/12, Ве пес. 

Пасош бр. 136545/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Исени Ќенан. е. Отља,Куманово. (11840) 

Пасош бр.991364/97,издаден од УВР - Велес на име 
Асанов Седат, ул. "Ганчо Хаџипанзов" бр.61,Велес. 

Пасош бр. 1045886/98,издаден од УВР - Велес на име 
Асанова Шјреп ул ."Ганчо Хаџипанзов" бр. 61,Вел ес. 

Пасош бр.564349/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Терзиоска Виолета, ул."Гиго Михајловски" бр.9/3-16, 
Скопје'. (11862) 

Пасош бр.0254246, издаден од У В Р С к о п ј е на име 
Толов Ѓорѓи, ул. "Енѓелсова" бб,Неготино. (11863) 

Пасош бр. 129169, издаден од УВР - Скопје на име 
Бислим Алберт, ул. "388" бр.56,Скопје. (11865) 

Пасош бр.0143427, издаден од УВР - Велес на име 
Тоцинов Дејан, ул. "11 Октомври" бр.9,Велес. (11869) 

Пасош бр.0805200/95,издаден од ОВР - Виница на 
име Цонев Ванчо, ул."Страшо Пинѓур" бр. 1/2-7, 
Виница. (11874) 

Пасош бр.527672/95 на име Емази Бесим, е. Богојци, 
Струга. (11875) 

Пасош бр.0935884 на име Скендери Алберт,Дебар. 
Пасош бр.0295133 на име Клобучишта Исни,Дебар. 
Пасош бр. 1043842 на име Скара Шкумбин,Дебар. 
Пасош бр.З86860/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Шабани Сетки, е. Чајлане,Скопје. (11880) 
Пасош бр.0235131 на име Дика Мајлинда,Дебар. 

Пасош бр.0369134 на име Скендер Херол инда, Дебар. 
Пасош бр.769711 на име Марке Шехадин,Дебар. 
Пасош бр.0566302, издаден од ОВР - Неготино на 

име Богески Јани, ул."Антигона" бр.64,Неготино. 
Пасош бр.757785на име Перчинковска Панде, ул.'Ок. 

Револуција" бр.3/14,Куманово. (11886) 
Пасош на име Анакиевски Орце,Делчево. (11887) 
Пасош бр.0972783, издаден од МВР - Кочани на име 

Мустафов Марем,ул."ГрозданТрифунов"бр. 17,Кочани 
Пасош бр.985545 на име ЈПабадранов Димча ул. 

"Пелистер" бр. 73,Битола. (1i891) 
Пасош бр. 1044579/98 на име Фератоски Фламур, е. 

Лабуништа,Струга. {11892) 
Пасош бр.0425182,издаден од ОВР - Неготино на 

име Јовановски Никола, ул."В.Влаховиќ" 5р.,2, Него-
тино. (11893) 
" "Чек бр.3829662,од тековна сметка бр.117960-53, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бунда-
левска Лидија,Скопје. (11816) 

Чекови бр. 3903950 , 3903951 и 3903952, од тековна 
сметка бр. 00105764-34,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Т р и ф у н о в а ^ Љубомир,Скопје. 

Чекови бр.2407896,3557714,3557715,3557716,3557720, 
3557721 и 3557725, од тековна сметка бр.11444503, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бучкова Мар јана,Скопје. (11851) 

Чекови од бр.431996 до 4319978 ,.3805313 и 4319963, 
од тековна сметка брз725-64,из дадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Николовска Марица,Велес 

Чекови од бр. 01057177 до 01057180 и од бр. 01097901 
до 01097910, од тековна сметка бр. 418/44, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје, Филијала - Велес на 
име Зоран Петрушевски, ул."Андон Шуков"бр.25-1/8, 
Велес. (11871) 

Чекови од бр. 000186819 до 1836825, од тековна 
сметка бр. 13353-89,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име ВеселинкаПоп-Андонова-Станко-
виќ,Скопје. (11872) 

Чекови од бр,17071706 до 170717715 и 16742789, из-
даден од Стопанска банка а.д.- Скопје на име Китан 
СТОЈКОВСКИ, ул."Цветан Димов"бр.96/1-11,Скопје. 
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I Работна книшка ма имс Зоран Ивановски,Скопје. 
Работни книшка на имс .Љупчо ЧурлиновЛ копје. 

