
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. 

Понеделник, 8 јули 1996 
Скопје 

Број 34 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година износува 
6.000 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

621. 
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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ 
Се прогласува Законот за дополнувани на Законот 

за основното образование, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 26 јуни 1996 година. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Број 08-2394/1 
26 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски ,с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за средното образование („Службен вес-

ник на Република Македонија44 број 44/95 и 24/96), во 
членовите 88 став 2 и 98 став 1 по зборовите: „родители 
на учениците44 се додаваат зборовите: „кои не се врабо-
тени во училиштето44. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Број 08-2393/1 
26 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски,с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-

НОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Член 1 

Во Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија44 број 44/95 и 24/96), во 
членовите 96 став 2 и 102 став 1 по зборовите: „роди-
тели на учениците44 се додаваат зборовите: „кои не се 
вработени во училиштето44. 

Член 2 
Овој закон влегува во .сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 
622. 

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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
Се прогласува Законот за дополнувани на Законот 

за средното образование, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 26 јуни 1996 година. 

623. 
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 

ЗА 1995 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 1995 година, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 26 јуни 1996 година. 

Број 08-2407/1 
26 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А В Р Ш Н А СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1995 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 

Вкупниот износ на планираните и остварените при-
ходи и расходи и износот на издвоените средства во 
постојаната резерва во 1995 година изнесуваат: 

- приходи 
- расходи 
- постојана резерва 

Планирани Остварени 
43.833.568,461 43.834.687.455,50 
43.833.568.461 43.834.443.449,00 

110.400.000 110.400.000,00 
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Член 2 Член 3 
Разликата меѓу остварените приходи и извршените Планираните и остварените приходи по видови и 

расходи, во износ од 244.006,50 денари, се пренесува нивната распределба по намени се искажуваат во Ни-
како приход на Буџетот на Република Македонија за лансот за извршување на Буџетот кој гласи: 
1996 година. 
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Член 4 
Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Буџетот 

на Република Македонија за 1995 година се објавува во "Службен весник 
на Република Македонија11. “ . 
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624. 
Врз основа на член 121 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ЕВРОПСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 

ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1. Република Македонија стапува во редовно член-
ство на Европската конференција за цивилно воздухо-
пловство - ЕКАК со седиште во Париз, Република 
Франција. 

2. Се задолжува Министерството за сообраќај и 
врски да ја достави оваа одлука до Претседателот на 
Европската конференција за цивилно воздухопловство. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2408 

26 јуни 1996 година Претседател 
Скопје на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

625. 
Врз основа на член 30 од Законот за Радиодифузи-

јата („Службен весник на СРМ“ број 20/74 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 2/95) Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
јуни 1996година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕ-
РАЛЕН ДИРЕКТОР НА РАДИОДИФУЗНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕ-

ВИЗИЈА 
1 Се разрешува од функцијата генерален директор 

на Радиодифузното претпријатие Македонска радио-те-
левизија 

Мелпомени Корнети. 
2. За генерален директор на Радиодифузно^ прет-

пријатие Македонска радио-телевизија се именува 
Слободан Трајковски, уредник-коментатор во 

МРТВ. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2415/1 Претседател 
27 јуни 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

626. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 јуни 1996 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЉУБИНКА ЈАКИМОВ-
СКА ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОПШТИН-

СКИОТ СУД ВО КУМАНОВО 
1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-

скиот суд во Куманово 
Љубинка Јаќимовска, поради нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2421/1 Претседател 
27 јуни 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. . 

627. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 5 од Уставот на 

Република Македонија, и ч л е н и 45 став 1 од Законот 
за судовите („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА АПЕЛАЦИ-
ОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП 

1. За претседател на Апелациониот суд во Скопје е 
избрана 

Ленче Софрониевска. 
2. За претседател на Апелациониот суд во Битола е 

избран 
м-р Божидар Кочов. 
3. За претседател на Апелациониот суд во Штип е 

избран 
Трајко Пуздерлиев. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2418/1 Претседател 
27 јуни 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

628. 
Ррз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот! 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-1 
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За судии во Основниот суд во Берово, се избрани: 

Кирил Димитровски, претседател на Општинскиот 
суд за прекршоци - Берово, 

Голубинка Козовска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Берово, 

Данка Бубевска, судија во Општински суд - Берово,, 
Ленка Симевска, општински јавен правобранител -

Берово и 
Јован Чичаковски, адвокат од Берово. 

2. За судии во Основниот суд во Битола, се избрани: 
Олга Бошевска, судија во Окружниот суд - Битола, 
Лидија Мијаковска, стручен соработник во Окруж-

н и о т суд - Битола, 
Никодин Димовски, судија во Општинскиот суд -

Битола, 
Иван Стојановски, судија во Општинскиот суд - Би-

тола, 
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Анлроники Настовска, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд - Битола, 

Душко Јанкуловски, претседател на Општинскиот 
суд - Битола, 

Лиле Наумовска, претседател на Синдикалната ор-
ганизација во Демир Хисар, 

Александар Филипов, референт во Епархискиот 
управен одбор во Битола, 

Тодорка Шишковска, судија во Општинскиот суд -
Битола, 

м-р Стефан Караманди, судија во Општинскиот суд 
- Битола, 

Орхан Асим, стручен соработник во Општинскиот 
суд - Битола, 

Слободанка Баковска, судија во Општинскиот суд -
Битола, 

Никола Николовски, судија во Окружниот суд - Би-
тола, 

Петре Србиновски, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Битола, 

Виолета Костовска, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Битола, 

Ѓорѓи Христовски, вработен во Окружниот суд -
Битола, 

Павлина Лескова, секретар на Општинскиот суд -
Битола, 

Мишко Стојковски, помошник на директорот за 
правни работи во РЕК Битола, 

м-р Симеон Цветановски, заменик на јавниот право-
бранител на Битола и Демир Хисар, 

Силвана Илиевска, правник во Службата за општи и 
заеднички работи во Владата на Република Македо-
нија, 

Јордан Врбовски, претседател на Општинскиот суд 
за прекршоци - Битола, 

Слободанка Радивчева, стручен соработник во 
Окружниот стопански суд - Битола, 

Аце Бакиевски, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Битола, 

Симеон Шопов, адвокат од Битола, 
Вера Ристевска, стручен соработник и секретар во 

Окружниот суд - Битола, 
Трајан Коруновски, претседател и судија во Опш-

тинскиот суд за прекршоци - Демир Хисар и 
Александар Прчевски, судија во Општинскиот суд -

Битола. 
3. За судии во Основниот суд во Виница, сс избрани: 

Симеон Пешов, судија во Општинскиот суд во Ко-
чани - Судско одделение - Виница, 

Методи Иванов, судија во Општинскиот суд во Ко-
чани - Судско одделение - Виница, 

Благој Цикарски, претседател и судија на Општин-
скиот суд за прекршоци - Виница и 

Методи Гоцевски, директор на Правниот сектор во 
АД „Трико“ - Виница, 
4. За судии во Основниот суд во Гевгелија, сс избрани: 

Станка Кимова, претседател на Општинскиот суд за 
прекршоци - Валандово, 

Тихомир Шуклев, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Гевгелија, 

Тана Трајковска, шеф на Отсекот за имотно-правни 
работи во Министерството за финансии - Подрачна 
единица - Валандово, 

Ванчо Мендизов, заменик на општинскиот јавен об-
винител во Гевгелија, 

Велика Караниколова, општински јавен правобра-
нител во Гевгелија, 

Иван Стаменов, судија во Општинскиот суд - Гевге-
лија, 

Трајко Аврамов, судија во Општинскиот суд - Гевге-
лија, 

Марика Мидева, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Гевгелија, 

Елена Макаровска, стручен соработник во Општин-
ското јавно правобранителство - Гевгелија, 

Ѓорѓе Чурлинов, претседател на Општинскиот суд 
за прекршоци - Гевгелија, 

Драги Дилберов, судија во Општинскиот суд - Гев-
гелија, 

Митко Ташов, заменик на началникот за Општа 
управа во Министерството за правда Подрачна единица 
- Валандово и 

Иван Диманов, претседател на Општинскиот суд -
Гевлегија. 
5. За судии во Основниот суд во Гостивар, се избрани: 

Рајко Андоноски, судија во Општинскиот суд - Го-
стивар, 

Крсте Николоски, судија во Општинскиот суд - Го-
стивар, 

Зариф Зеќири, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Гостивар, 

Васил Костовски, вработен во Општинскиот суд -
Гостивар, 

Јелена Кемери, судија во Општинскиот суд - Гости-
вар, 

Васка Трпеска, судија во Општинскиот суд - Гости-
вар, 

Ристо Ангелкоски, претседател на Општинскиот суд 
- Гостивар, 

Љиљана Буревска, судија во Општинскиот суд - Го-
стивар, 

Мишо Даминовски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Гостивар, 

Зоран Михајлоски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Гостивар, 

Хабил Илази, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Гостивар, 

Фаик Арслани, претседател на Општинскиот суд за 
прекршоци - Гостивар, 

Ружа Томеска, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Гостивар, 

Иљми Сефери, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци -Гостивар, 

Катица Стојковска, заменик на јавниот правобрани-
тел во Општинското јавно правобранителство - Гости-
вар и 

Имер Фазлиу, стручен соработник во Општинскиот 
суд - Гостивар. 
6. За судии во Основниот суд во Дебар, се избрани: 

Томо Бужаровски, претседател на Општинскиот суд 
- Дебар, 

Гоце Јакиовски, општински јавен правобранител во 
Дебар, 

Шехат Марку, судија во Општинскиот суд - Дебар, 
Јелена Мартиноска, заменик на општинскиот јавен 

обвинител во Дебар, 
Петрит Дука, судија во Општинскиот суд за прекр-

шоци - Дебар, 
Намик Даци, претседател на Општинскиот суд за 

прекршоци - Дебар и 
Ештреф Буфи, секретар на ТПОЦ „Осми Септем-

ври“ - Дебар. 

7. За судии во Основниот суд во Делчево, се избрани: 

Илија Попов, судија во Општинскиот суд - Делчево, 

Љупчо Стоименов, судија во Општинскиот суд -
Делчево, 

Митко Георгиев, судија во Општинскиот суд - Дел-
чево, 

Ванчо Цонев, судија во Општинскиот суд - Делчево, 

Сребран Стоичков, раководител на Фондот за 
здравствено осигурување - Подрачна служба - Дел-
чево. 
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8. За судии во Основниот суд во Кавадарци, се избрани: 

Милан Николов, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Кавадарци, 

Мирјанка Томиќ, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Кавадарци, 

Николина Давчева, претседател на Општинскиот 
суд за прекршоци - Кавадарци, 

Ленче Делипетрова - Атанасовска, судија во Опш-
тинскиот суд за прекршоци - Кавадарци, 

Стојан Бојков, судија во Општинскиот суд - Кава-
дарци, 

Мирослав Маневски, претседател и судија во Опш-
тинскиот суд - Кавадарци, 

Ристо Петков, стручен соработник во Општинскиот 
суд - Кавадарци, 

Драгица Митрева, заменик на јавниот обвинител во 
Општинското јавно обвинителство - Кавадарци, 

Нада Белевска, јавен правобранител во Општин-
ското јавно правобранителство - Кавадарци, 

Нада Пенчева, референт за нормативна дејност и 
регистрација во АК „Тиквеш“ - Кавадарци, 

Јованче Најдов, судија во Општинскиот суд - Кава-
дарци, 

Виолета Димитрова, судија во Општинскиот суд -
Кавадарци и 

м-р Димитар Манчев, судија во Општинскиот суд -
Кавадарци. 

9. За судии во Основниот суд во Кичево, се избрани: 

Танче Софронијоски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Кичево, 

Абдулселман Канзоски, судија во Општинскиот суд 
- Кичево, 

е Миле Ангелески, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Кичево, 

Божин Аврамови, претседател на Општинскиот 
суд - Кичево, 

Јованка Стојаноска, судија во Општинскиот суд -
Кичево, 

Мира Анѓелеска, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Кичево, 

Ахмет Рушити, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Кичево, 

Ќирил Миладиноски, судија во Општинскиот суд -
Кичево, 

Драган Билески, судија во Општинскиот суд - Ки-
чево, 

Костадин Кизов, заменик на општинскиот јавен об-
винител во Кичево, 

Абдула Лимани, адвокат од Кичево, 
Љазам Љазими, стручен соработник во Општин-

ското јавно обвинителство во Кичево, 
Ванко Стојаноски, началник на ОВР Кичево - Ми-

нистерство за внатрешни работи, 
Елена Божиноска, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Кичево и 
Неџат Елези, адвокат Од Кичево. 

10. За судии во Основниот суд во Кочани, се избрани: 

Олгица Ѓорѓиевска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци Кочани, 

Зоран Трајанов, судија во Општинскиот суд - Ко-
чани - Судско одделение - Виница, 

Катерина Димитровска, судија во Општинскиот суд 
- Кочани, 

Босилка Михајлова, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Кочани, 

Никола Михаилов, судија во Општинскиот суд - Ко-
чани, 

Методи Костадинов, адвокат од Кочани, 
Лилјана Равнак, претседател на Општинскиот суд за 

прекршоци - Кочани, 
Киро Стефанов, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Кочани, 
Симијон Здравков, директор на Општоправниот 

сектор во .АД „РУЕН" - Кочани и 
Васил Стефанов, судија во Општинскиот суд - Ко-

чани. 

11. За судии во Основниот суд во Кратово, се избрани: 

Миле Стоименовски, судија во Општинскиот суд -
Кратово 

Милчо Лазов, судија во Општинскиот суд - Кра-
тово, 

Николчо Симонов, претседател и судија во Општин-
скиот суд за прекршоци - Кратово и 

Лилјана Саздова - Михајловска, претседател на 
Општинскиот суд - Кратово. 

12. За судии во Основниот суд во Крива Паланка, се 
избрани: | 

Ратка Гоговска, јавен правобранител на Кратово, 
Виолета Наумовска, судија во Општинскиот суд -

Крива Паланка, 
Лоза Илиевска, судија во Општинскиот суд - за 

прекршоци - Крива Паланка, ^ 
Иван Стојчев, судија во Општинскиот суд - Крива 

Паланка, 
Благица Ѓоневска, судија во Општинскиот суд -

Крива Паланка, д. 
Љубица Цветковска - Стојановска, судија во Опш-

тинскиот суд - Крива Паланка, 
Цветанка Раневска, судија во Општинскиот суд -

Крива Паланка, 
Ѓоко Алексовски, раководител на Службата за 

правна помош при Собранието на општина Крива Па-
ланка и 

Славица Ѓорѓиевска, претседател на Општинскиот 
суд за прекршоци Крива Паланка. 

13. За судии во Основниот суд во Куманово, се избрани: 

Олгица Цветанова, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Куманово, 

Јулијана Таревска - Наумова, стручен соработник 
во Општинскиот суд - Куманово, 

Звонко Јосевски, судија во Општинскиот суд - Ку-
маново, 

Миле Поповски, судија во Општинскиот суд - Кума-
ново, 

Момчило Георгиевски, судија во Општинскиот суд -
Куманово, 

Љубомир Ѓорѓевиќ, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд - Куманово, 

Невена Стојановиќ, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Куманово, 

Благоје Липковски, вршител на должноста претсе-
дател и судија во Општинскиот суд за прекршоци -
Куманово, 

Вите Доневски^ судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Куманово, 

Сефер Мехмети, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Куманово, 

Лидија Димчевска, судија во Општинскиот суд - Ку-
маново, 

Светислав Трајковски, судија во Општинскиот суд -
Куманово, 

Благоја Цветковски, вршител на должноста претсе-
дател и судија во Општинскиот суд - Куманово, 
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Видое Тасевски, судија во Општинскиот суд - Кума-
ново, 

Ленка Соколовска, судија во Општинскиот суд - Ку-
маново, 

Виолета Тасевска, судија во Општинскиот суд - Ку-
маново, 

Љубица Ристеска, судија во Општинскиот суд - Ку-
маново, 

Ленка Бабановска, заменик на јавниот правобрани-
тел во Јавното правобранителство - Куманово, 

Селвер Исмани, адвокат од Куманово, 
Десанка Ѓаковска, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Куманово, 
Рушка Поп - Арсовска, судија во Општинскиот суд -

Куманово, 
Живка Ивановска, судија во Општинскиот суд - Ку-

маново, 
Весна Јовановска, стручен соработник во Јавното 

правобранителство - Куманово, 
Стојман Димковски, секретар во Општинскиот суд -

Куманово, 
Славица Спасиќ, судија во Општинскиот суд - Кума-

ново, 
Сунчица Ефремовска, заменик на јавниот правобра-

нител на Куманово, 
Јаготка Денковска, правник во ЗИК „Куманово“ -

Куманово и 
Биљана Спиридоновска, раководител на Секторот 

за правни работи во „Простор“ ДОО - Куманово. 

14. За судии во Основниот суд во Крушево, се избрани: 

Дончо Димовски, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Крушево, 

Домника Зерде Курета, судија во Општинскиот суд 
- Крушево, 

Благоја Бошковски, претседател на Општинскиот 
суд - Крушево, 

Кочо Ѓорѓиоски, судија во Општинскиот суд - Кру-
шево и 

Сика Меле, судија во Општинскиот суд - Крушево. 

15. За судии во Основниот суд во Неготино, се избрани: 
Лазар Ризов, судија во Општинскиот суд - Него-

тино, 
Владанка Ристова, судија во Општинскиот суд - Не-

готино, 
Аница Јанковска, судија во Општинскиот суд - Не-

готино, 
Ратко Петковски, претседател на Општинскиот суд 

- Неготино, 
Розеана Ѓорѓиева, стручен соработник во Општин-

скиот суд за прекршоци - Неготино и ѓ 

Николаќо Николов, претседател на Општинскиот 
суд за прекршоци - Неготино. 

16. За судии во Основниот суд во Охрид, сс избрани: 
Сузана Танасоска, заменик на општинскиот јавен 

обвинител на Охрид, 
Славе Костоски, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Охрид, 
Елена Димоска, судија и вршител на должноста 

претседател на Општинскиот суд за прекршоци -
Охрид, 

Јован Костоски, судија во Општинскиот суд -
Охрид, 

Олга Василевска судија во Општинскиот суд -
Охрид, 

Верица Јовева, судија во Општинскиот суд - Охрид, 
Ристо Сиљаноски, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Охрид, 

Љубин Алексијевски, судија во Општинскиот суд -
Охрид, 

Руе Салиески, адвокат од Охрид, 
Елисавета Деребаноска, судија во Општинскиот суд 

- Охрид, 
Томислав Маноски, судија во Општинскиот суд -

Охрид, 
Милка Танеска, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Охрид, 
Димитрија Цобоски, стручен соработник во Опш-

тинскиот суд - Охрид, 
Зоран Ковачески, заменик на општинскиот јавен 

правобранител на Охрид и 
Владо Крлески, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Охрид. 

17. За судии во Основниот суд во Прилеп, се избрани: 

Љубен Пешкоски, претседател на Општинскиот суд 
за прекршоци - Прилеп, 

Снежана Богданоска, судија во Општинскиот суд -
Прилеп, 

Блаже Спиркоски, судија во Општинскиот суд -
Прилеп, 

Виолета Поповска-Тројачанец, стручен соработник 
во Општинскиот суд - Прилеп, 

Стеван Атанасоски, судија во Општинскиот суд -
Прилеп, 

Доста Лукароска, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Прилеп, 

Стеван Сгојчески, судија во Општинскиот суд -
Прилеп, 

Соња Димеска, судија во Општинскиот суд - При-
леп, 

Анка Хаџи-Рисгеска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Прилеп, 

Јоска Матески, судија во Општинскиот суд - При-
леп, 

Татјана Сусулеска, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Прилеп, 

Кирил Цветаноски, претседател на Општинскиот 
суд- Прилеп, 

Василка Симоноска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Прилеп, 

Надежда Момироска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Прилепи 

Даница Павловска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Прилеп, 

Марија Велеска, судија во Општинскиот суд - При-
леп, 

Слободан Беличанец, судија во Општинскиот суд -
Прилеп, 

Ангелчо Видески, судија во Општинскиот суд - При-
леп, 

Жарко Велески, судија во Општинскиот суд - При-
леп, 

Славица Д ана и лос ка-Те мел коска, стручен соработ-
ник во Општинското јавно обвинителство - Прилеп и 

Борис Чергоски, судија во Општинскиот суд - При-
леп. 

18. За судии во Основниот суд во Радовиш, сс избрани: 

Бранко Димитров, судија во Општинскиот суд - Ра-
довиш, 

Андон Атанасов, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Радовиш, 

Нада Димитрова, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Радовиш, 

Лазар Ѓорѓиков, адвокат од Радовиш, 
Славчо Милев, судија во Општинскиот суд - Радо-

виш, 
Благој Дамјанови, адвокат од Радовиш, 
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Нојко Арсов, општински јавен обвинител во Радо-
виш, 

Анѓел Диманов, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Радовиш, 

Добривоје Казанџиев, судија во Општинскиот суд -
Радовиш, 

Виолета Василева, судија во Општинскиот суд - Ра-
довиш. 

19. За судии во Основниот суд во Ресен, се избрани: 
Драги Жаловски, судија во Општинскиот суд - Ре-

сен, 
Билјана Јоноска, судија во Општинскиот суд - Ре-

сен, 
Љубица Саламовска, претседател на Општинскиот 

суд за прекршоци - Ресен, 
Слободанка Самаровска, претседател на Општин-

скиот суд - Ресен и 
Царева Проевска, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Ресен. 

20. За судии во Основниот суд во Свети Николе се 
избрани: 

Димче Поцков, судија во Општинскиот суд - Свети 
Николе, 

Стојанчо Атанасов, судија во Општинскиот суд -
Свети Николе, 

Слободан Арсовски, претседател и судија во Опш-
тинскиот суд за прекршоци - Свети Николе и 

Тодорче Миланов, заменик на јавниот обвинител во 
Свети Николе. 

21. За судии во Основниот суд Скопје I во Скопје, се 
избрани: 

Боро Тасевски, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Скопје, 

Весна Миткова, стручен соработник во Јавното пра-
вобранителство на Македонија - Скопје, 

Јасминка Андоновска, стручен соработник во 
Окружниот стопански суд - Скопје, 

Снежана Ѓорѓиеска-Зеќирија, стручен соработник 
во Окружниот стопански суд - Скопје, 

Христо Јованов, стручен соработник во Окружниот 
стопански суд - Скопје, вработен во Стопанскиот суд на 
Македонија - Скопје, 

Јулија Чавдар-Христова, судија во Општинскиот суд 
за прекршоци - Скопје, 

Весна Стојковска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Анита Данаилова, виши правен референт во Народ-
ната банка на Република Македонија - Скопје, 

Љиљана Петровска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Лидија Мартинова, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Дијана Димитрова, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Маринела Јакасановска, стручен соработник во 
Окружниот суд - Скопје, вработена во Врховниот суд 
на Република Македонија - Скопје, 

Дејан Костовски, стручен соработник во Окруж-
ниот стопански суд - Скопје, 

Снежана Геровска-Попчевска, судија во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Лидија Ивановска, стручен соработник во Врхов-
ниот суд на Република Македонија - Скопје, 

Олга Ангелова, судија во Општинскиот суд Скопје I 
- Скопје, 

Лилјана Кацарска, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Трипун Танушевски, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Стевка Чесноска-Танева, судија во Окружниот сто-
пански суд - Скопје, 

Мирјана Петрушева, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Милица Симоновска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Зорица Шапуриќ-Хорват, стручен соработник во 
Општинскиот суд Скопје I - Скопје, 

Живка Јаковска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Станка Везенковска, стручен соработник во Репу-
бличкиот суд за прекршоци - Скопје, 

Анета Арнаудовска, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд Скопје I - Скопје, 

Анѓел Солев, судија во Општинскиот суд Скопје I -
Скопје, 

Марика Матеска, судија во Општинскиот суд Скопје 
I - Скопје, 

Ангелина Поповска, стручен соработник во Репу-
бличкиот судски совет - Скопје, 

Александар Јањиќ, судија во Окружниот стопански 
суд - Скопје, 

Гордана Димова, судија во Општинскиот суд Скопје 
I - Скопје, 

Снежана Филеска, стручен соработник во Окруж-
ниот СУД. - Скопје, вработена во Врховниот суд 
на Република Македонија - Скопје, 

Јулијана Јосифовска, судца во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Добрила Кацарска, судија' во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Светлана Трајчевска, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Вангелина Маркудова, судија во Општинскиот суд -
Гевгелија, 

Ѓорѓија Трпчевски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Зоја Лега-Оганојевска, вработена во Окружниот 
суд - Скопје, 

Драгица Сапуниева, вработена во Окружниот суд -
Скопје, 

Виолета Јоанидис, судија во Републичкиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Оливера Рафајловска, судија во Окружниот стопан-
ски суд - Скопје, 

Димитар Адамов, судија во Окружниот стопански 
суд - Скопје, 

Виолета Копаноска-Стојановска, судија во Опш-
тинскиот суд Скопје I - Скопје, 

Спасе Стојановски, вработен во Министерството за 
одбрана на Република Македонија - Сектор за инспек-
циски работи - Скопје, 

Седат Реџепагиќ, стручен соработник во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Хилда Мешкова, стручен соработник во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Загорка Поповска, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Славка Шахпазова-Георгиева, судија во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Снежанка Митревска-Донева, стручен соработник 
во Стопанскиот суд на Македонија, вработена во 
Врховниот суд на Република Македонија - Скопје, 

Љиљана Ивановска-Шопова, судија во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Татјана Клинчарска, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд Скопје I - Скопје, 

Емилија Илиевска, стручен соработник во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 
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Милка Самоникова-Дракалска, судија во Општин-
скиот суд за прекршоци - Скопје, 

Јасминка Јованов-Трајковска, судија во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Јованка Никодиновска, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Ирина Петровска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје 

Розалија Кочковска, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Виолета Србинова, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Зорица Стрезоска, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Насер Хаџиахметагиќ, адвокат од Скопје, 
Лилјана Савовска, судија во Окружниот стопански 

суд - Скопје, 
Ружица Топличанска, судија во Окружниот стопан-

ски суд - Скопје, 
Раде Јовчевски, судија во Општинскиот суд Скопје I 

- Скопје, 
Маргарита Тошанова, судија во Општинскиот суд 

Скопје I - Скопје, 
Лилјана Зафировска-Петреска, судија во Општин-

скиот суд Скопје I - Скопје, 
Анита Бошковска-Коцевска, стручен соработник 

во Општинскиот суд Скопје I - Скопје, вработена во 
Врховниот суд на Република Македонија - Скопје, 

Снежана Бајлозова, судија во Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, 

Лидија Мирочевиќ-Гавриловска, стручен соработ-
ник во Стопанскиот суд на Македонија - Скопје, 

Верица Миновска, вршител на должноста директор 
на Општо кадровски сектор во ХЕК „Југохром" - Јегу-
новце, 

Ристо Катевеновски, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд за прекршоци - Скопје, 

Гордана Ѓорчева, стручен соработник во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Виолета Поповска, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Злата Сгамболиска, адвокат од Скопје, 
Мирјана Иванова-Бојаџиевска, судија во Општин-

скиот суд Скопје I - Скопје, 
Мирјана Стрезовска-Вулгаракис, судија во Општин-

скиот суд Скопје I - Скопје, 
Милан Доганџиски, судија во Општинскиот суд 

Скопје I - Скопје и Антонета Димовска, стручен сора-
ботник во Општинскиот суд Скопје II - Скопје. 

22. За судии на Основниот суд Скопје П во Скопје, се 
избрани: 

Јане Тапанџиоски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Бранка Илиевска, стручен соработник во Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје, 

Снежана Геровска, републички управен инспектор 
во Министерството за правда - Скопје, 

Лина Петровска, стручен соработник во Окружниот 
стопански суд - Скопје, 

Елисавета Зафировска, стручен соработник во 
Окружниот стопански суд - Скопје, 

Благоја Алексовски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Драгица Стојанова, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Весна Калевска, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Ѓорѓе Томановиќ, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Цветанка Кузмановска, судија во Општинскиот суд 
-Тетово, 

Станка Зафировска, стручен соработник во Окруж-
ниот стопански суд - Скопје, вработена во Врховниот 
суд на Република Македонија - Скопје, 

Зденка Србиноска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Снежана Таневска, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Мирјана Нонковска, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд Скопје II - Скопје, 

Зора Тренеска, судија во Општинскиот суд Скопје И 
- Скопје, 

Поликсена Антиќ, судија во Општинскиот суд 
Скопје II - Скопје, 

Нада Милчевска, судија во Општинскиот суд Скопје 
II - Скопје, 

Славјанка Јан ковска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Скопје, 

Виолета Дума, судија во Општинскиот суд Скопје II 
- Скопје, 

Павлина Христовска, судија во Опшинскиот суд 
Скопје И - Скопје, 

Ставре Џиков, судија во Општинскиот суд Скопје II 
- Скопје, 

Зуица Наумова, судија во Општинскиот суд Скопје 
И - Скопје, 

Јован Јовановски, судија во Општинскиот суд 
Скопје И - Скопје, 

Радмила Карановиќ, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Велче Ланчевски, судија во Општинскиот суд 
Скопје II - Скопје, 

Јован Лазаревски, судија во Општинскиот суд за. 
прекршоци - Скопје, 

Владо Џилвиџиев, стручен соработник во Врхов-
ниот суд на Република Македонија - Скопје, 

Зорица Цунгаровска, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд Скопје II - Скопје, 

Виолета Пинговска, вработена во Окружниот суд -
Скопје, 

Биљана Јанура, главен Републички девизен инспек-
тор во Министерството за финансии - Скопје, 

Софка Котовска-Стефановска, судија во Општин-
скиот суд за прекршоци - Скопје, 

Милка Ангеловска-Васевска, судија во Општин-
скиот суд за прекршоци - Скопје, 

Љубинка Ѓорѓиевска, стручен соработник во 
Окружниот суд - Скопје, 

Верица Белкова, стручен соработник во Окружниот 
суд - Скопје, 

Олга Попевска, стручен соработник во Врховниот 
суд на Република Македонија - Скопје, 

Радован Бурјаковски, секретар и стручен соработ-
ник во Републичкиот суд за прекршоци - Скопје, 

Љиљана Крстевска, стручен соработник во Окруж-
ниот стопански суд - Скопје, 

Лидија Неделава, стручен соработник во Окруж-
ниот суд - Скопје, 

Мери Дика-Ѓеоргиевска, адвокат од Скопје, 
Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, стручен соработ-

ник во Окружниот стопански суд - Скопје, 
Снежана Шуплиновска, судија во Општинскиот суд 

за прекршоци - Скопје, 
кристина Шикалеска, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Скопје, 
Мирјана Радевска - Стефкова, стручен соработник 

во Окружниот стопански суд - Скопје, 
Верица Божиновска - Црцаревска, судија во Опш-

тинскиот суд Скопје И - Скопје, 
Василка Божиновска, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Ленка Додевска, судија во Општинскиот суд Скопје 

II - Скопје, 
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Јорданка Клетничка, судија во Општинскиот суд 
Скопје II - Скопје, 

Јани Нича, судија во Општинскиот суд - Крушево, 
Верица Симовска, судија во Општинскиот суд 

Скопје И - Скопје, 
Катерина Оровчанец - Гратчанец, судија во Опш-

тинскиот суд Скопје И - Скопје, 
Димко Тушевски, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Елисавета Димитрова, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Стефан Јовчевски, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Мирјана Николовска, стручен соработник во Опш-

тинскиот суд Скопје II - Скопје, 
Горан Бошевски, стручен соработник во Општин-

скиот суд Скопје II - Скопје, 
Маја Малахова, стручен соработник во Окружниот 

стопански суд - Скопје, 
Радица Василевска, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Љубомир Јовевски, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Беќир Шаини, стручен соработник во Општинскиот 

суд Скопје П - Скопје, 
Јелица Крстевска, стручен соработник во Окруж-

ниот суд - Скопје, 
Лидија Начева, стручен соработник во Окружниот 

суд - Скопје, 
Љубинка Башеска, стручен соработник во Општин-

ското јавно обвинителство Скопје, 
Красимира Паковска, вработена во Окружниот суд 

- Скопје, 
Ѓорѓи Радојков, стручен соработник во Окружниот 

суд - Скопје, 
Лидија Крстевска, стручен соработник во Врхов-

ниот суд на Република Македонија - Скопје, 
Јованка Спировска - Панева, адвокат од Скопје, 
Александар Младеновски, стручен соработник во 

Јавното правобранителство на Македонија - Скопје, 
Весна Стрезовска, виш соработник во Дирекцијата 

за правни работи во АД Стопанска банка - Скопје, 
Марјан Грубиша, стручен соработник во Окруж-

ниот стопански суд - Скопје, 
Славица Попчевска, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Милка Панговска, судија во Општинскиот суд 

Скопје II - Скопје, 
Елизабета Стојаноска, стручен соработник во 

Окружниот стопански суд - Скопје, 
Драган Николовски, адвокат од Скопје, 
Златко Линин, адвокат од Скопје и 
Вања Јуруковски, судија во Општинскиот суд Скопје“ 

II - Скопје. 

23. За судии во Основниот суд во Струга, се избрани: 
Вел?о Јовановска судија за прекршоци во Општин-

скиот суд за прекршоци - Струга/ 
Донка Затаракоска, претседател на Општинскиот 

суд за прекршоци - Струга, 
Менка Опетческа, заменик на општинскиот јавен 

обвинител во Струга, 
Живко Аврамовски, стручен соработник во Опш-

тинскиот суд - Струга, 
Мими Нанушевска, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Струга, 
Климентина Савеска, судија во Општинскиот суд -

Струга, 
Боро Стојаноски, судија во Општинскиот суд -

Струга, 
Фикрије Бектеши, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Струга, 

Живко Вранишкоски, претседател на Општинскиот 
суд - Струга, 

Гоце Тушески, судија во Општинскиот суд -
Струга, 

Светлана Поповска, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд - Струга, 

Чедомир Нелоски, судија во Општинскиот суд -
Струга, 

Заедин Ислами, судија во Општинскиот суд -
Струга, 

Фатмир Даути, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Струга, 

Ѓетан Кадриески, судија во Општинскиот суд -
Струга, 

Никола Спасески, јавен правобранител на Струга и 
Лазо Ѓоргоноски, судија во Општинскиот суд -

Струга. 

24. За судии во Основниот суд во Струмица, се избрани: 
Снежана Ѓорѓиева, судија во Општинскиот суд -

Струмица, 
Викторија Кировска, адвокат од Струмица, 
Ристо Спасов, адвокат од Струмица, 
Нада Бајрактарова, јавен правобранител на Стру-

мица, 
Аксељ Сулејманов, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Струмица, 
Љубица Стојанова, судија во Општинскиот суд -

Струмица, 
Борис Бержецки, судија во Општинскиот суд -

Струмица, 
Лидија Аризанова, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Струмица, 
Стојан Делиовски, судија во Општинскиот суд -

Струмица, 
Јован Неделковски, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Струмица, 
Лазар Гичев, судија во Општинскиот суд за прекр-

шоци - Струмица, 
Роза Делева, судија во Општинскиот суд за прекр-

шоци - Струмица, 
Михаил Јанев, адвокат од Струмица, 
Ристо Хаџи-Еленов, судија во Општинскиот суд -

Струмица, 
Стево Веслиевски, претседател на Општинскиот суд 

- Струмица, 
Снежана Цветковиќ, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Струмица и 
Стојна Милановиќ, заменик на општинскиот јавен 

обвинител во Струмица. 

25. За судии во Основниот суд'Тетово, се избрани: 
Амди Мифтари, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Тетово, 
Томислав Бошковски, стручен соработник во Опш-

тинскиот суд - Тетово, 
Мирослав Трифуновски, судија во Општинскиот суд 

-Тетово, 
Јордан Белковски, судија во Општинскиот суд - Те-

тово, 
Александра Зафирова, судија во Општинскиот суд 

за прекршоци - Тетово, 
Василка Маринковиќ, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Тетово, 
Борко Спасеноски, судија во Општинскиот суд - Те-

тово, 
Убавка Сергениеска, судија во Општинскиот суд -

Тетово, 
Лидија Илиевска, судија во Општинскиот суд - Те-

тово, 
Никола Ристоски, судија во Општинскиот суд - Те-

тово, 
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Загорка Белковска, судија во Општинскиот суд -
Тетово, 

Славица Тоиќ, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Тетово, 

Драган Ѓеровски, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Тетово, 

Нехат Исмаили, референт по месни заедници во Со-
бранието на општина Тетово, 

Назиф Илјази, стручен соработник во Општинскиот 
суд - Тетово, 

Ајрула Идризи, судија во Општинскиот суд - Те-
тово, 

Џемајљи Арифи, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Тетово, 

Димитар Барбутов, судија во Општинскиот суд -
Тетово, 

Зорица Евтимовска, судија во Општинскиот суд -
Тетово, 

Верка Костовска, судија во Општинскиот суд - Те-
тово, 

Слаѓана Илијевска, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Тетово, 

Исмаилхаки Хасани, координатор на општите и ма-
тичните работи на Одделението за општа управа во 
Министерството за правда - Тетово, 

Бекир Зулфиу, судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Тетово, 

Оливера Таталовиќ, заменик на јавниот правобра-
нител во Јавното правобранителство на Тетово, 

Велко Пауновски, претседател на Општинскиот суд 
за прекршоци - Тетово, 

Сафет Хамзи, судија во Општинскиот суд - Тетово, 
Шемседин Јусуфи, водител на реферат и извршител 

на правни работи во Подрачната единица Тетово на 
Министерството за одбрана и 

Нешад Селими, адвокат од Тетово. 
26. За судии во Основниот суд во Титов Велес, се из-
брани: 

Сашко Лазаров, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Титов Велес, 

Лидија Каначковиќ, судија во Општинскиот суд -
Титов Велес, 

Надица Андреева, судија во Општинскиот суд - Ти-
тов Велес, 

Благој Нечев, претседател на Општинскиот суд -
Титов Велес, 

Борис Чад лов, судија во Општинскиот суд - Титов 
Велес, 

Благој Анѓушев, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Титов Велес, 

Цана Бабуновска, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Титов Велес, 

Валентина Петровска, директор на Општиот и пра-
вен сектор во АД „Благој Горев“ - Титов Велес, 

Лорета Тодорова, стручен соработник во Општин-
скиот суд за прекршоци - Титов Велес, 

Анѓелина Босилкова, судија во Општинскиот суд за 
прекршоци - Титов Велес, 

Никифор Ивчев, стручен соработник во Општин-
ското јавно правобранителство - Титов Велес, 

Шефшет Адеми, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Титов Велес, 

Валентин Зафиров, стручен соработник во Општин-
скиот суд за прекршоци - Титов Велес, 

Снежана Николовска, судија во Општинскиот суд -
Титов Велес, 

Лидија Димова, судија во Општинскиот суд - Титов 
Велес, 

Виолета Мојсова, судија во Општинскиот суд - Ти-
тов Велес, 

Јордан Лазаров, судија во Општинскиот суд - Титов 
Велес, 

Бојчо Весов; судија во Општинскиот суд за прекр-
шоци - Титов Велес и 

Трајче Ристов, претседател на Општинскиот суд за 
прекршоци - Титов Велес. 