] работна кишица на имс ( пекоски Васко,Скопје. 
Работна . книшка на имс Горанчо Турчиновић, 

Скопје. (11836) 
Работна книшка па имс Јачовска Валентииа,Скопје. 

" "Pa(jbtiia книшка, на имс Караманова Мандаровска 
Татјана, Скопје. (11864) 

Работи«! книшка, џа имс Незир Касуми, с,С Коњари, 
(копје . (11866) 

ВоЈна книшка,издадеиа од Скопје на име Звонко 
11аилов,( копје. (11852) 

(видете и етна за 1,П и III год и диплома,издадени од 
( С У "Коце Металец"- Скопје на име Ивановски 
Кокан /коп је . (11818) 

Свидетелства за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Рајко Жиичифов" Скопје на име Џелал Буќи.Скопјс. 

Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ "26 
1ули" ( копје на име Мемиши Неџбсдин,Скопје.( 11823) 

Сви дете летио за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Лазо'Трновски" Скопје на име Љубелска Виолета, 
(копје . (11833) 

Чекови бр. 719562 и од бр. 797566 до 797571, на име 
Блажевски Ацо ул."Јанко Михајлоски"бр.35, Кичево. 

Решение уп. бр.22-6183,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар-Скоше на име Павлина Стефкова, 
Скопје. (11821) 

Решение бр. 2^ - 1672,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Рамадани Ердоап. 
Скопје (11850) 

Решение бр.37-6592'2 за Компензација, издадено од 
Министерство за надворешни работи Скопје на име 
ТВ - Компани,('копје. (11867) 

Решение бр.37-262/2 за копмензација, издадено од 
Министерство за надворешни работи (копје на име 
ТВ - Коми,ши,Скопје. (11868) 

Решение бр. 12-6712.издадено од Секрстарјат за сто-
панство Центар - Скопје па име Јанкоски ИВО.СКОПЈС. 

Пасош бр 18X662, издаден ол ОВР - Валандово на 
име Митров И. Звонко, е. Јосифово, ул. "Г Јосифов-
и м " пр. 44. Валандоио. (1189^^ 

Индекс пр. 10Ѕ32. издаден во Валандово на име 
Аш е ческа ( кожана. Демир Капија. (11894) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 399/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001133-1-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друштво 
за трговија „ХАМИ" јтд, Шаин Маале - 28, Радовиш. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.41, 02.01, 
05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.51, 15.81, 
15.98, 20-10/1, 20.30, 20.40, 21.22, 24.30, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.40, 26.52, 26.62, 26.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.4, 45.42, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/ 
1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/13, 71.10, 74.20/2, 74.20/ 
3, 93.02, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

Друштвото истапува во свое имз и за своја сметка, 
а содружниците одговараат со целокупниот свој имот 

Управител на друштвото е Демиран Дурмишева, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 399/98. (10901) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр 359/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001093-6-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар уписот на Трговец пое-
динец Маријана Михаил Печинска тп ул. „Партизан-
ска" бр. 7, Берово. 

Основач и овластен потписник Маријана Михаил 
Псчинска 

Дејности: 070114, 070121, 070127 , 070123, 070126, 
070128, 070129, 070132. 

Трговецот поединец за своите обврски во правниот 
промет одговара лично со целиот свој имот, во свое 
име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 359/98. (10902) 

Генералниот застапник на претпријатието за трго-
вија на големо и мало „ОПАЛ-КОМ" П.О. експорт 
импорт од Ресен, на седницата одржана на 29.06.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
З А УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ З А РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се усвојува и прогласува малопродажната цена на 

цигарите. 
Член 2 

Цената на цигарите марка „Принц'* во продажба на 
мало за една кутија - парче изнесува: 

- ПРИНЦ БЛЕНД 70,00 ден. 
- ПРИНЦ ЛАЈТ 70,00 ден. 
- П Р И Н Ц УЛТРА ЛАЈТ 70,00 деи. 
-ПРИНЦ МЕНТОЛ 70,00 ден. 

Член 3 
Во цената од член 2 е содржана и износот АКЦИ-

ЗАТА и УВОЗНИТЕ давачки. 

Член 4 
Во цената од член 2 е содржан и износот за покри-

вана на трошоците на промет - рабат, франко магацин 
на купувачот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќе сс применува од 13.07.1998 година. 