27. За судии во Основниот суд во Штип, се избрани: 
Лидија Санева, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Штип, 
Лилјана Јанкова, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Штип, 
Стојанче Рибарев, стручен соработник и секретар 

на Окружниот стопански суд - Штип, 
Костадинка Ѓорѓиева, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Штип, 
Стојанка Бреслиска, судија во Општинскиот суд за 

прекршоци - Штип, 
Трајчо Мишев, судија во Општинскиот суд за прекр-

шоци - Штип, 
Софија Манева, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Штип, 
Сузанка Здравева, стручен соработник во Општин-

скиот суд - Штип, 
Ацо Тасев, стручен соработник во Општинскиот суд 

- Штип, 
Славчо Тасев, адвокат од Штип, 
Јордан Цветков, судија во Општинскиот суд - Штип, 
Марјанка Гоцевска - Стефановска, секретар на 

Окружниот суд - Штип, 
Миланчо Рамбабов, стручен соработник во Окруж-

ниот суд - Штип, 
Николчо Лазаров, стручен соработник во Окруж-

ниот стопански суд - Штип, 
Емилија Буриќ - Прошева, стручен соработник во 

Окружното јавно ,обвинителство во Штип, 
Стојанче Параспуровски, адвокат од Штип, 
Павлина Белчовска, судија во Општинскиот суд -

Штип, 
Солтир Ташков, судија во Општинскиот суд - Штип, 
Олгица Јорданова, судија во Општинскиот суд -

Штип, 
Добре Илиевски, општински јавен правобранител 

во Штип, 
Александар Наков, адвокат од Штип, 
Нако Костов, адвокат од Штип и 
Стојан Михов, судија во Општинскиот суд - Штип. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2433/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

629. “ 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), а согласно член 221 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 
63/94), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛА-
ТИТЕ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБО-
ТЕНИТЕ ВО ДИПЛОМАТОВО-КОНЗУЛАРНИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

Во Уредбата за начинот на утврдување на платите и 
другите надоместоци на вработените во дипломатско-
конзуларните и другите претставништва на Република 
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Македонија во странство („Службен весник на РМ4' бр. 
52/93), во член 1, по зборот: „странство“, точката се 
брише и се додаваат зборовите: „и акти за организација 
и систематизација на работите и задачите на Министер-
ството за одбрана и Министерството за култура“. 

Член 2 
Во член 4, во заградата, по зборовите: „шеф на миси-

ја“, се додаваат зборовите: „воено аташе и аташе за 
култура“. 

Член 3 
Во член 9, по зборот: „странство“ се додаваат зборо-

вите: „и министерот за одбрана и министерот за култу-
ра“, а зборот „утврдува“ се заменува со зборот: „утвр-
дуваат“. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-2021/1 
1 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

630. 
Врз основа на член 109 став Год Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 36/95), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА ЗВАЊАТА И УНИФОРМАТА 

НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат ознаките на звањата 

кои се изразуваат како чинови, видот, составот, бојата 
и кројот на униформата на судската полиција, дополни-
телните делови на униформата и посебните ознаки на 
униформата на судската полиција. 

II. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ 

Член 2 
Судските полицајки и полицајци на униформата но-

сат ознаки на чиновите. 
а) Ознаки на чиновите 

Член 3 
За чиновите на судските полицајки и полицајци се 

утврдуваат следните ознаки: 
1. Ознаката за чинот водник е со основа во тегет 

боја, а на двата попречни раба од еполетата пришиени 
се по еден сребрен ширит со дебелина 2,5 мм со сре-
брена ѕвезда во средината на полето. 

Ознаката за приправник за водник е иста како и 
ознаката за чинот водник, освен наместо сребрен има 
бел ширит. 

2. Ознаката за чинот постар водник е со основа во 
тегет боја, а на двата попречни раба од еполетата при-
шиени се по еден сребрен ширит со дебелина 2,5 мм со 
две сребрени ѕвезди поставени дијагонално во полето. 

3. Ознаката за чинот виш водник е со основа во 
тегет боја, а на двата попречни раба од еполетата при-
шиени се по два сребрени ширити со дебелина 2,5 мм и 
меѓусебно растојание од 2,5 мм, со една сребрена ѕвезда 
во средината на полето. 

Член 4 
Еполетата има димензии 15,5/6/4,5 см, со влошка за 

зајакнување и со ластик или лепенка се навлекува на 
нарамениците и се закопчува со копче. При врвот епо-
летата завршува со тап агол. 

Ѕвездата е четворокрака и се изработува во златна и 
сребрена варијанта со брусени рамни површини. Неа ја 
формираат осумте полудијагонали на квадратот, со ра-
спон на краците од 20 мм, а висина 6 мм. (Прилог бр. 9). 

III. УНИФОРМА 

Член 5 
Судските полицајци имаат зимска и летна уни-

форма. 
1. Зимска униформа 1 

а) Зимска униформа на судска полиција. 
Член 6 

Зимската униформа на судските полицајци се состои 
од: сако, панталони, баретка, кошула со долги ракави, 
вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ветровка со 
влошка, кожни нараквици, длабоки чевли и зимски чо-
рапи - доколеници. 

Член 7 
Деловите од зимската униформа на судските поли-

цајци го имаат следниот крој и боја: 
1. Сакото е од камгарн (85 % волна и 15°/о синтетика) 

со отворени ревери и благо изразен струк и е доволно 
комотно. 

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете вна-
трешни страни. 

Ракавите на сакото се долги до половината на длан-
ката на природно опуштена рака. Сакото однапред се 
закопчува со четири копчиња во бронзена боја со преч-
ник од 22 мм на кои во вид на релјеф е изработено 
осумкрако сонце (прилог бр. 1). Колчињата се сошиени 
на десната страна од сакото на подеднакво меѓусебно 
растојание. 

На сакото од надворешната страна, на градите и на 
Долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеб со 
испуска и капак кој се закопчува со копче во бронзена 
боја со пречник од 16 мм. на кое во вид на релјеф е 
изработено осумкраќо сонце. Широчината на горните 
џебови е од 12 до 16 см, а должината од 14 до 19 см. 
Широчината на долните џебови е од 16 до 22 см, а 
должината од 18 до 23 см. 

Нарамениците се од истиот материјал како и сакото, 
и истите до ракавот се со широчина од 60 мм, а при 
врвот се со широчина од 45 мм. Нарамениците со ед-
ниот крај се сошиени на ракавот, а другиот крај кој 
завршува во форма на тап агол, се закопчува до околу 
вратникот со копче во бронзена боја со пречник од 14 
мм на кое во вид на релјеф е изработено осумкрако 
сонце. 

Сакото одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см 
од половината. 

На окодувратникот на сакото на двата краја одна-
пред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од кое е 
изработено и сакото со должина од 4 см со широчина од 
3,5 см, порабен со испуска со златножолта боја со ши-
рочина од 3 мм. 

Сакото е темно тегет боја. 
На горниот дел од десниот ракав на сакото, на ра-

стојание од 10 см. од горниот раб на ракавот е вшиен 
правоаголен амблем со димензии 10,5 х 2,5 см., израбо-
тен од чоја со темно сива боја на кој со бели букви е 
извезено „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, а од внатрешната 
страна на растојание од 0,5 см од надровешниот раб е 
опшиена жолта лента (Прилог бр. 2). На горниот дел 
од левиот ракав од сакото, на растојание од 8 см од 
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горниот раб на ракавот е вшиен амблем во облик на 
штит со димензии 11,5 см х 9,5 см изработен од^оја со 
темно сина боја, на кој со бели букви е извезено „РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ под тоа „СУДСКА ПО-
ЛИЦИЈА“, подвлечена со жолта линија по должината 
на целиот натпис, под која линија е извезено „Ј1Ј01-
С1А1. РО1ЛСЕ", најдолу се наоѓа црна вага - симбол на 
правдата, а на целиот амблем, на растојание од 0,5 см 
од надворешниот раб е извезена жолта лента (Прилог 
бр. 3). 

2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој со 
три надворешни фалта од страните имаат ширит од 
егализир светло сина боја, со широчина од 2 мм. Од 
двете страни и одзади на десната страна панталоните 
имаат по еден џеб и потребен број гајки за ремен. 

Ногавиците на панталоните се без манжетни и на 
долниот крај се широки од 22 до 24 см., а од внатреш-
ната страна на долниот дел ногавиците се опшиени со 
лента. На предниот внатрешен дел на ногавиците е 
пришиена свилена постава. 

Панталоните се со темно сина боја. 
3. Баретка се израб„отува од камгарн и е со вооби-

чаен крој. 
На средината на баретката однапред, се носи ознака 

во форма на круг изработен од темно сина чоја со 
дијаметар од 3 см на која е извезен жолт ловоров венец 
во чија средина е впишано „РМ“. 

Баретката е во темно сина боја. 
4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин 

или друга слична ткаенина (67(Јо памук и 33°/о синте-
тика) во светло сина боја и е со вообичаен крој. 

Крајната на кошулата има копчиња за прицврсту-
вање на вратоврската. Ракавите се нормални - во рач-
ниот појас со две копчиња на манжетните и едно копче 
за затворање на отворот над манжетната. 

5. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен 
крој и должина, на која на 20 см од долниот крај е 
втиснат истоветен амблем како на левиот ракав од са-
кото во размер 1:4. 

6. Џемперот е со долги ракави, изработен од вол-
нено предиво (60Х волна и 40'^ синтетика) во темно 
сина боја, со вообичаен крој и со род крагна која се 
затвора со патент или копчиња. На ракавите на џемпе-
рот, се вшиени истоветни амблеми како и на сакото, а 
на местата на лактите има зајакнување од соодветен 
материјал темно сина боја. На џемперот има нараме-
ници од истиот материјал, како и зајакнувањето на ра-
кавите, кои се со иста форма и крој како нарамениците 
на сакото. На левата страна на растојание од 20 см од 
горниот раб е поставен џеб, со отвор без капак порабен 
со ист материјал како зајакнувањето и со копче на 
средината. 

Џемперот го носат судски полицајци кога работите 
и задачите ги извршуваат во затворена просторија. 

7. Шалот е изработен од волнено предиво (60% 
волна и 40Уо синтетика), со вообичаена широчина и 
должина во оловно сива боја. 

8. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и 
40°/о синтетика), во темно сина боја и доволно долга да 
го заштитува вратот. 

9. Ветровката со влошка е од мешавина на памучно-
синтетичка ткаенина (50'^ памук и 50'̂ ) синтетика), во 
темно сина боја и поставена со свилена ткаенина од 
соодветна боја. Од рамената до висината на градите и 
преку грбот е зајакната и има влошка која допира до 
ракавите што може да се вади. Ветровката има појас и 
ќулавка кои се од иста ткаенина како и ветровката. 
Ќулавката е изработена, така да ја покрива капата со 
заштитникот и поставена со свилена ткаенина во соод-
ветна боја. Должината на ветровката достигнува до 25 
см над колениците. 

Ветровката има четири обични копчиња во еден ред 
кои се во иста боја, како ткаенината. 

На левата и десната страна на градите се врежани 
вертикално поставени џебови, нормална големина кои 
се затвораат со патент - затворувач. 

На долниот дел од двете страни ветровката има по 
еден длабок џеб со преклоп. Џебовите се широки од 18 
до 22 см, а високи од 24 до 28 см. Под нив од страна се 
наоѓа уште по еден џеб со иста големина. Ветровката 
на левата страна од горе има внатрешен џеб, косо по-
ставен. 

На долниот дел на ракавите од ветровката има лента 
од истиот материјал долга 11 см и широка 4 см., која се 
закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На 
оддалеченост од 6 см е сошиено уште едно копче. 

Ветровката има нараменици од иста ткаенина со ши-
рочина до ракавите од 60 мм, а при врвот 45 мм. 

На ракавите на ветровката се вшиени истоветни ам-
блеми, како и на сакото. 

10. Кожните нараквици се вообичаен крој со раздво-
ени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се 
поставени со крзно. 

11. Длабоките чевли се вообичаен крој и без украси 
и во црна боја. Од внатрешната страна се поставени со 
крзно. 

12. Зимските чорапи - доколеници се изработуваат 
од памучно предиво ^О4^ памук и 30°/о синтетика) со 
вообичаен крој и имаат темно сина боја, а на 5 см. од 
горниот раб е втиснат истоветен амблем како на вра-
товрската. 

б) Зимска униформа на судските полицајки 
Член 8 

Зимската униформа на судските полицајки се состои 
од: сако, панталони, здолниште, баретка, кошула со 
долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, ветровка со 
влошка, КОЖНИ нараквици, плитки чевли, чизми и зим-
ски хулахоп чорапи. 

Сакото, панталоните, кошулата со долги ракави, 
вратоврската, џемперот, шалот, ветровката со влошка 
и кожните нараквици од зимската униформа на суд-
ските полицајки, се изработени од ист материјал и се со 
иста боја и изглед како и соодветните делови од зим-
ската униформа за полицајците, со тоа што нивниот 
крој е прилагоден според анатомската конструкција на 
жената. 

Останатите делови од зимската униформа за суд-
ските полицајки го имаат следниот крој и боја, и тоа: 

1. Здолништето е од камгарни темно сина боја со 
вообичаен крој, одзади со шлиц долг 20 см и со патент 
затворувач. Од внатре е поставено со свилена ткаенина 
во соодветна боја. На појасот има потребен број гајки 
за ремен и едно копче. 

2. Баретката е од комгарн со вообичаен крој. На-
пред се носи ознака во форма на круг изработена од 
темно сина чоја, со дијаметар од 3 см., на која е израбо-
тен жолт ловоров венец во чија средина е впишано 
,,РМ“. 

3. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати 
на прстите и петиците, во темно сина боја. --

4. Чизмите се во вообичаен крој, црна боја, високи 
до коленици и без украс, а од внатрешната страна се 
поставени со крзно. 

2. Летна униформа 
а) Летната униформа 

Член 9 
Летната униформа на судските полицајци се состои 

од: кратка виндјакна, панталони, баретка, кошула со 
кратки ракави со нараменици, мантил за дожд, плитки 
чевли и чорапи. 

Член 10 
Одделните делови од летната униформа на судските 

полицајци го имаат следниот крој и боја, и тоа: 
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1. Кратката виндјакна е од платно темно сина боја 
(50% памук и 50'Х) синтетика), од внатре е поставена, 
со нашиен и превиткано поставен околувратник. Вин-
дјакната се закопчува со патент-затворувач до под 
грлото, а реверите се. прилагодени за отворање. На 
виндјакната, однапред на надворешната страна, се на-
шиени два џеба долу и еден џеб на горната лева страна. 
На виндјакната одзади има вертикално поставени 
фалти на меѓусебно растојание од над 50 см. Виндја-
кната има појас, манжетни|и дел од крагна изработени 
од плетен материјал. ^ ^ 

Нарамениците на виндјакнава се од иста ткаенина 
како виндјакната и со иста форма и крој како на раме-
ниците на сакото. 
. Колчињата на џебовите и Нарамениците се со иста 
боја, форма и големина, како и на сакото. 

На ракавите на виндјакната се вшиени истоветни 
амблеми, како и на сакото. 

2. Панталоните се тергал од темно сина боја (65°/о 
волна и 35'^ синтетика) и се со ист крој, како и панта-
лоните од зимската униформа и од предната страна 
имаат по три надворешни фалта. 

3. Баретката се изработува од тергал и е од темно 
сина боја со ист крој како и баретката од зимската 
униформа, со таа разлика што на обете страни има 
дупчиња за проветрување. Однапред на средината на 
бортот на баретката се носи истоветна ознака, како и 
на зимската баретка. 

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од 
платно - мешавина на памучни и синтетички влакна 
(67'^ памук и 33°/о синтетика), со нашиен и превиткано 
поставен околувратник. Кошулата со кратки ракави 
однапред е порабена, а се закопчува со копчиња со 
пречник од 10 см. од иста боја како и ткаенината од која 
е изработена кошулата. Кошулата во горниот дел е 
отворена. 1 

На кошулата од напред на градите има два џеба со 
испуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината 
на џебовите е од 12 до 14 см, а должината од 14 до 16 см. 
Испуската на џебовите е од 2,5 до 3 см. 

Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина 
како и кошулата и се со иста форма и големина како 
нарамениците на сакото. 

На кошулата на левиот и десниот ракав се вшиени 
истоветни амблеми, како и на сакото. 

5. Мантилот за дожд е од гумирана најлонска тка-
енина и има ќулафка прилагодена за вадење, како и 
ремен од иста ткаенина. Мантилот за дожд е прилаго-
ден за прикопчување на влошката од ветровката. 

Мантилот за дожд допира до половината на листо-
вите на нозете. Се закопчува со четири копчиња во 
оловно сина боја. Однадвор од левата и десната страна 
на мантилот за дожд врежани се коси џебови со вооби-
чаена големина. 

Мантилот за дожд од околувратникот др средината 
на градите и преку плеќите зајакнат е со иста ткаенина. 
На плеќите под зајакнувавте, како и под поработ 
вшиена е мрежеста ткаенина која овозможува испару-
вање на потта. На задниот дел се наоѓа проред покриен 
со капак. Мантилот за дожд е во темно сина боја. 

Нарамениците на мантилот за дожд се од ист мате-
ријал, како и мантилот и се со иста форма и големина 
како кај сакото. 

На мантилот за дожд вшиени се истоветни амблеми, 
како и на сакото. 

6. Плитките чевли се со вообичаен крој, црна боја, 
со кожен или гумен ѓон. 

7. Чорапите се темно сина боја (70% памук и 30'^ 
синтетика), со вообичаена форма и длабочина и заја-
кнати на петиците и прстите, а на 5 см над глуждот е 
втиснат истоветен амблем како и на зимските чорапи. 

б) Летна униформа на судските полицајки 
Член 11 

Летната униформа на судските полицајки се состои 
од: кратка виндјакна, здолниште, панталони, баретка, 
кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за 
дожд, плитки чевли и хулахоп чорапи. 

Член 12 
Кратката виндјакна, панталоните, кошулата со 

кратки ракави, мантилот за дожд и плитките чевли од 
летната униформа на судските полицајки се изработени 
од истиот материјал и во иста боја и изглед како соод-
ветните делови на летната униформа на судските поли-
цајци, со тоа што нивниот крој е прилагоден според 
анатомската конструкција на жената. 

Плитките чевли се со вообичаен крој, со потпетици 
и се во црна боја. 

Останатите делови на летната униформа на суд-
ските полицајки го имаат следниот крој, боја и изглед: 

1. Здолништето е од тергал и со крој, боја и изглед, 
како и зимското. 

2. Баретката е од тергал со крој, боја и изглед како и 
зимската. 

3. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој во темно 
сина боја. 

3. Делови што припаѓаат покрај зимската и летната 
униформа член 1 3 

Покрај зимската и летната униформа на судските 
полицајки и полицајци им припаѓа и ремен со шнола, 
футрола за пиштол, футрола за резервен оквир, фу-
трола за лисици за врзување, футрола за батериска 
лампа, футрола за клучеви и ремен со тока. 

Ременот со шнола е од црна-бокс кожа, широк 50 мм 
и поставен е со иста кожа црна боја со црна шнола за 
дворедно закопчување, зајакната одоздола со елипсо-
видна црна кожа со широчина на 7 см., а должина 20 см. 

Футролите за пиштол, резервен оквир, батериска 
лампа, клучеви и лисици за врзување се изработени од 
црна бокс кожа. 

Ременот со тока е со ширина 40 мм изработен е од 
галантериска кожа во црна односно бела боја со дебе-
лина од 2,5 - 3 мм. Токата е во елипсовидна форма, 
бронзена боја во чија средина е изработена вага (При-
лог бр. 6). 

Член 14 ^ 
Покрај зимската и летната униформа, на судските 

полицајки им припаѓа и чанта, изработена од црна га-
лантериска кожа. 

IV. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ 

Член 15 
Судските полицајци на униформата носат посебни 

ознаки. 
Посебната ознака која се носи во полето на ромбо-

идот кој е нашиен на околувратникот на сакото во 
зимската униформа е цртежот „вага“ (прилог бр. 10). 

На левиот џеб од сакото, виндјакната и летната ко-
шула се носи значка во композитна форма која се со-
стои од правоаголно поле со широчина од 37 мм и 
височина 12,5 мм со триаголно извршување на деди-
ната високо 5 мм, во кое што е втиснат (или изграви-
ран) бројот на службената легитимација, под него уште 
едно правоаголно поле со височина од 5 мм и широчина 
20 мм во кое пишува „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“ и нај-
долу кружно поле со дијаметар од 14 мм во кое е втис-
нат цртежот „вага“. Целата значка е висока 49 мм. 
Значката е метална, кована во легура „томбак" со сре-
брена боја и метален сјај, а бројот на службената леги-
тимација (платиниран црно), натписот и знакот се во 
рељеф во висина од 0,9 мм. Значката се носи на кожна 
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подлога на која е фиксирана со флахови во три точки: 
две во горното правоаголно поле и една во кружното 
поле. Кожната подлога е во форма на варјашки штит со 
широчина од 45 мм и височина од 59 мм, кој на горната 
страна е продолжен во јазик со широчина од 20 мм и 
височина од 40 мм, на кој што се наоѓа плика за закоп-
чување на копче со дијаметар 15 мм. Подлогата е изра-
ботена од црно обоена бокс кожа двострано, со полно 
преклопно обработување и на надворешните работи и 
на иликата. Помеѓу двете кожи се вметнува влошка за 
вкрстување на тенка и тврда пластична материја. Вкуп-
ната дебелина на подлогата треба да биде околу 2 мм 
(Прилог бр. 11). 

V. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА 
Член 16 

Времето на носење на зимската и летната униформа 
и дополнителните делови на униформата го одредува 
министерот за правда во зависност од годишното време 
и климатските услови. 

Летната униформа по правило се носи од 1 мај до 15 
октомври. ^ ^ 

Ветровката, мантилот за дожд и другите делови на 
униформата кои имаат ремен, се носат закопчани со 
сите предвидени копчиња со отворени ревери и ремен. 

Панталоните (зимски и летни) се носат така да под 
нив се гледаат чорапите кога се носат плитки чевли. 

Член 18 
Беџот на дежурниот се носи на преклопот на левиот 

џеб на сакото, виндјакната или летната кошула. 
Беџот е метален, во форма на круг со радиус од 3 см, 

а внатре е цртежот - вага, под цртежот стои зборот 
„дежурен“, а над цртежот стојат зборовите „судска по-
лиција“. Од задната страна на беџот се наоѓа фикси-
р а н игла за закачување. (Прилог бр.7). 

Пишталката се носи во горниот лев џеб во сакото и 
на летната кошула, а гајтанот е прицврстен на нараме-
ницата. 

Член 19 
Ременот со шнола, футролите за пиштол, за резер-

вен оквир, за лисици за врзување и гумена палка се 
носат преку сакото. 

Член 20 
Баретката се носи над челото. 

Член 21 
Судските полицајци носат дополнителни делови на 

униформата само кога вршат работа за чие извршу-
вање е предвидено носење на тие делови на унифор-

мата. Член 22 
Доделено одликување на работник во судската поли-

ција се носи над капакот на левиот џеб на униформата, 
во свечени прилики. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Прилозите од број 1 до број 11 се составен дел на 

оваа уредба. 
Член 24 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. ' 

ПРИЛОГ БР. 1 

Бр. 23-1867/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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ПРИЛОГ БР 4 ПРИЛОГ БР. 5 
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ПРИЛОГ БР. 8 ПРИЛОГ БР 10 
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631. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/95, 
30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШ-

НИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. Цените на услугите за превоз на патници и стока 
во внатрешниот железнички сообраќај формирани и 
применети според постојните прописи се определуваат 
како највисоки цени. 

2. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 
година. 

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-1962/1 
1 јули 1996 година 

Скопје 

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

ПРИЛОГ БР. 11 

632. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.23/95, 
30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Цените на одделни комунални услуги формирани 
и применети на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се определуваат како највисоки цени и тоа: 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите); 
- одржување.на чистотата во градови и населби (из-

несување на смет); и 
- други комунални услуги (погребални услуги). 
2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 

на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај 
одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведува-
њето на оваа одлука согласно определбите со Макро-
економската политика. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за стопанство. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 
година. 

5. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр.23-1961/1 
1 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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633. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија44 бр.23/95, 
30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 бр.38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ПТТ УСЛУГИТЕ 

1. Цените на ПТТ услугите формирани и применети 
според постојните прописи се определуваат како најви-
соки цени. 

2. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 
година. 

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-1963/1 Претседател на Владата 
1 јули 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

634. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија44 бр.23/95, 
30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Репуб-
л и к а Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 бр.38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-

ДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради спречување на монополското формирање 
на цените на одделни производи и услуги во производ-
ството, прометот и при вршење на услугите, како нај-
високи цени се определуваат цените кои според постој-
ните прописи се формирани и применети на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука и тоа: 

- производство и промет на брашно тип „50044 и леб 
произведен од брашно тип „50044 од 600 грама; 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија; 

- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај; 
- превоз на патници и стока во железничкиот соо-

браќај; 
- производство и испорака на сурова вода за водос-

набдување на населението и стопанството; 
- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведувана на отпадни води 

(освен колекторите); 
- одржување на чистотата во градови и населби (из-

несувана на смет); 
- други комунални услуги (погребални услуги); 
- провизиите во платниот промет; 
- дистрибуција на природниот гас, и 
- услуги за задолжително осигурување на моторни 

возила 
2. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 

година. 
3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-1960/1 Претседател на Владата 
1 јули 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Г 
635. 

Врз основа на член 61 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87,17/91, 38/91 и „Службен весник на РМ44 бр. 12/93), 
Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ,ДЕТСКА 
НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО 13.10.1996 ГО-

ДИНА 

I 

Висината на придонесот на „Детска недела44 што ќе 
се наплатува во времето од 7. до 13.10.1996 година, 
изнесува: 

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 
уметничка изложба и други културни манифестации -
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 10,00 денари; 

4. На секој продаден влезен билет во авионскиот 
сообраќај - 50,00 денари; 

5. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 денари. 

II 

Придонесот на „Детска недела44 ќе се плаќа во мар-
кици кои за таа намена ги издава Сојузот за грижи и 
воспитување на децата на Македонија. 

III 

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

Бр. 23-1978/1 Претседател на Владата 
1 јули 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

636. 

Врз основа на член 2 од Законот за продажба на 
становите во општествена сопственост („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на РМ44 бр. 
24/92, 43/92 и 62/92) и член 17-б од Законот за промет со 
земјиште и згради („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 
41/85, 10/79 и 38/91), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ НА КОИ 
ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО 
ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИ-

КАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат становите за про-

дажба на кои права, должности и одговорности во по-
глед на располагавте има Републиката. 

Член 2 
Станбениот простор што е предмет на продажба, 

големината на станбениот простор, динамиката на 
остварување на продажбата и почетната цена се утвр-
дува со програма за Јавното претпријатие за стопанису-
вано со станбениот и деловниот простор на Република 
Македонија. 
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Член 3 
Становите определени за продажба со оваа одлука 

се продаваат во готово или со 5 ^ учество од вредноста 
на станот, а остатокот на вредноста на станот се испла-
тува на 48 месечни рати со месечна камата од 0,7%. 

Член 4 
Барањето за купување на станот се поднесува во 

подрачната единица на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбениот и деловниот простор каде се 
наоѓа станот. 

Член 5 
За продажба на станот се склучува договор со кој се 

утврдува: 
- адреса на станот, 
- станот кој е предмет на продажба, 
- цена на станот, 
- начин на плаќањето, 
- рокот на отплатата, 
- висина на месечната рата, 
- висина на месечната камата. 

Составен дел на договорот за купопродажба на ста-
нот е хипотека или интабулација на недвижен имот во 
полза на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбениот и деловниот простор на Република Македо-
нија. 

Договорот о^ став 1 на овој член го склучува овла-
стеното лице од Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбениот и деловниот простор на Република 
Македонија. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2000/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

3. Со потпишувањето на оваа Одлука, престанува да 
важи Одлуката за определување на локацијата за из-
градба на бензинска пумпа со придружни субјекти по-
крај магистралниот пат М-27, делница Кочани - Дел-
чево, стационажа на км. 58 + 250 - десно, на подрачјето 
на општината Виница, донесена од Владата на Репу-
блика Македонија под број 23-1383/1 од 17.05.1993 го-
дина. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

Бр. 23-1932/1 
1 јули 1996 година 

Скопје 

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

638. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Во Одлуката за намалување на цената на становите 
во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ 
бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/ 
94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95 и 63/95), во членот 4 
зборовите „30 јуни 1996 година“, се заменуваат со збо-
ровите „31 декември 1996 година“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

637. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ 
СОДРЖИНИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ 
М-27, ДЕЛНИЦА КОЧАНИ - ДЕЛЧЕВО, СТАЦИ-
ОНАЖА НА КМ. 58 + 250-ДЕСНО, НА ПОДРА-

ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа со придружни содржини покрај ма-
гистралниот пат М-27, делница Кочани - Делчево, ста-
ционажа на км. 58 + 250 - десно, на КП број 2636 и 
2686, КО „Истибања", во м.в. „Сред Рид“, со вкупна 
површина од 1.399 м2, на подрачјето на општината Ви-
ница, чиј инвеститор ќе биде ППС „Вема" од Виница и 
се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

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

Бр. 23-1998/1 
1 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

639. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за развој и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Коли-
број ознака чина 

1 2 3 4 

87.03 Патнички автомобили и 
други моторни возила, 
главно конструирани^ за 
превоз на лица (освен вози-
лата од тар. број 97.02) 
вклучувајќи и моторни во-
зила за комбиниран превоз 
на ливд и стоки (од типот 
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„караван“ комби и ти.) и 
автомобили за трки: 

8703.2 - Други возила со клипни 
мотори и со палење, со по-
мош на свеќички, освен со 
ротациони клипни мотори; 

8703.22 - - со зафатнина на цилин-
дрите над 1000 до 1500 см3 

8703.221 патнички автомобили, 
составени 
а) Тип на возило „Пежо-
106" со кубатура 1.300 см3 1 пар 

Број 23-1946/1 
1 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

640. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95 и 24/96) и член 46, став 5 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр.38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 јуни 1996 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ОМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕ“ - ОХРИД 
1. За членови на Училишниот одбор на Основното 

музичко училиште „Методи Патче“ - Охрид се имену-
ваат: 

- Вера Буловска, наставник во ОУ „Христо Узунов" 
-Охрид 

- Ѓорѓи Тодоровска директор на Центарот за соци-
јални работи - Охрид 

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

Број 17-57/3 
10 јуни 1996 година 

Скопје 

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

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

Број 17-81/3 
10 јуни 1996 година 

Скопје 

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

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

642. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонка, на 
седницата одржана на 10 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува Светлана Карчева од должноста 
советник на министерот за здравство за меѓународна 
соработка, поради заминување на друго работно место. 

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

Број 17-1704/2 
10 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

641. 
Врз основа на член 30, од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 13/96 ) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр.38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 јуни 1996 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВЕТЕРИНАРНИОТ 

ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Ветеринарниот инсти-
тут „Скопје“ - Скопје, со која за директор на Институ-
тот повторно е избран проф. д-р Георги Мицковски, 
научен советник. 

643. 

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 јуни 1996 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕ-

Н А ЗОГРАФСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За директор на Центарот за образование и реха-
билитација „Партение Зографски“ - Скопје се именува 
Трајко Трајковски, дипл. машински инженер, досега-
шен директор на Центарот. 

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

Бр. 17-61/6 
24 јуни 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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644. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА - ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ДЕБАР 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност за републички инспектор за труд од областа на 
заштитата при работа во Министерството за труд и 
социјална политика - Подрачна единица Дебар да се 
назначи Рецеп Ќормемети, дипломиран машински ин-
женер. 

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

Бр. 17-1798/2 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

анализа и развој на здравственото осигурување, се наз-
начува Лилјана Ивановска, доктор на медицина, досега-
шен советник - лекар во Фондот. 

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

Бр. 17-1862/2 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

645. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува м-р Гордана Пецељ од должноста 
помошник на директорот на Фондот за здравствено 
осигурување - Скопје во Одделението за економско-
финансиски работи, поради распоредување на други ра-
боти и задачи во Фондот. 

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

Бр 17-1861/2 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

647. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - СКОПЈЕ 

1. За помошник на директорот на Фондот за здрав-
ствено осигурување - Скопје, во Одделението за? ин-
форматика, контрола и остварување на приходите се 
назначува Злате тулески, досегашен програмер - ко-
ординатор во Фондот. 

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

Бр. 17-1862/3 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

646. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - СКОПЈЕ 
1. За помошник на директорот на Фондот за здрав-

ствено осигурување - Скопје, во Одделението за план, 

648. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, понесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ - СКОПЈЕ 

1. За помошник на директорот на Фондот за здрав-
ствено осигурување - Скопје, во Одделението за фи-
нансиски работи, оператива и инвестиции, се назначува 
Герасим Тренчески, досегашен стручен соработник за 
финансирање во Фондот. 

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

Бр. 17-1862/4 

24 јуни 1996 година 
Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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649. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ЅН) и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 јуни 1996 годна, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ-
ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА-
БОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА, КАВА-
ДАРЦИ, СТРУМИЦА, ШТИП, БЕРОВО, ВИНИЦА, 
ДЕЛЧЕВО, НЕГОТИНО, РАДОВИШ, КОЧАНИ, 

ПРОБИШТИП И ВАЛАНДОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност за инспектор за урбанизам и градежништво во 
Одделението за инспекциски работи за општините Гев-
гелија, Кавадарци, Струмица, Штип, Берово, Виница, 
Делчево, Неготино, Радовиш, Кочани, Пробиштип и 
Валандово да се назначи Славчо Муртевски, досегашен 
раководител на градилиште во ГП „Пелагонија" ЕЕ VI 
градилиште - Берово. 

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

Бр. 17-1891/2 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

650. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот За орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Владата на Република Македо-
нија се назначува Борис Тренески, досегашен помош-
ник на секретарот на Владата на Република Македо-
нија. 

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

Бр. 17-1940/2 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
651. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-
РОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За помошник на секретарот на Владата на Репу-
блика Македонија кој ќе раководи со Секторот за 

стручно-аналитички, нормативни и управни работи се 
назначува Марика Стојчева, досегашен советник во 
Владата на Република Македонија и началник на Одде-
лението за подготвување на седници на Владата на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр 17-1940/3 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

652. 
Врз основа на член 158, етев 3 од Законот за ор“га-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За републички советник во Владата на Република 

Македонија се именува д-р Петар Наумоски, досегашен 
советник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1940/4 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

653. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

и секретар на работно тело, се назначува Зоја Поленак, 
досегашен советник во Владата и секретар на работно 
тело. 

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

Бр 17-1940/5 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
654. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за,Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

и секретар на работно тело се назначува Слободанка 
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Чепиљугин, досегашен советник во Владата и секретар 
на работно тело. 

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

Бр. 17-1940/6 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

(55. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

и секретар на работно т^ло се назначува Митра Спасов-
ска, досегашен советник во Владата и секретар на ра-
ботно тело. 

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

Бр. 17-1940/7 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

656. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

и секретар на работно тело, се назначува Љуба Ѓорѓи-
евска, досегашен советник во Владата и серкретар на 
работно тело. 

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

Бр 17-1940/8 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 шдина на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

657. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
и секретар на работно тело, се назначува Ленка Мицај-

кова, досегашен советник во Владата и секретар на 
работно тело. 

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

Бр. 17-1940/9 Претседател на Владета 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
658. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
- ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонка на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
за подготвување на заклучоците и записниците од сед-
ниците на Владата, се назначува Зорица П. Петрова, 
досегашен советник во Владата за подготвување на за-
клучоците и записниците од седниците на Владата. 

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

Бр. 17-1940/10 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

659. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Слободанка Манева, досегашен советник 
во Владата. 

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

Бр. 17-1940/11 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

660. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Доксим Дирлев, досегашен советник во 
Владата. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1940/12 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

661. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник иа СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весвдпс на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Махир Зибери, досегашен уредник во Ин-
формативно - политичката редакција на албански јазик 
во Македонската радио телевизија. 

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

Бр. 17-1940/13 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

662. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр, 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонка („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонка на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е „ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонка 

и шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персо-
нални работи, се назначува Илија Сапунџиоски, досега-
шен шеф на Отсек во Одделението за кадровски и пер-
сонални работи. 

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

Бр 17-1940/14 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

663. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

и шеф на Отсек во Оллелението за кадровски и персо-

нални работи, се назначува Костанда Пакетчиева, досе-
гашен шеф на Отсек во Одделението за кадровски и 
персонални работи. 

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

Бр. 17-1940/15 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

664. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен веевте на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
и шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персо-
нални работи, се назначува Ратка Арминовска, досега-
шен шеф на Отсек во Одделението за кадровски и пер-
сонални работи. 