Директор, 
Сотир Крстевски, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Агенцијата за потти-
кнувана на развојот на земјоделството - Битола обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 
З А КУПУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО 

- ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Купувач: Агенција за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола 
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1.2. Предмет на набавка: прибиранана понуди за купу-
вана на административно деловен пректор во строгиот 
центар на Битола во површина од 200-220 м2, кој може 
да биде вселив заклучно со 01.09.1998 година! 

1.3. Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот 
- документ за бонитетот на понудувачот 
- цена по 1 м2 изразена во германски марки во денар-

ска противвредност 
1.4. Првенствено право ќе има понудувачот кој ќе по-
нуди понизок спрат, поквалитетна изведба и пониска 
цена 

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
2.1. Писмените понуди да се доставуваат до Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделството - Би-
тола, бул. „1-ви Мај" бб (зграда на поранешниот Извр-
шен совет) или поштенски фах бр. 18 - Битола. 
2.2. Писмените понуди да се доставуваат најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој повик. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. При изготвувањето и доставуваното на писмените 
понуди задолжително да бидат применети одредбите од 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 

3.2. Информации можат да се добијат на телефон 097/ 
36-419. 

Агенција за поттикнување на 
развојот на земјоделството -

Битола 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец јуни 1998 година не може да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра Гранка Основица 

0101 Електростопанство 8.247 

0102 Производство на јаглен 5.012 

0105 Производство на нафтени деривати 7.781 

0106 Производство на железна руда 

0107 Црна металургија 5.609 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.899 

0109 Производство на обоени метали 8.549 

ОНО Преработка на обоени метали 4.103 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.407 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.400 

0113 Металопреработувачка дејност 5.743 

0114 Машиноградба, 4.161 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.501 

0117 Производство на електрични машини и 
5.003 апарати 5.003 

0118 Производство на базни хем. производи 6.530 

0119 Преработка на хемиски производи 11.274 

0120 Производство на камен, чакал и песок 6.677 

0121 Производство на градежен материјал 8.388 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 2.652 

0123 Производство на финални произв. од дрво 2.989 

0124 Производство и преработка на хартија 4.735 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.719 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.375 

0127 Производство на кожа и крзно 2.586 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.231 

0130 Производство на прехранбени производи 7.482 

0131 Производство на пијалаци 9.643 

0132 Производство на добиточна храна 6.556 

0133 Производство и преработка на тутун 7.131 

0134 Графичка дејност 5.366 

0135 Собирање и примарна преработка на 
4.449 индустриски отпадоци 4.449 

0139 Производство на разновидни производи 7.791 

0201 Земјоделско производство 5.028 

0202 Земјоделски услуги 7.560 

0203 Рибарство 3.062 

0300 Шумарство 4.912 

0400 Водостопанство 5.617 

0501 Високоградба 3.957 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.575 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
4.633 градежништвото 4.633 

0601 Железнички сообраќај 6.512 

0604 Воздушен сообраќај 10.486 

0605 Друмски сообраќај 4.375 

0606 Градски сообраќај 6.156 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.263 
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0701 Трговија на мало 4.987 

0702 Трговија на големо 9.784 

0703 Надворешна трговија 10.992 

0801 Угостителство 5.240 

0802 Туристичко посредување 4.698 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.149 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.043 

1001 Уредување на населби и простори " 5.988 

1002 Станбена дејност 5.279 

1003 Комунална дејност 6.313 

1101 Банкарство 10.482 

1102 Осигурување на имоти и лица 11.152 

1103 Услуги во областа на прометот 10.444 

1104 Проектер, и сродни техн. услуги 5.384 

1105 Геолошки истражувања 6.371 

1106 Истражувачко развојна работа (освен 
5.491 научно истражувачка) 5.491 

1109 Деловни услуги 8.338 

1201 Образование 6.001 

1202 Научно истражувачка дејност 6.956 

1203 Култура, уметност и информации 6.154 

1204 Физичка култура и спорт 5.496 

1301 Здравствена заштита 6.787 

1302 Општествена заштита на децата и 
4.803 младината и социјална заштита 4.803 

1401 Органи на државна власт, единици на 
6.467 локалната самоуправа и други облици 6.467 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.889 

1403 Здруженија 8.190 

1404 Политички партии, општествени 
организации, здруженија и други организации 8.438 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94,70/94,71/96 и 28/97), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец јуни 1998 година која се применува 

за аконтативно пресметување на персоналниот данок 
од доход изнесува 9.400 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја 

ОБЈАВУВА 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ АПРИЛ 1998 

ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец јуни 
1998 година изнесува 8968 денари. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 
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