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

Бр. 17-1940/16 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

665. 
Врз основа на член 22 од Законот за попис на насе-

лението, домаќинствата, становите и земјоделските 
стопанства („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 25/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА 

ПОПИСНА КОМИСИЈА 
1. Од должноста претседател и членови на Држав: 

ната пописна комисија, поради заминување на други 
должности се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Ристо Иванов 
б) членовите 
- м-р Гордана Синановска 
- Благоја Тосковски 
- Сервет Авзиу 
2. За претседател и членови на Државната пописна 

комисија се именуваат: 
а) за претседател: 
- Владимир Наумовски, министер без ресор 
б) за членови: 
- Џемаил Хајдари, министер без ресор 
- Ило Гајтаноски, заменик на министерот за вна-

трешни работи 
- Мирјана Лазаревска, началник на Секторот за 

управни работи во Министерството за внатрешни ра-
боти. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1957/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Браќо Црвенковски, с.р. 

666. 
Врз основа на член 88, став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

668. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЧАЛ-
НИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КАДРОВСКИ И ПЕР-
СОНАЛНИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува м-р Павле Рибарски од должноста 
началник на Одделението за кадровски и персонални 
работи во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1966/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал се именуваат: 

- м-р Драгољуб Арсовски, помошник на министерот 
за финансии 

- д-р Гале Галев, професор на Правниот факултет 
во Скопје 

- Спасе Лазаревски, поранешен заменик на министе-
рот за развој 

- Кираца Трајковска, заменик директор на „Ферш-
пед" А.Д. - Скопје 

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

Бр. 17-1958/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко-Црвеиковски, с.р. 

667. 

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и („Службен весник на 
РМ“ брГ 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 ГОДШЈД, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија, се именува Рајна Кртова - Чемерска, ди-
пломиран правник, досега вработена во Агенцијата на 
САД за помош, во Скопје. 

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

Бр. 17-1965/4 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

669. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува м-р Павле Рибарски, досегашен началник 
на Одделението за кадровски и персонални работи во 
Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1966/2 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

670. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 24 
јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИ-
ЕТО ЗА КАДРОВСКИ И ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За началник на Одделението за кадровски и пер-
сонални работи во Владата на Република Македонија се 
именува Панче Наумов, досегашен превземен работник 
во Владата на Република Македонија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1967/1 
24 јуни 1996 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

671. 
Врз основа на член 109 став 2 алинеја 1 од Законот 

за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), мини-
стерот за правда донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се определува начинот 
на вршењето на работите на судската полиција. 

Член 2 
Судската полиција се организира на начин со кој се 

обезбедува ефикасно извршување на работите и работ-
ните задачи во судот. 

Член 3 
Припадниците на судската полиција носат пропи 

шана униформа со ознака на звањето и со други по-
себни ознаки, носат гумена палка и други средства за 
присилба и се вооружени со огнено оружје. 

Член 4 
Судовите имаат план за обезбедување. 
Планот за обезбедување е прилагоден на големи-

ната на судот. 
Планот за обезбедување содржи распоред на при-

падниците на судската полиција на работните места и 
нивни задачи при редовно и вонредно обезбедување. 

Член 5 
Планот за обезбедување што го донесува претседа-

телот на судот се смета за службена тајна. 
Член 6 

Службените работи припадниците на судската поли-
ција ги вршат врз основа на закон и посебните прописи 
за вршење на работите на судската полиција, планот за 
обезбедување на судот, како и на основа упатствата и 
наредбите на претседателот на судот. 

Член 7 
Припадникот на судската полиција во вршењето на 

службата може да употреби средства за присилба, како 
и огнено оружје, само под услови и на начин пропишани 
во Законот за (уловите и Правилникот за употреба на 
огнено оружје, гумена палка и други средства на при-
силба. 

^ Член 8 
Судската полиција работи секојдневно и непреки-

нато. 
Извршување на работите и работните задачи на суд-

ската полиција по работни смени се врши согласно со 
општ акт на судот. 

Во вонредни ситуации, припадникот на судската по-
лиција и кога не е на должност, должен е да се јави на 
работа по покана од старешината. 

Припадникот на судската полиција е должен да го 
извести претседателот на судот за секое напуштање на 
местото на живее но во слободното време. 

Член 9 
Претседателот на судот на судската полиција во 

вршењето на службените задачи, особено: 
а) непосредно ја организира судската полиција и се 

грижи за нејзино успешно и законско работење и уна-
предување на обезбедувањето во судот; ^ 

. б) врши распоред на полицајците на должност и им 
обезбедува пропишан одмор; 

в) одржува пропишан ред, дисциплина; 
г) се грижи за одржување на исправноста на оруж-

јето и опремата на полицијата и нивно редовно снабду-
вање; 

д) учествува во организирањето на општо и стручно 
образование на припадниците на судската полиција; 

ѓ) контактира со надворешни странки од делокругот 
на својата работа. 

Член 10 
Припадниците на судската полиција особено треба: 
а) да ги познаваат работите и работните задачи за 

чие извршување се распоредени, како и да ги познаваат 
правилата на службата, законските и други прописи врз 
основа на кои ја вршат службата; 

б) да ги познаваат правилата за ракување и употреба 
на оружјето и другата опрема која им е дадена за служ-
бена употреба; 

в) да ја примаат навреме работната должност и ра-
ботните задачи да ги вршат без прекин до добивање на 
наредната смена; 

г) да ја вршат работната должност спрема определе-
ните упатства за извршувањето на работите и работ-
ните задачи и при нивното извршување да применуваат 
средства, мерки и методи на работа во согласност со 
пропишаните овластувања; 

д) да одржуваат врска со старешината на судската 
полиција и меѓусебно да се помагаат; 

ѓ) да го спречуваат нарушувањето на редот во судот; 
е) да го известуваат навремено надлежниот старе-

шина за она што ќе го уочат во работата; 
ж) да алармираат навремено и веднаш да интервени-

раат во случај на вонредни ситуации; 
з) да носат уредна и чиста униформа за време на 

работата по прописите и да се избричени и пристојно 
потстрижени; 

ѕ) да го чуваат својот углед и угледот на судот со 
своето однесување во службата и надвор од неа; 

и) да не се оддалечуваат од работното место и опре-4 

делениот простор за движење. 
Член И 

Припадниците на судската полиција го спречуваат 
пристапот на неповикани лица во судот и околу судот. 

За таа цел тие можат да задржат и легитимираат 
секое лице кое влегува во судот или непосредно се 
приближува до судот и за тоа веднаш да ја известат 
полицијата. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 08-1314/1 Министер за правда, 
11 јуни 1996 година Д“Р Владо Поновски, с.р. 

Скопје 

672. 
Врз основа на член 109 став 2 алинеја 2 од Законот 

за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), мини-
стерот за правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА 
ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛБА ОД 
СТРАНА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се определуваат усло-
вите и начинот на употребата на огнено оружје, гумена 
палка и други средства за присилба од страна на припад-
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ниците на судската полиција при извршувањето на ра-
ботите и работните задачи во судот и околу судот. 

Под други средства на присилба во смисла на став 1 
од оваа точка се подразбираат: физичка сила и хемиски 
средства. 

Член 2 
Припадникот на судската полиција може да го упо-

треби огненото оружје или другите средства на при-
силба спрема лица на начин определен со овој правил-
ник. 

Член 3 
При употребата на огнено оружје или други сред-

ства на присилба припадникот на судската полиција е 
должен да го чува животот на други лица. 

Член 4 
Кога постојат можности и услови за употреба на 

повеќе средства на присилба, а ќе се употреби сред-
ството на присилба што со своите последици е најлесно 
за лицето спрема кое се применува, ако со неговата 
примена се обезбедува извршување на службената за-
дача. 

Член 5 
Пукање во воздух заради сигнализација, барање по-

мош или заплашување, не се смета за употреба на ог-
нено оружје во смисла на овој правилник. 

I. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

Член 6 
Припадникот на судската полиција при вршењето на 

службените работи и работни задачи може да употреби 
огнено оружје по сопствена иницијатива или по наредба 
на старешината ако не може да го совлада отпорот со 
физичка сила. 

При вршење на службени работи, припадниците на 
судската полиција можат да употребат огнено оружје 
во судот и околу судот, во следниве случаи: 

а) да го заштитат животот на присутните во судот; 
б) да спречат бегство на лице затечено во вршење на 

кривично дело кое се гони по службена должност, ако 
постојат основи на сомнение дека ќе употреби огнено 
оружје, во судот и околу судот; 

в) да одбијат од себе непосреден напад со кој се 
загрозува нивниот живот; и 

г) да одбијат напад на судот. 
Во случаите од став 2 на овој член, припадниците на 

судската полиција ќе употребат огнено оружје само ако 
со употреба на физичка сила, гумена палка или други 
средства на присилба не можат да ја обезбедат службе-
ната работа. 

Напад во смисла на одредбите од алинеите а) и б) од 
оваа точка постои, ако е противправен и е извршен со 
огнено оружје, опасно орудие или друг предмет со кој 
може да се загрози животот односно ако е извршен од 
страна на две или повеќе лица на места и во време кога 
не може да се очекува помош или од страна на физички 
посилно лице или од лице кое се служи со посебна 
вештина. 

Член 7 

Употребата на огнено оружје, предвидена во член 6, 
под в) и г) и во членот 8 од овој правилник не е дозво-
лена во случај на бегство на жена чија бременост е 
видлива. 

Поради ограниченост на просторот во кој делува 
судската полиција пред или во тек на дејствијата задол-
жително се известува полицијата, ако е потребно ќе се 
побара содејство. 

Член 8 
Припадникот на судската полиција кога врши 

служба под непосредно раководство на старешина, ог-
нено оружје може да употреби само по наредба на ста-
решината. 

II. УПОТРЕБА НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА 
ПРИСИЛБА 

Член 9 
Припадникот на судската полиција може да упо-

треби гумена палка или физичка сила, заради совладу-
вање на активен или пасивен отпор на лице, физички 
напад над припадник на судска полиција и друго лице, 
нанесување повреди на друго лице, самоповредување и 
предизвикување на материјална штета, напад на објек-
тот што припадникот на судската полиција го обезбе-
дува. 

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со 
употреба на оружје, орудија, други предмети или со 
физичка сила (се оттргнува, бори, турка, засолнува со 
разни предмети и сл.) и на тој начин го оневозможува 
припадникот на судската полиција даја изврши службе-
ната работа. Поттикнување на отпор се смета како 
активен отпор. 

Пасивен отпор постои кога лицето не ќе се одзове на 
повикот или на законитите наредби на припадникот на 
судската полиција со тоа што ќе се стави во таква по-
ложба (ќе легне на почвата, ќе клекне, се фати за некој 
предмет, застане и не сака да оди и сл.), со која го 
оневозможува извршувањето на службеното дејствие. 

Ако лицето дава пасивен отпор, гумена палка, по 
правило не се употребува, освен ако со пасивниот от-
пор ја оневозможува интервенцијата на припадникот на 
судската полиција, ако нема други можности таквиот 
отпор да се совлада или ако употребата на поблагите 
средства останала без успех. 

Како употреба на гумена палка и на физичка сила се 
сметаат удар со палка односно зафати и други вештини 
за одбрана или напад, со кои се принудува на послуш-
ност лицето, према кое се применува мерката. 

Припадникот на судската полиција е должен да пре-
стане да ја употребува гумената палка и физичката сила 
штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од 
страна на лицето против кое е употребен. 

Член 10 
При употреба на гумена палка припадникот на суд-

ската полиција не смее да употребува гумена палка врз 
виталните делови на телото (удар по глава, стомакот и 
слабината и други осетливи делови на телото). 

Гумена палка не смее да се употреби спрема лица 
кои се очигледно болни, стари и изнемоштени, или 
тешки инвалиди како и спрема жени чија бременост е 
видлива, освен ако таквите лица со огнено оружје од-
носно со друго опасно средство непосредно го загрозу-
ваат животот ка припадникот на судската полиција што 
ги спроведува или на друго лице, или ако дадениот 
отпор не може на друг начин да се совлада и да се 
воспостави нарушениот ред и мир, во судот и околу 
него. 

Член И 
Во вршењето на работите и работните задачи при-

падник на судската полиција може да употреби хемиско 
средство и тоа само ако е потешко нарушен редот и 
мирот од страна на повеќе лица, ако дошло до масовна 
тепачка или до побуна, ако повеќе лица откажат по-
слушност, ако едно или повеќе лица се забарикадирана 
во судската просторија или на друг начин ги спречуваат 
припадниците на судската полиција да дојдат до нив, 
како и во случај кога според одредбите на овој правил-
ник е дозволена употреба на огнено орунде. 
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Член 12 
Хемиски средства спрема поголем број лица можат 

да се употребат само по одобрение на претседателот на 
судот или лицето што го заменува, а вон од работното 
време по одобрение на дежурното службено лице во 
судот. 

Член 13 
Припадникот на судската полиција при спроведу-

вање на лице врз кое интервенирал, таквото лице ќе го 
врзе, ако за тоа добие писмен налог од надлежниот 
орган. 

Надлежен за издавање писмен налог е претседате-
лот на судот. 

Припадникот на судската полиција иако не добил 
писмен налог, може да ги врзе сите лица кои при спро-
ведувањето даваат отпор, се обидат да бегаат, вршат 
напад врз службено лице или врз друго лице како и кога 
основано претпоставува дека може да дојде до самопо-
вредување или до самоубиство на лицето што го спро-
ведува и врз кое интервенира, како и во друг случај 
кога основано може да се посомнева дека лицето што 
го чува ќе се обиде да бега. 

Припадникот на судската полиција е должен при 
извршувањето на задачите да го врзе лицето што сто-
рило кривично дело за кое може да се изрече казна 
затвор од 15 години или потешка казна, доколку не 
добие од надлежниот орган писмен налог таквото лице 
да не го врзува. 

Врзување нема да се примени врз лица што се очи-
гледно болни, изнемоштени или тешки инвалиди, 
спрема жените лишени од слобода чија бременост е 
видлива, без оглед на стореното кривично дело, освен 
ако таквите лица со огнено оружје или со друго опасно 
средство непосредно го загрозуваат животот на припад-
никот на судската полиција кој ги извршува задачите 
или на друго лице. 

Член 14 
Припадникот на судската полиција може да го врзе 

лицето лишено од слобода или друго лице кое во судот 
дава таков отпор што на друг начин не може да се 
совлада ниту да се обезбеди ред. 

За врзувањето во случајот од став 1 на оваа точка 
припадникот на судската полиција е должен веднаш да 
го извести претседателот на судот, а по работното 
време дежурниот истражен судија. 

Врзувањето се укинува кога ќе престанат причините 
поради кои тоа е определено. 

Член 15 
Врзувањето според овој правилник, се врши со врзу-

вање на рацете со лисици или со синџири на начин со 
кој не му се нанесуваат телесни повреди на лицето што 
се врзува. Врзувањето на нозете може да се изврши по 
исклучок кога тоа ситуацијата го налага. 

Врзување на друг начин (ставање во прангии, врзу-
вање за столб во кругот на установата и сл.) е забра-
нето. 

Член 16 
Припадникот на судската полиција може привре-

мено да го издвои и да го смести во посебна просторија 
лицето кое поради своите постапки претставува сери-
озна опасност за безбедноста на службените и други 
лица. 

Во случајот од став 1 на оваа точка припадникот на 
судската полиција е должен веднаш да го извести прет-
седателот на судот, по работното време дежурниот 
истражен судија. 

Член 17 
Во случаите од членот 15 став 1 и член 17 став I на 

овој правилник претседателот на судот, односно дежур-

ното лице е должно веднаш да преземе мерки во однос 
на лицето лишено од слобода или друго лице спрема 
кое е преземена мерката врзување односно издвоју-
вање, заради решавање на овие случаи во согласност со 
прописите на Законот за кривичната постапка и Зако-
нот за судови. 

III. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО 
ОРУЖЈЕ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА 

Член 18 
За секоја употреба на огнено орулде и на други сред-

ства на присилба припадникот на судската полиција 
веднаш составува писмен извештај до претседателот на 
судот и министерот за правда, во кој внесува податоци 
за лицето спрема кое применил огнено оружје или 
друго средство на присилба, како и да ги назначи при-
чините за тоа и начинот на употреба на огнено оружје и 
на други средства на присилба. Непосредниот старе-
шина веднаш по приемот на извештајот ги проверува 
наводите во извештајот и заедно со свое мислење за 
правилноста и оправданоста на преземените дејствија и 
извештајот го доставува на претседателот на судот и на 
министерот за правда. 

Член 19 
Во случај на оцена дека може да дојде др потешко 

нарушување на редот и мирот, претседателот на судот 
односно лицето што го заменува, а по работното време 
дежурниот истражен судија, веднаш го известуваат Ми-
нистерството за внатрешни работи и бараат помош ако 
припадниците на судската полиција не се во состојба 
самите да воспостават ред. За ова дејствие веднаш се 
известува министерот за правда. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 08-1315/1 
И јуни 1996 година Министер за правда, 

Скопје Д"Р В л а Д ° Поповски, с.р. 

673. 

Врз основа на член 109 став 2 алинеја 3 од Законот 
за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), мини-
стерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ НА ОБЛЕКАТА, ЧЕ-
ВЛИТЕ И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА 

ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува времето на траење на 

облеката, чевлите и посебната лична опрема на припад-
ниците на судската полиција. 

Член 2 
Времето на траењето на одделни делови на унифор-

мата ср определуваат на 12,18,24,30,36,48,60,72, 96 и 
120 месеци. 
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И. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА 

1. Зимска униформа 

Член 3 
1.Времето на траење на поодделни дедови на уни-

формата за судски полицајци изнесува: 
- за две кошули со долги ракави, две вратоврски и 

два пара зимски чорапи (доколеници) - 12 месеци; 
- за блуза, сако, панталони, баретка (со две на-

влаки) - 36 месеци; 
- за длабоки чевли - 24 месеци; 
- за џемпер и ветровка со влошка - 36 месеци; 
- за капа, кожни нараквици, поткапа и шал - 60 

месеци. 
Член 4 

Времето на траење на поодделни делови на унифор-
мата за полицајки изнесува: 

- за две кошули со долги ракави, две вратоврски и 
пет пара зимски хулахоп-чорапи - 12 месеци; 

- за капа-баретка, сако, здолниште и панталони - 1 8 
месеци; 

- за џемпер и ветровка со влошка - 36 месеци; и 
- за кожни нараквици, чизми, ремен со шнола и шал 

- 60 месеци. 

2. Летна униформа 

Член 5 
1. Времето на траење на поодделни делови на уни-

формата за судски полицајци, изнесува: 
- за еден пар плитки чевли и четири пара чорапи - 1 2 

месеци; 
- за кратка виндјакна, два пара панталони и баретка 

- 24 месеци; 
- за три кошули со кратки ракави со нараменици - 36 

месеци; и 
- за мантил за дожд - 60 месеци. 

Член 6 
Времето на траење на пооделни делови на унифор-

мата за судските полицајки изнесува: 
- за два пара плитки чевли и шест пара чорапи - 12 

месеци; 
- за две здолништа, два пара панталони, баретка и 

кратка виндјакна - 24 месеци; 
- за три кошули со кратки ракави со нараменици - 36 

месеци, и 
- за мантил за дожд - 60 месеци. 

Член 7 
Времето на траење на деловите на кои што припа-

ѓаат покрај на зимската и на летната униформа за суд-
ските полицајци и полицајки: 

- за ремен - 48 месеци; 
- за ремен со шнола и футрола за пиштол, резервен 

оквир, лисици за врзување, батериска ламба и клучеви 
- 60 месеци; 

- за чанта за полицајките - 1 2 месеци. 
Член 8 

На припадниците на судската полиција нема да им се 
заменат деловите на уни(|к)рмата по истекот на предви-
деното време на траење пропишано со овој правилник, 
во случај на боледување, за онолку месеци за колку 
припадникот на судската полиција се наоѓа на боледу-
вање, или за онолку месеци за колку што извршувал 
друга работи и задачи, а за чие извршување не носел 

униформа или ако до пензионирањето по сила на зако-
нот му преостанале помалку од 12 месеци. 

Член 9 
Ако на припадникот на судската полиција во рок од 

6 месеци од денот на примањето на униформата му 
престане работниот однос, истата ја враќа, а вратената 
униформа се дава на користење на друг припадник на 
судската полиција. 

Член 10 
Припадникот на судската полиција кој ќе ја оштети 

униформата или делови од истата, освен при вршење на 
службени задачи, ја надоместува со свои средства и ја 
заменува со нова. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 11 
Овој правилник-влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.08-1316/1 Министер за правда, 
11 јуни 1996 година д-р Владо Поповски, с.р. 

Скопје 

674. 
Врз основа на член 109 став 2 алинеја 6 од Законот 

за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), мини-
стерот за правда донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВНАТРЕШНИТЕ ОДНОСИ ВО 

СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се определуваат вна-
трешните, меѓусебни односи на припадниците на суд-
ската полиција. 

Член 2 
Судската полиција заради успешно извршување на 

службените задачи мора да развива и негува меѓусебно 
почитување, разбирање и помагање. 

Член 3 
Старешината на судската полиција раководи и из-

дава писмени или усни наредби на припадниците на 
судската полиција за извршување на службени работи 
или задачи. 

Усна наредба може да се издаде преку телефон или 
курир само во случај кога не може да биде издадена 
писмено. 

Припадникот на судската полиција кога ќе прими 
усна наредба, може да бара од старешината наредбата 
писмено дополнително да се потврди. 

Член 4 
Наредбите што ги издава овластениот старешина 

мораат да бидат потполни, јасни и благовремени, така 
што припадникот на судската полиција може да ги 
сфати и разбере. 

Старешината кога издава наредба е должен да обез-
беди средства за успешно извршување на задачите. 

По извршената наредба, припадникот е должен да 
поднесе извештај на старешината, кој ја издал наред-
бата. Извештајот се поднесува во писмена форма. 

Член 5 
Ако поради посебно оправдани причини припадни-

кот на судската полиција, кој треба да ја изврши иаред-
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бата смета дека во одредениот рок не ќе може' да ја 
изврши примената наредба, за тоа ќе го извести старе-
шината кој ја издал, ќе ги наведе причините и ќе пред-
ложи да се продолжи рокот на извршувањето на наред-
бата. 

Старешината одлучува по дадениот предлог. 
Член 6 

Меѓу припадниците на судската полиција е задолжи-
телно поздравувањето и отпоздравувањето. 

Припадник на судската полиција помлад по функ-
ција и положба е должен прв да поздрави. 

Кога припадник на судската полиција се обраќа на 
граѓанин или кога нему му се обраќа граѓанин, должен 
е да го поздрави. 

За време на свирење или пеење на државната химна, 
припадниците на судската полиција стојат во став „мир-
но“. Ако се во униформа и со баретка на главата, поз-
дравуваат со рака се додека свирењето на химната 
заврши. Ако се во цивилна облека поздравуваат сто-
ејќи, како и останатите грѓани. 

Припадниците на судската полицијата, по правило 
не поздравуваат, ниту отпоздравуваат во следните слу-
чаи: 

- кога управува со автомобил или други превозни 
средства; 

- кога се наоѓа во трамвај, тролебус, автобус и воз 
во движење, како и од задното седише на моторцикал; 

- за време на јадење, потстрижување, бричење, 
здравствен преглед и сл. 

Член 7 
Припадниците на судската полиција меѓусебно се 

оковуваат со „господин“, „госпоѓо“, „госпоѓице", до-
давајќи го звањето или положајот. 

Во општењето со граѓаните и други лица, припадни-
ците на судската полиција ги обновуваат со „господи-
не“, „госпоѓо", „госпоѓице" и им се обраќаат со зборот 
„Вие“. 

На повик од старешината, припадник на судската 
полиција се јавува со „повелете господине“, или „госпо-
ѓ о “ , додавајќи го звањето или положајот. 

Член 8 
Припадниците на судската полиција кои меѓусебно 

не се познаваат, а дојдат во личен контакт, должни се 
еден на друг да се претстават. 

Претставувањето се врши на тој начин што работни-
кот помлад по положај, звање или функција е должен 
да му се претстави на постариот, соопштувајќи му го 
името и презимето, звањето, а по потреба и други пода-
тоци. Помладиот по функција ја пружа раката за да се 
ракува со постариот, дури тогаш кога тоа постариот ќе 
го стори. Претставувањето се врши стоејќи. Оние кои 
дотогаш седеле, се должни да станат, освен во случаите 
кога практично тоа не е можно. 

Член 9 
Припадникот на судската полиција е должен да се 

јави на старешината: 
- кога за првпат стапува на работа; 
- кога времено заминува од службата и кога ќе се 

врати; 
- кога заминува на друго работно место; 
- пред заминување во странство и по враќање; 
- во други случаи по барање на старешината, по 

потреба на службата или кога бара остварување на свои 
права. 

Во случаите кога се работи за оддалечување од ме-
стото на работењето, старешината може на припадник 
на судската полиција да му го ускрати правото на одда-
лечување кога потребите во службата тоа го бараат. 

Припадниците на судската полиција кои времено за-
минуваат од органот (на службен пат, годишен одмор, 

боледување, странство и сл.), се јавуваат пред замину-
вањето и по враќањето, на старешината. 

Припадник на судската полиција кој сака да патува 
во странство.по приватна работа, мора претходно да се 
обрати на старешината заради добивање одобрување за 
патување. 

Припадник на судската полиција е должен на старе-
шината да му пријави: оддалечување од местото на жи-
веење подолго од 12 часа. 

Член 10 
Вршејќи го надзорот и контролата над работењето 

на судската полиција, старешината на судската поли-
ција се запознава со: 

- проблемите во службата, примената на позитив-
ните прописи, дали правилно се извршуваат наредбите 
и каква е постапката према граѓаните; 

- ефикасноста во работата; 
- спроведувањето на планот за работа - личното 

усовршување и стручната подготвеност за вршење на 
работата; 

- меѓусебните односи на припадниците на судската 
полиција; 

- состојбата на опремата која се наоѓа кај припадни-
ците и правилноста во ракувањето, сместувањето и чу-
вањето. 

Старешината на судската полиција врши контрола 
на припадниците на судската полиција, по потреба, во 
зависност од степенот на способноста за самостојно 
извршување на задачите и личната одговорност за без-
бедноста и правилното вршење на службата. 

Старешината контролата ја врши: 
- со непосредно присуство и увид во вршењето на 

службата односно извршувањето на задачите од страна 
на припадниците на судската полиција; 

- преку поднесоци за активноста на припадниците; 
- преку разговори пред и по извршување на задачите 

и во врска со нив. 
Старешината може да врши контрола во секое 

време. 
Во вршењето на контролата старешината води 

сметка за угледот на работникот над кого се врата кон-
трола. 

При вршењето на контролата, старешината ука-
жува на неправилните постапки и пропусти на припад-
ниците и ги подучува како во иднина да постапуваат. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 08-1317/1 Министер за правда, 
11 јуни 1996 година Д-р Владо Поповски, с.р. 

Скопје 
675. 

Врз основа на член 85 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за 
правда донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИ-
МАЦИИ НА СУДИИТЕ И СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА 
ВО СУДОТ И НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - СЕКТОР ЗА СУД-

СТВО 
Член 1 

Со овој правилник се уредува издавањето, содржи-
ната, образецот и одземањето на службените легитима-
ции на судиите, службените лица во судот и на службе-
ните лица во Министерството за правда - Сектор за 
судство. 
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Член 2 
За издадените и одземените службени легитимации 

во Министерството за правда се води евиденција. 
Службената легитимација се издава за време на тра-

ењето на основот по кој е издадена. 

Член 3 
Носителот на легитимацијата кој ја изгубил службе-

ната легитимација или на друг начин останал без неа, 
веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена го известува мини-
стерот за правда, со кое ги изнесува и причините и се 
отвара постапка за издавање на нова, а за старата во 
евиденцијата се става забелешка. 

Член 4 
Носителот на службената легитимација на кого ќе 

му престане работниот однос или биде распореден на 
друго работно место веднаш ја предава легитимацијата 
во Министерството за правда. - л 

Во случај на непредавање, а престанал основот по 
кој е издадена, по службена должност министерот ја 
поништува легитимацијата и за тоа го известува старе-
шината на органот, а во случај кога е поништена леги-
тимација на старешина - непосредно повисокиот старе-
шина на органот. 

Член 5 
Службената легитимација е во големина од 7,5x11,5 

см. 
Кориците на службената легитимација од надвореш-

ната страна се од кожа, во текшо сина боја, а на пред-
ната страна во горниот дел пишува „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА44 - Министерство за правда, назив 
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. 

Внатрешната страна на кориците се од бела боја. 
Првата внатрешна страна содржи „Република Маке-

донија, Министерство за правда“, место за фотогра-
фија во боја со големина 2,5x3 см простор каде што се 
запишува името и презимето на носителот на легитима-
цијата, функцијата и назив на установата каде се наоѓа 
на работа, регистерски број на легитимацијата. Во гор-
ниот лев агол е заштитниот знак на божицата на прав-
дата. 

На службената легитимација се втиснува печатот од 
Министерството за правда и потписот на министерот за 
правда или овластено лице. 

Втората внатрешна страна на службената легитима-
ција ги содржи следните податоци: датум, месец и го-
дина на раѓање, живеалиште и дата на издавањето. 

Третата внатрешна страна на службената легима-
ција ја претставува симболот божицата на правдата 
која во десната рака држи терезија високо подигната, а 
во левата рака, спуштена со меч чиј врв го допира 
тлото. Божицата е во златна боја, со рамка чија горна 
половина е со бела боја на која пишува „Република 
Македонка“, а долната половина е со ловоров венец со 
златна боја. 

Член 6 
Образецот на службената легитимација е составен 

дел на овој правилник. 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Број 08-1318/1 
11 јуни 1996 година 

Скопје 

Министер за правда, 
Д-р Владо Поновски, с.р. 

Корица 
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676. 
Врз основа на член 109 став 2 алинеја 4 од Законот 

за судовите („Службен весник на РМ“ бр, 36/95), мини-
стерот за правда донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО 
ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦА ШТО СЕ ПРИ-

МААТ НА РАБОТА ВО СУДСКА ПОЛИЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за пси-

хофизичките способности што треба да ги поседуваат 

лицата што се примаат за работници на утврдени ра-
ботни места во судската полиција. 

Член 2 
Лице што се прима за работник на утврдени работни 

места во судската полиција се смета дека е психофи-
зички способно, ако на лекарскиот преглед пред прима-
њето на работа се утврди, дека не боледува од ниедна 
од следните болести и дека нема ниедна од следните 
повреди и мани: 

1. сите психози и делирантни состојби; 
2. деменции без оглед на етнологијата; 
3. психопати; 
4. токсикомании, вклучувајќи го тука и хроничниот 

алкохолизам; 
5. умна заостанатост, дури и од најлесен степен, 

вклучувајќи ги и граничните случаи (интелектуална та-
пост); 

6. епилепсија во сите форми, како и конвулзивни 
кризи од друга етиологија; 

7. јасно изразени неуротски тегоби; 
8. органски нервни заболувања кои ја отежнуваат 

подвижноста и правилното функционирање на екстре-
митетите; 

9. заразни заболувања на кожата или заболувања на 
кожата кои предизвикуваат гадење; 

10. венерични заболувања; 
11. заболувања на органите за дишење и органите за 

варење кои предизвикуваат непријатен здив; 
12. туберкулоза во сите форми; 
13. хронични заболувања на белите дробови или 

' бронхијална астма; 
14. органски заболувања на срцето или на крвожил-

ниот систем; 
15. анемија; 
16. хронични заболувања на црниот дроб или на пан-

креасот; 
17. гушавост; 
18. шеќерна болест; 
19. пролапс, кила, хидрокела или сперматокела; 
20. конгентални малформации односно отечени де-

формитет на телото; 
21. деформитет на градниот кош или 'рбетниот 

столб што го отежнува дишењето односно ја ограни-
чува подвижноста; 

22. потполн или делумен недостаток на екстремите-
тите или фатеност, вкочаност, атрофија, намалување 
на моторната сила, искривување, скратување на ек-
стремитетите и сл.; 

23. астеничност или угоеност; 
24. заболување или мани на органите за вид што 

битно ја намалуваат видната функција (диплопија), 
обострано силно солзење, трајна фотофобија и шашли-
вост; 

25. некоригираната острина на видот на секое око да 
изнесува најмалку 0,8; 

26. нормално распознавање на бои; 
27. заболување на востибуларниот апарат со изра-

зени растројувања на рамнотежата; 
28. на оддалеченост од 6 метри од секое уво да се чуе. 

шепот. 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 08-1319/1 
11 јуни 1996 година 

Скопје Ј Министер за правда, 
д-р Владо Поповски, с.р. 
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677. 
Врз основа на член 30-д од Законот за јавно обвини-

телство („Службен весник на РМ“ бр. 80/92,19/93,9/94, 
9/96), министерот за правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛЕГИ-
ТИМАЦИИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ И 

НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува издавањето, содржи-

ната, образецот и одземањето на службените легитима-
ции на јавните обвинители и нивните заменици. 

Член 2 
За издадените и одземените службени легитимации 

во Министерството за правда се води евиденција. 
Службената легитимација се издава за време на тра-

ењето на основот по кој е издадена. 
Член 3 

Носителот на легитимацијата кој ја изгубил службе-
ната легитимација или на друг начин останал без неа, 
веднаш а најдоцна во рок од 3 дена го известува мини-
стерот за правда, со кое ги изнесува и причините и се 
отвора постапка за издавање на нова, а за старата во 
евиденцијата се става забелешка. 

Член 4 
Носителот на службената легитимација на кого ќе 

му престане работниот однос или биде распореден на 
друго работно место веднаш ја предава легитимацијата 
во Министерството за правда. 

Во случај на непредавање, а престанал основот по 
кој е издадена, по службена должност министерот ја 
поништува легитимацијата и за тоа го известува старе-
шината на органот, а во случај кога е поништена леги-
тимацијата на старешина - непосредно повисокиот ста-
решина на органот. 

Член 5 
Службената легитимација е во големина од 7,5x11,5 

см. 
Кориците на службената легитимација од надвореш-

ната страна се од кожа, во темно сина боја, а на пред-
ната страна во горниот дел пишува „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“ - Министерство за правда, назив 
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. 

Внатрешната страна на кориците се од бела боја. 
Првата внатрешна страна содржи „Република Маке-

донија, Министерство за правда“, место за фотогра-
фија во боја со големина 2,5x3 см простор каде што се 
запишува името и презимето на носителот на легитима-
цијата, функцијата и назив на установата каде се наоѓа 
на работа, регистарскиот број на легитимацијата. Во 
горниот лев агол е заштитниот знак на божицата на 
правдата. 

На службената легитимација се втиснува печатот од 
Министерството за правда и потписот на министерот за 
правда или овластено лице., 

Втората внатрешна страна на службената легитима-
ција ги содржи следните податоци: датум, месец и го-
дина на раѓање, живеалиште и дата на издавањето. 

Третата внатрешна страна на службената легитима-
ција ја претставува симболот божицата на правдата 
која во десната рака држи терезија високо подигната, а 
во левата рака, спуштена со меч чиј врв го допира 
тлото. Божицата е во златна боја, со рамка чија горна 

половина е со бела боја на која пишува „Република 
Македонија“, а долната половина е со ловоров венец со 
златна боја. 

Член 6 
Образецот на службената легитимација е составен 

дел на овој правилник. 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 08-1321/1 
11 јуни 1996 година 

Скопје 

Корица 

Министер за правда, 
д-р Владо Поповски, с.р. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1690/1 
2 јули 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геол. инж. Димитар Џонов, с.р. 

24 
СПОГОДБИ 

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работните 
односи^ Синдикатот на работниците од угостител-
ството, туризмот, комуналното стопанство, занаетчи-
ството и претпријатијата за професионално оспособу-
вање и вработувње на инвалиди на Македонија и Одбо-
рот на работодавачи при Здружението на комуналните 
дејности на Стопанската комора на Македонија на 
24.06.1996 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Важењето на Колективниот договор на комунал-
ните дејности на Република Македонија се продолжува 
за две години, сметано од 20.07.1996 година. 

2. Комисијата за следење на примената на Колек-
тивниот договор ќе изготви анализа на досегашната 
примена на Договорот, со предлози за евентуални изме-
нувања и дополнувања, заради негова поцелисходна 
примена. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

Синдикат Одбор 
на работниците во угости- на работодавачите на Здружени-
телството туризмот, кому- ето на комуналните дејности на 

чално стопанство, занает- Стонанската комора на Македон 
чиство и -претпријатија за кија 
професионално оспособу-
вање и вработување на ин-

валиди на Македонија 

Претседател 
Димитрија Богатиновски, с.р 

Претседател, 
Петар Лазоски, с.р. 

678. 
Врз основа ,на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републич-
ката геодетска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Милутинци -
општина Крива Паланка. 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
помеѓу тужителот Дончевски Гоце од Скопје, с. Вол-
ково на ул. „102" бр. 9, против тужената Кети Дончев-
ска - Стружанчева од Скопје, сега во Австралија -
Мелбурн со непозната адреса. 

Се повикува тужената Кети Дончечвска - Стружан-
чева да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ и на огласната 
табла на судот или да постави полномошник кој ќе ја 
застапува во спорот. Во спротивно, по истекот на овој 
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рок во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе и биде поставен 
привремен застапник од редот на адвокатите во Скопје 
кој ќе ја застапува тужената во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, VIII.П.бр. 
2382/96. (273) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар врз основа на чл. 84 
ст.2, т. 4 од ЗПП на тужениот Трајковски Захарије од с. 
Д. Бањица сега со непозната адреса во спорот за раски-
нување на договор за поклон, а по тужба на тужител-
ката Трајковска Љубица од с. Д. Бањица - гостиварско, 
му постави привремен застапник адвокат Агрон Салиу 
од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот во постап-
ката за раскинување на договор за поклон се додека 
истиот или неговиот полномошник не се појават пред 
судот односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека му назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. П.бр. 647/96. (275) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по 
тужбата на Зоранчо Јефтимовски од Тетово, ул. „180" 
18/25 блок 70 против Драгица Јефтимовска рд. Илиева 
од Виница, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 39. 

Се повикува тужената Драгица Јефтимовска од Ви-
ница сега со непозната адреса во Италија, да се јави во 
рок од 30 дена во Општинскиот суд во Тетово или да 
одреди свој полномошник, а доколку тоа не, го стори 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе и 
биде поставен привремен застапник кој ќе ја застапува 
до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П .бр. 802/96. (274) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Мавије 
Јаѕшари од с. Слатина, Тетовско, против тужениот 
Имер Јашари од с. Слатин Тетовско сега со непозната 
адреса во Германија. 

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непоз-
ната адреса, по објавуваното на огласот во рок од 30 
дена да се јави во судот или да одеди свој полномошник. 
Во спротивно на истиот ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до 
окончува!вето на постапката, а старател ќе биде поста-
вен преку Центарот за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П .бр. 993/96. (276) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Мирмете 
Ќамиљи од с. Отушиште Тетовско против тужениот 
Аљаудин Ќамиљи од с. Отушиште, Тетовско сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Аљаудин Ќамиљи да се јави 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ во судот или да одреди свој полно-
мошник. По истекот на овој рок на истиот ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи во Тетово, кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 83/96. (271) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
по тужба на тужителот Алији Изет од с. Гургурница, 
Тетовско против тужениот Бакија Хазби од с. Гургур-
ница - Тетовско, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Бакија Хазби да се јави во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот или 
да одреди свој полномошник. 

Доколку во одредениот рок не. се јави на истиот ќе 
му биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјална работа во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1511/95. (272) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е по-
стапка за исполнување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужител Ајдари Асип Куртиш од Куманово 
ул. „Тоде Мендол" бр. 44 против тужената Рамизе Етем 
Рецепи од Скопје с. Сингелиќ, сега со непозната адреса 
во Република Турција. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење, 
се повикува да се јави во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен весиќ на РМ“ пред Општин-
скиот суд во Куманово или да постави свој полномош-
ник кој ќе ја застапува во спорот. Во спротивно по 
истекот на овој рок во смисла на чл. 84 од ЗПП на 
тужената Рамизе Етем Рецепи за привремен застапник 
ќе и биде поставена Јадранка Јовановска стручен сора-
ботник во овој суд кој ќе ја застапува тужената се до 
правосилното окончување на овој спор. 

Општински суд во Куманово, УИ.П.бр.1305/96. (277) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 212/95 
од 06.VI. 1996 година, ја одобри програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација над АД „Илинден“ - Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1513) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 926/94 
од 06. VI. 1996 година, ја одобри програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација над АД „Бебика" - Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1514) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 334/96 
од 07.VI. 1996 година, над ПП „Атлантик Комерц“ - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1515) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 454/95 
од 29. V. 1995 година, над ПП „Дитрих Граде“ - Охрид, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1516) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 400/96 
од 19.VI. 1996 година, над ТИ „Галаксија“ - Охрид, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1518) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека се отвора сте-
чајна постапка против должниците: Сг. бр. 129/95, ПП „Сте-мар" -
Битола од 24.11.1995 година, Ст. бр. 378/96 ПП „Трапез“ - Прилеп од 
21 .V. 1996 година. Л. бр. 106/96, ПП „Маригор" - Прилеп од 22. V. 1996 
година, Л. бр. 109/96 - ПП „Алиде“ - Битола од 03.VI. 1996 година, Л. 
бр. 94/96 - ППТУ ,Декор комерц“ - Охрид од 12^1.1996 година, Л. бр. 
148/96 - ПОТ „Пром кики“ - Струга од 12. VI.1996 година, Ст. бр. 300/ 
96, ПП „Неимар" - Струга од 17. VI: 1996 година, Ст. бр. 126/96, 499/96 
ПП „Магропромет" - Прилеп од 17.VI. 1996 година, Л. бр. 100/96, ПП 
„Свеил" - Битола од 21.VI. 1996 година, Л. бр. 162/96, ПП „Фил ко-
мерц“ - Битола од 21. VI. 1996 година, но не се спроведува, стечајната 
постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. - (1509) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 181/96 
од 07.4^1.1996 година, над ПП „УНО ФОРТЕ“ - Прилеп, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 760/96 од 28^.1996 е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие „АЛБЕРТ ЈУНИОР“ од Скопје ул. „Маршал Тито“ бр. 
12/9. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија При овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. ,,Пе-

листерска“ бр. 2-1/6. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1550) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 234/95 од 29. V.1996 е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП „СКОПСКИ ТЕКСТИЛ“ од Скопје, ул. „Тале Христов" бр. 2. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Зафиров Трајан од Скопје ул. „821-

А бр. 96, тел. 712-430. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. с-

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 22.07.1996 год. во 8,30, соба бр. 83 во овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1587) 
Со решение Сг. бр. 73/95 од 8.05.1996 година на Окружниот стопан-

ски суд во Штип е одобрено склученото присилно порамнување помеѓу 
стечајниот должник ПОС „Полет“ Делчево и доверителите под след1 

мите услови: 
Се задолжува ПОС „Полет44 Делчево на доверителите да исплати 

50'% од утврдените побарувања во номинален износ, во рок од 1 година 
сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување. 

Исплатата ќе се врши во пари, стока, пренесување на права на 
доверителите во висина на побарувањата што треба да се платат или на 
друг начин по договор на странките. 

Склученото порамнување има правно дејство и према доверителите 
што не ги пријавиле своите побарувања како и према доверителите што 
учествувале во. постапката а нивните побарувања се отворени, ако 
дополнително се утврдат. 

Решението за присилно порамнување стана правосилно на ден 
12.06.1996 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1561) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува со решението Ст. бр. 
377/95 од 22.05.1996 година стечајната постапка над ДОО „Неметали“ 
Штип привремено е запрена за период до 12 месеци сметано од право-
силноста на решението, а претпријатието продолжува со работа со-
гласно чл. 80 ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата во 
општествениот капитал. 

Против ова решение доверителите имаат право на жалба во рок од 
8 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонка“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1564) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенија Л. бр. 153/96 од 
17.06.1996 г. за ПП „БИ АЛАЛ КОМЕРЦ“ Битола, Л. бр. 147/96 од 
12.06.1996 година за ПП „ФАЛТА“ Охрид Л. бр. 141/96 од 5.06.1996 г. 
за „АВАНГА“ Прилеп, Л. бр. 166/96 од 26.06.1996 г. за ПП „ТАК ГОГ4 

Битола Л. бр. 159/96 од 25.06.1996 година за ПП „9-ти Септември44 

Битола, Л. 163/96, од 25.06.1996 г. за ППТ „КЕНКА“ Битола, Л. 156/96 
од 24.06.96, за ПП „ТЕГНЕЛ МАН“ Бтола , Л. 165/96 од 28.06.1996 г. за 
ПП „ДРВО ПОД44 Струга Ст. 437/96 од 12.06.1996 година за ПП „ОМ-
ЕНГИНЕРС" Струга, Ст. бр. 458/96 од 12.06.1996 г. за ТП „ТРГО 
САРАЈ44 Охрид, Ст. 461/96 од 12.06.1996 г. за УПП „ГЕМИНИ44 Охрид, 
Ст. 371/96 од 12.06.1996 г. за ПП „ФИНОТО КОМЕРЦ“ с. Вевчани Ст. 
бр. 416/96 од 12.06.96, за ПП „ДИГО КОМЕРЦ“ Охрид, Ст. 434/96 од 
12.06.1996 г. за ПП „КАШЛА“ Струга Ст. 413/96 од 12.06.96 за „ВА-
НИ“ Охрид Ст. 395ЛЈ6 од 12.06.96 за ПП „Крумко“ Битола. Ст. 401Л)6 
од 12.06.1996 г. за ПП „БОН САНС" Битола, Ст. 467/96 од 12.06.96 г. за 
ПИТУ „Џумбо" Охрид. Ст. 377/96 од 25.06.1996 г. за 33 „СИМО Тре-
нов с. Пуста Река Крушево, Сг. 128/96 26.06.96, за ПП „ДЕЈЧЕ 
СПОРТ“ Прилеп Сг. 440/96 од 26.06.1996 година, за ПП „КЕМ КО-
МЕРЦ“ Струга, отворените ликвидациони односно стечајни постапки 
не се спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1563) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува со решението Ст. бр. 
118/95 од 24.04.1996 година стечајната постапка над ДОО „Градинар“ од 
Св. Николе е -запрена, согласно чл. 83 ст. 1 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата во општествен капитал. 

Против решението доверителите имаат право на жалба во рок од 8, 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1348/94 од |2.06.1996 година го одобри присилното порамнување 
на должникот Претпријатие за производство и внатрешен промет 
„БЕЛ КАМЕН“ ДОО од Кавадарци со седиште на ул. ,Народна Мла-
дина“ бр. 11 и неговите доверители со следната содржина, 

Должникот Претпријатие за производство и внатрешен промет 
„БЕЛ КАМЕН“ ДОО од Кавадарци должен е да ги исплати обврските 
према доверителите 100% во рок од две години сметано од денот на 
одобреното присилно порамнување. Ова порамнување има правно деј-
ство и према доверителите чии побарувања стасале за наплата до 
12.06.1996 година иако не учествувале во постапка за присилно порам-
нување како и према доверителите кои учествувале во постапката за 
присилно порамнување и нивните побарувања се оспорени доколку 
накнадно истите бидат утврдени. Извршните исправи и други одлуки 
кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побару-
вањата према должникот можат да се извршат само под услов на ова 
порамнување. 

Ова решение има сила на извршна исправа. 
Се запира стечајната постапка над стечајниот должник Претприја-

тие за производство и внатрешен промет „БЕЛ КАМЕН“ ДОО Кава-
дарци поведена по пријави на Заводот за платен промет на Република 
Македонија. 

Експозитура Кавадарци со решение Ст. бр. 1348/94 од 17.02.1996 
година. 

За е.д. директор на Претпријатието за производство и внатрешен 
промет „Бел камен“ ДОО од Кавадарци со седиште на ул. „Народна 
Младина“ бр. 11 се назначува лицето Темков Јордан дипломи ан прав-
ник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1554) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 183/96 од 28.06.1996 година заклучена е стечајната постапка над 
должникот СКОК „ВАРДАР“ од Скопје кеј „13 Ноември“ бб. Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1555) 

Окружниот стопански суд во Скопје Објавува дека со решението 
Ст. бр. 1012/95 од 6. VI. 1996 година заклучена с стечајната постапка над 

должникот ДОО „ФАКОМ ПРОЕКТ' од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-

старот на претпријатијата при овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 29/95 од 6.VI. 1996 година заклучена е стечајната постапка над 
должникот ДОО „ФА КОМ-И РОН 3 ВОДСТВО“ ул. „Александар Ма-
кедонски“ бб. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата ири овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1578) 

Со решение Ст. бр. 298/94 од 26.06.1996 година е заклучена стечај-
ната постапка над АДМС „Техноунион" од Струмица, со решение Л. 
бр. 51/94 од 26.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над 
113С „Мако Импекс“ Струмица. 

По правосилноста на решенијата овие претпријатија ќе се бришат 
од регистарот на стопанските претпријатија. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1557) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенија Ст. бр. 113/96 од 
13.06.1996 година за ПП „БЕ-ПИ 
-КО" Прилеп, Ст. бр. 896/94 од 26.06.1996 г. за ТП „Центромаркет" 
Прилеп, Ст. 1211/95 од 25.06.1996 година за „ФИЈ1ЕКС" Битола, Ст. 
бр. 95/96 од 26.06.1996 за ПП „Тонза" од Охрид Ст. 554/95 од 15.12.1995 
г. отворените стечајни постапки према погоре наведените должници се 
заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1562) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Со решение Л. бр. 35/96 Јод 21.06.1996 година е заклучена ликвида-

ционата постапка над ТП „Билјана“ Штип со решение Л. бр. 15/96 од 
26.06.1996 година е заклучена ликвидадооната постапка над ЛИС „Пла-
нско“ Струмица, со решение Л. бр. 63/96 од 13.06.1996 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над ТП „ВиМ" Струмица со решение Л. 
бр. 54/95 од 13.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над 
ТП ,Ј1аки ел“ с. Петралинци, Струмица поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата, претпријатијата ќе се бришат од 
регистарот на стопанските претпријатија. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во ШТИП. (1560) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 709/96 од 
26.06.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „ЗАГРОС С. Ј." 
експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 24/19 со 
жиро сметка 40100-601-194114. 

За ликвидационсн управник се определува Илија Заковски од 
Скопје ул. „Рузвелтова" бр. 54 тел. 741-545. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.VIII.1996 година во 
10.50 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 737/96 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „МКМ" од Скопје ул. „Народен 
фронт“ бр. 5/5 со жиро сметка 205692. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје , 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на4 РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
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примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1571) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 738 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и промет „ТРАНЗИТ ТРЕЈД 
МВИ" од Скопје ул. „Димитрија Туцониќ" бр. 24, со ж.ска 40100-601-
224415. 

За ликвндационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1572) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 661/96 од 21.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „БОМАР" 
од Скопје ул. „Тушанска" бр. 27 со жиро сметка бр. 40100-601-219749. 

За ликвндационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 719 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „С.Т.С. ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" од Скопје ул. „Петар Дељан“4 бр. 2-1/16 со 
ж.с-ка 40100-601-288733. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1574) 

Окружниот стопански суд но Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 717 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за меѓународна шпедиција „СТИЛА КО-
МЕРЦ“ од Скопје ул. „Финска“ бр. 198/2-9 со жиро сметка 40110-601-
309984. 

За ликвид ационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје. ((575) 

Окружниот стопански суд но Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 718 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало 
„ИИТЕРМОНД" ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64/1-10 со ж-ска 40100-601-
45314. 

За ликвидациоиси управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

С“е повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања но рок од 30 дена по објавувањето но 
„Службен весник на РМ“ до лик инда финиот совет со пријава во дна 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје. (1Ѕ76) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 74306 с отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
прашате за трговија на големо и мало „СИ11А-КОМГ1А11И" д.о.о. 

увоз-извоз од Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 10/41 со ж-ска 40110-601-

За ликвидационен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од 
Скопје ул. „Љубо Петровиќ“ бр. 8. тел. 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвндациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително 
ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 432/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги „ВИОР“ Д.О.О. Скопје, ул. ,Даме Груев“ 
бр. 28 со жиро сметка 40100-601-68695. 

За лнквцдационен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје 
ул. „Скупи“ бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвЈгдадаониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
29.07.1996 год. во 10,40 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението III 
Л. бр. 695/96 од 26.06.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие „Ват Трејд“ експорт-
импорт д.о.о. од Скопје ул. „Никола Русински“ бр. 12-1/15 Скопје. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од. 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително 
ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV 
Л. бр. 708/96 од 27.06.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Елезкомерц" 
ц.о. Скопје од с. Студеничани, Скопје. 

За ликвцдационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително 
ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1537) 

Се отвора постапка за редовна ликвидација над ликвидациониот 
должник, со решението Л. бр.690/96, Претпријатие за производство, 
услуги и трговија „МЕТАЛИЈА“ експорт-импорт ц.о., бул. „Јане Сан-
дански“ бр. 107/1-7 Скопје, број на жиро сметка 40100-601-85707. 

За ликвцдационен управник е одреден Марко Ѓурчиновски ул. 
„Љубо Петровиќ“ бр. 8, Скопје тел. бр. 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
23.08.1996 год. во 11,50 часот соба бр. 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 691/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за промет на големо и мало „ИДП" експорт-импорт Д.О.О.. 
Скопје, ул. „Бертланд Расел“ бр. 61 и бр. на ж-ска 40120-601-69783. 

За ликвид ационен управник е одреден Марко Горчиновски ул. 
„Љубо Петровиќ“ бр. 8, Скопје тел. бр. 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго- . 
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
23.08.1996 год. во 11 Ј о часот соба бр. 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански судело Скопје. (1539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 662/96 од 24.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за проектирање, градежници-но. услуги и 
трговија „ЕМП0РА" Ц.О. експорт импорт од Скопје ул. „Никола 
Русински“ бр. 10/1/1. 

За ликвидационо!! управник е одреден Драган Величковски од 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
црцјават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
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„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се 'задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
31.07.1996 год. во 9 часот соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1540) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 679/96 од 25.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за проф. рехабил. и вработување на инвалиди 
„ХАРОГРАФ“ увоз-извоз - Скопје ул. „III Македонска бригада“ бр. 3/ 
33 со ж. сметка 40100-603-19441 

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје тел. 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
31 .VII. 1996 год. во 11,00 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1544) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. ' 
бр. 648/96 од 25.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за градежништво, услуги и трговија ,,ВЕКА 
АБ" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, с. Кој л и ја со жиро сметка 40100-601-
350493. 

За ликвидационсн управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје тел. 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
31.VII. 1996 година во И,00 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1545) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 510/96 од 27.05.1996 год. е отворена ликвцдадоона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „ГРА-
ФИКА 2" увоз-изво-з Д.О.О. Скопје, ул. „Киро Крстевски'4 бр. З-б, со 
ж. с-ка 40100-601-253246. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
02.09.1996 година во 9,00 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1546) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 701/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот ИТПУ „ТИЈАР КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје со жиро 
сметка 40100-601-337643. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник“ до ликвидациониот совет со пријава во дна приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.08.1996 год. во 8,30 часот соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1580) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 721/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот ПТПУ „НАУМОВКИ“ д.в.о. Скопје, ул. „В. Рајковиќ" бр. 26 со 
жиро сметка 40100-601-349121. 

За ликнидационсн управник с одреден Ефтим Петров од Скопје 
бул. Ј . Сандански“ бр. 50/3-4, тел. 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник“ до ликвцда11иониот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према ликнидадоониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.08.1996 година во 8,30 соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 639/96 од 25. VI. 1996 година е отворена ликвида1(иона постапка 
над должникот. 

Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало 
од Куманово „БУМЕРАНГ4 увоз-извоз ул. „III МУБ" бб со жчжа 
40900-601 -10628. 

За ликвидационсн управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, тел. 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник“ до ликвидациониот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20.\ГСП.1996 год. во 10,50 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1582) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 647/96 од 25, VI. 1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за промет, услуги, транспорт и шпедиција „Л ОКО-
-ТРЕЈД“ ул. „Џон Кенеди“ бр. 22-6 со ж-сметка 40100-601-312279. 

За ликвндационен управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, тел. 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник“ на до ликвидациониот совет со пријава во два приме-
р о в со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20.08.1996 год. во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1583) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

IV Л.бр. 753/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидадоона постапка над 
должникот Претпријатие зЗ трговија, услуги и туризам „МУЛИ“ ДОО 
Гостивар од с. Чегране - Гостивар. 

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир, ул. 
„Зеленика“ бр. 22 тел. 203-487 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже 
дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1528) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV Л.бр. 750/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидафкжа постапка над 
должникот Трговско претпријатие за производство, трговија и услуги 
„3АФИРОСКИ" увоз-извоз Д.О. Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 46 
Скопје. 

За ликвндационен управник е одреден Јовчевски Градимир, ул. 
„Зеленгора" бр. 22 тел. 203-487 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже 
дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1529) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 671/96 од 25.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот друштво со офаничена одговорност за производство, трговија и 
услуги „МЕТРО-МАК" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Даме Гру-
ев“ бр. 7-4/11 со ж-ска 40100-601-146209. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
2.09.1996 год. во 9 ч. соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1530) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 716/96 од 26.05.1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Трговско претпријатие „КОМПАНИЈА ЕНЕС КОМЕРЦ - 95" 
Д-О.О. увоз-извоз од Скопје, ул. „Че Гевара“ бр. 93 со ж-ска 40100-601-
355208. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје ул. мЈуриј Гагарин" бр. 37, тел, 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
02.09.1996 год. во 9 часот соба бр. 60 во оној суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1531) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV.Л.бр. 678/96 од 24.06.1996 е отворена ликвидаѕџкжа постапка над 
должникот Електрозанаетчиска задруга за производство, услуги, сер-
вис, кооперација и промет „АМПЕ Р“ц.о. од Скопје, кеј „13 Ноември“ 
кула 2/1. 

За ликвидациоиси управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже 
дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. , ч (1532) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
1УЈ1.бр. 677ДЈ6 од 24.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за туризам, производство и трговија „КОЛО-
СЕУМ" ексиорт-имиорт, д.о.о. од Скопје, ул. „Георги Димитров“ бр. 
28/2-15. 

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже 
дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1533) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV.Л.бр. 650/96 од 19.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Акционерско друштво за производство и инженеринг „БИ-
МЕКО ц.о. Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 28. 

За ликвидационен управник с одреден Петровски Тодорче од 
Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, те л..424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1534) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV.Л.бр. 591/96 од 10.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно, трговско, услужно претпријатие „ХРАСТ-
-КОМЕРЦ" Д.О.О, експорт-импорт Скопје, ул. „Шумадиска" бр. 3/2-4. 

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1535) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Л.бр. 736/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие „НИ-СА КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје 
од Скопје ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4-2 и бр. на ж.с-ка 40100-601-
3312128. 

За ликвндационен управник е одреден Марко Ѓурчиновски ул. 
„Љубо Петровиќ“ бр. 8 Скопје тел. 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликнида1шониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 23.08.1996 година во 12.00 часот, соба бр. 61) во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1547) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 735/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно претпријатие со внатрешна и надворешна трговија, шпедиција и 
туризам „АЛФА“ Д.О.О. Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 74/24 и бр. на ж.с-ка 
40100-601-196402. 

За ликвидационен управник е одреден Марко Ѓурчиновски ул. 
„Љубо Петровиќ“ бр. 8 Скопје тел. 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 23.08.1996 година во 12,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1548) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 758/96 од 28. VI. 1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за градежништво, промет и услуги „ПРИНЦ-
-ГРАДБА" од Скопје ул. „Сердарот“ бр. 4/10 со ж.с-ка 40100-601-
340539. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/111-34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да' ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 

примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже 
дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1566) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 692/96 од 25. VI.1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот ТУП „ЕНЕС-КОМЕРЦ" с. Рашче, Скопје, со ж.с-ка 40120-601-
54000. 

За ликвидацнонен управник е одреден Христов Тодор, ул. „В.С. Ба-
то“ 43/50, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите п р е т ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.08.1996 година во ИЗО часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1567) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 744/96 од 28.06.1996 с отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие „ТЕЛЕКС“ од Скопје ул. „Радншанска" бр. 21/2-21 
со жиро сметка 40100-601-74374. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште -за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1569) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л .бр. 733/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие „ПРВИ МАЈ КОМЕРЦ“ од Скопје ул. „Градски 
трговски центар“ бб. со жиро сметка 40100-601-329655. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1570) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 640/96 од 25.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за друмски сообраќај, надворешен и внатре-
шен промет со стоки „РИЗВАН“ Ц.О. с. Романовце, Куманово со ж.с-
ка 40900-601-12365. 

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, тел. 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се 'задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите преш ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20.08.1996 год. во П,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1584) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ј1. 
бр. 732/96 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги „ВАЈСАЛ" експорт-им-
порт ДОО Скопје ул. „Војдан Чернодрински" бр. 42 со ж.с-ка 40100-
601-299910. 

За ликвидационен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје 
ул. „Париска“ бр. 2-г тел. 252-353. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долгот 
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително 
ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд^во Скопје. (1586) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Акционер-
ско друштво во мешовита сопственост „ТРГОТЕК-
СТИЛ - Заеднички служби“ АД со ПО Скопје. (3191) 

Тркалезен печат под назив: АВДИУ КОМЕРЦ Пр. 
на големо и мало увоз-извоз Скопје. (3185) 
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Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие за консалтинг услуги „ТУФА“ ц.о. Скопје. (3186) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие на големо и мало, увоз извоз „ДАЦ КОМЕРЦ“ 
Скопје. (3187) 

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за произ-
водство и промет на големо и мало „АЛДЕНА" д.о. 
експорт-импорт Скопје. (3190) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Свидетелства за завршено I и II година издадени од 
ЕМУЦ „Никола Тесла“, Скопје на име Жарко Алек-
сов, Скопје. (3183) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од УСО „Браќа Миладиновци“ Скопје на име Зо-
ран Јованоски, Скопје. (3184) 

Тековна сметка бр. 9030/35 и чекови од бр. 2195717-
2195719 издадени од Охридска банка АД Скопје на име 
Колески Димитрија, Охрид. (3185-а) 

Тековна сметка бр. 7157/43 и чекови од бр. 2144661, 
2144662 и 2198921 издадени од Охридска банка ад, 
Охрид на име Стојаноска Уранија, Охрид. (3186-а) 

Пасош бр. 314232/94 издаден од УВР Крива Паланка 
на име Боби Стоичковски ул. ,Лозановска“ бр. 12. 
Крива Паланка. (3192) 

Пасош бр. 0536291/94 издаден од УВР Скопје на име 
Сашо Петрушевски ул. „Гиго Михајловски“ бр. 2-111/ 
33, Скопје. (3193) 

Пасош бр. 331662 на име Јованов Трајче ул. „Марк-
а в а “ бр. 12/5 Т. Велес. (3194-а) 

Пасош бр. 80716 издаден од ОВР Струга на име 
Борова Јасмин с. Корошишта Струга. (3195-а) 

Пасош бр. 541974/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Роберт Станојковски ул. „Дебарца“ бр. 58, Скопје. 

(3082-а) 
Чековна картичка бр. 5762/39 и чекови бр. 043724, 

043728,057441,057442,057444 од 140051 до 140059 од бр. 
140081 до 140110 и од бр. 140116 до 140118 и 140070 на 
име Галев Бошко с. Муртино, Струмица. (3198-а) 

Тековна сметка бр. 9164-75 и чекови од бр. 764307 до 
764335, 764340, 764340 од бр. 764342 до 764348 на име 
Мацовска Жаклина с. Моноспитово, Струмица. (3199-а) 

Свидетелство за V одделение издадено од ОУ 
„Марко Цепенков“ с. Зелениково Скопје на име Ри-
стевски Горан, с. Н. Село, Скопје. (3200-а) 

Свидетелство од И, III и IV година издадено од УСО 
„Никола Карев“ Скопје на име Оливер Богоевски ул. 
„Џумајска" б. 13-б, Скопје. (3072-а) 

Пасош бр. 0712620 издаден од ОВР Делчево на име 
Орце Стоичков ул. „Маршал Тито“ бр. 10, Делчево. 

(3037-а) 
Пасош бр. 140324 издаден од ОВР Струга на име 

Рамадани Рухи с. Биџево, Струга. (3188-а) 
Пасош бр. 0119115 издаден од ОВР Струмица на име 

Коцева Убавка с. Куклиш, Струмица. (3189-а) 
Пасош бр. 478149 издаден од УВР Скопје на име 

Митевски Блаже ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19/П1-1, 
Скопје. (3190-а) 

Свидетелство издадено од УСО „Коле Неделков-
ски" Титов Велес на име Зоран Љупков, ул. „ЈНА“ бр. 
8, Т. Велес. (3189) 

Решение бр. 11-2918/95 на име Зоран Баевски, 
Скопје. . (3107) 

Решение Уп. бр. 25-1458/96 на име Невенка Спасов-
ска, Скопје. (3108) 

Решение Уп. бр. 25-2221/96 на име Мевлудин Исма-
или, Скопје. (3109) 

Чековна карта бр. 0010848784 и чекови од бр. 
0003297982 до 0003297995 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Елизабета Дуковска, Скопје. 

(3099) 

Чековна карта бр. 0108006.98 и чекови од бр. 
0003099123 до 0003099132 и од бр. 0002048721 до 
0002048728 издадени од Комерцијална банка а.д., 
Скопје на име Живка Пауновска, Скопје. (3100) 

Чековна картичка бр. 0038535.26 и чекови од бр. 
0003011363 до 0003011372 издадени од Комерцијална 
банка а.д., Скопје на име Надежда Димовска, Скопје. 

(3101) 
Чековна карта бр.0087116.97 и чекови 0003308576, 

од бр. 0003103071 до 0003103073 и 0003103075 издадени 
од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Јован Пе-
тровски, Скопје. (3102) 

Чековна картичка бр. 27060-59 и чекови од бр. 
10699101 до 10699106 издадени од Стопанска банка а.д., 
Скопје на име Цена Томиќ, Скопје. (3103) 

Чековна картичка бр. 0002818571 и чекови од бр. 
0002936655 до 0002936659 издадени од Комерцијална 
банка а.д., Скопје на име Билјана Трајковска, Скопје. 

(3104) 
Чековна картичка бр. 0110653.72. и чек бр. 

0001681858 издадени од Комерцијална банка а.д., 
Скопје на име Јулијана Гроздановска, Скопје. (3106) 

Решение Уп. бр. 11-879/86 на име Мирчо Кралев и 
Иван Новески, Скопје. (3153) 

Решение Уп. бр. 18-1252/ 2-96 за компензациона ра-
бота издадено во Скопје ца ТП „ВЕНТЕРМ", Скопје. 

(3154) 
Решение Уп. бр. 12-5108/84 на име Росица Павлова, 

Скопје. (3155) 
Решение Уп. бр. 25-4835/94 на име Ацо Доневски, 

Скопје. (3156) 
Чековна картичка бр. 65045-04 и чекови од бр. 

3288016 до 3288022 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Цвета Крстевска, Скопје. (3157) 

Чековна картичка бр. 21377-94 и чекови од бр. 
2947815 до 2947830 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Павлина Пејовска, Скопје. (3158) 

Чековна картичка бр. 7103-76 и чекови од бр. 
2636099 до 2636105 издадени од Комерцијална банка 
а.д., Скопје на име Елисавета Јовановска, Скопје. 

(3159) 
Чековна картичка бр. 0029794.96 и чекови од бр. 

0002455000 до 000245006 издадени од Комерцијална 
банка АД, Скопје на име Ташко Штеријов, Скопје. 

(3160) 
Чековна картичка бр. 0105734.04 и чекови од бр. 

0002762869 до 0002762871 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Сашко Ристоски, Скопје. 

(3161) 
Чековна картичка бр. 0029522-46 и чекови од бр. 

11034711 до 11034720, 10844281 до 10844290 и 07971551 
до 07971560 издадени од Стопанска банка на име Марија 
Црвенковска, Скопје. (3162) 

Чекови од бр. 0002990223 до 0002990232 од тековна 
сметка бр. 010204981 издадени од Комерцијална банка 
а.д., Скопје на име Милка Здравева, Скопје. (3163) 

Чековна картичка бр. 5490669 и чекови од бр. 
0000917292 до 0000917300 издадени од Поштенска ште-
дилница Д.О.О., Скопје, на име Душан Велевски, 
Скопје. (3164) 

Чековна картичка бр. 6805-75 и чекови бр. 2500079, 
2500080 и 2500081 издадени од Комерцијална банка ад, 
Скопје на име Илија Гоцевски, Скопје. (3165) 

Чековна картичка бр. 0002752606 и чек бр. 
0070003060933 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Крунослав Кратовалиев, Скопје. (3166) 

Чековна картичка бр. 63689-34 и чекови од бр. 
2471697 до 2471700 издадени од Комерцијална банка ад, 
Скопје на име Тодорче Зафировски, Скопје. (3167) 

Чековна картичка бр. 0118952.55 и чекови од бр. 
0002955726 до 0002955736 и од бр. 0003175346 до 
0003175348 издадени од Комерцијална банка ад, Скопје 
на име Наско Чапар, Скопје. (3168) 

Стр. 1270-Бр. 34 
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Чековна карта на полномошникот Елена Ќосевска, 
бр. 00037961 и чекови бр. 0002477046 до 0002477048 из-
дадени од Комерцијална банка ад, Скопје на име Голуб 
Ќосевски, Скопје. (3169) 

Работна книшка на име Антонио Камчевски, 
Скопје. (3170) 

Работна книшка на име Драган Георгиевски, 
Скопје. (3171) 

Работна книлжа на име Виолета Димкоска, Скопје. 
(3172) 

Работна книшка на име Дело Деловски, Скопје. 
(3173) 

Работна книшка на име Светлана Дончевска, 
Скопје. (3174) 

Работна книшка на име Славко Петковски, Скопје. 
(3175) 

Работна книшка на име Блаже Ангеловски, Скопје. 
(3176) 

Работна книшка на име Муадин Несими, Скопје. 
(3177) 

Работна книшка на име Дарко Велков, Тетово. 
(3178) 

Работна книшка на име Невен Карески, Скопје. 
(3179) 

Работна книшка на име Цветанка Панговска, 
Скопје. (3180) 

Работна книшка на име Живко Орановски, Скопје. 
(3181) 

Свидетелство за завршена II година издадено од Ма-
шинско училиште „Гоце Делчев“ - Скопје на име Горан 
Чекаловиќ, с. Кучевиште, Скопје. (3182) 

Пасош издаден од МВР Титов Велес на име Рогужа-
ров Ристе, с. Башино, Титов Велес. (3134-а) 

Пасош бр. 696255 издаден од УВР Струмица на име 
Влахов Герас, ул. „Спиро Захов“ бр. 5/12, Струмица. 

(3203) 
Работна книшка на име Дервишоски Беџет, с. Ве-

лешта, Струга. (3204) 
Пасош бр. 701036 издаден од УВР Скопје на име 

Таир Таир, ул. „Црноок“ бр. 10А, Скопје. (2806-а) 
Лична карта и чековна картичка бр. 7919-01 и че-

кови од бр. 2368692 до 2368695 издадени од Комерци-
јална банка А.Д. Скопје на име Верица Трајановска, 
Скопје. (3135-а) 

Решение Уп. бр. 25-369 од 2.02.1995 година на име 
Брава Мухедин, Скопје. (3135) 

Чекови бр. 3131235 и 3131236 издадени на тековна 
сметка бр. 18420/08 од Комерцијална банка а.д. Скопје 
на име Мена Темел ковска Скопје. (3133) 

Работна книшка на име Сафет Муртезани, Скопје. 
(3110) 

Работна книшка на име Наташа Милованчева, 
Скопје. (3111) 

Работна книшка на име Азра Омеровиќ, Скопје. 
(3112) 

Работна книшка на име Зоранчо Јованоски, Скопје. 
(3113) 

Работна книшка на име Миодраг Галиќ, Скопје. 
(3132) 

Работна книшка на име Таки Донку, Скопје. (3134) 
Работна книшка на име Роберт Трајчев, Скопје. 

(336) 
Решение Уп. бр. 3361/95 и бр. 25-1389 на име Афет 

Асановски, Скопје. (3114) 
Решение за упис Уп. бр. 25-2990/95 на име Милица 

Марковиќ, Скопје. (3115) 
Чековна картичка бр. 0018322.09 и чекови бр. 

0001714213, 0001714214, 0001714215 и 0001714217 изда-
дени од Комерцијална банка а.д. Скопје, на име Брани-
слава Бојчин, Скопје. (3116) 

Чековна карта бр. 18574-87 и чекови бр. 10755569, 
10755570 и 10755571 издадени од Стопанска банка а.д. 

Бр. 34-Стр. 1271 

Скопје, на име Валентина Србиновска, Скопје. (3117) 
Работна книшка на име Марина Коцева, Скопје. 

(3118) 
Работна книшка на име Анита Ајтова, Скопје. (3119) 
Работна книшка и здравствена легитимација изда-

дени во Скопје на име Илми Камбери, с. Радуша, 
Скопје. (3120) 

Пасош бр. 280612/94 издаден од УВР Скопје на име 
Васил Фотевски бул. „АВНОЈ“ 6-Ш/9, Скопје. (3194) 

Пасош бр. 670204/95 издаден од УВР Гостивар на 
име Мудссаре Стафаи ул. „ЈНА“ бр. 308, Гостивар. 

(3194-а) 
Пасош бр. 670205/95 издаден од УВР Гостивар на 

име Даут Стафаи ул „ЈНА“ бр. 308, Гостивар. (3195) 
Пасош бр. 155937/93 издаден од УВР Скопје на име 

Ѓоко Маркоски ул. „Социјалистичка Зора“ 13-11/1, 
Скопје. (3196) 

Пасош бр. 477553/94 издаден од УВР Скопје на име 
Билгс Емин бул. „АСНОМ“ бр. 16-1/12, Скопје. (3197) 

Пасош бр. 124275/93 издаден од УВР Скопје на име 
Сетула Амети с. Глумово, Скопје. (3198) 

Пасош бр. 46273/93" издаден од УВР Тетово на име 
Зибери Хиџет с. Селце, Тетово. (3199) 

Пасош бр. 409135/94 издаден од УВР Тетово на име 
Иљаз Рамадани с. Селце, Тетово. (3200) 

Пасош бр. 573810/95 издаден во Скопје на име Гоце 
Темелковски ул. „М. Митевски“ бр. 10/7-1, Скопје. 

(3201) 
Пасош бр. 277282/94 издаден од УВР Скопје на име 

Фатмир Бајрами ул. „Македонско Косовска бригада“ 
бр. 38/26, Скопје. (3202) 

Пасош бр. 168930 издаден од ОВР Штип на име 
Демиров Вежди ул. „Косовска“ бр. 55/1, Штип. (3241) 

Пасош бр. 0440613 на име Пирузева Оливија ул. 
„Димо Хаџи Димов“ бр. 18, Охрид. (3242-а) 

Пасош бр. 091780 издаден од УВР Гостивар на име 
Селим Нуредини, Гостивар. 

Пасош бр. 112497/93 издаден од УВР Крива Паланка 
на име Стојан Петровски с. Крстов Дол, Крива Па-
ланка. (3134) 

Пасош бр. 818232/95 издаден од УВР Скопје на име 
Велимир Ѓорѓевиќ, ул. „Ленинова“ бр. 14-А, Скопје. 

(3135) 
Пасош бр. 604844/95 издаден од УВР Скопје на име 

Ратомирка Идовска ул. „Наум Чикаров" бр. 46/11-14, 
Скопје. (3136) 

Пасош бр. 703423/95 издаден од УВР Скопје на име 
Екрем Куртиш ул. „Гарсија Гарка “ бр.23, Скопје. 
(3137) 

Пасош бр. 571169/95 издаден од УВР Скопје на име 
Вера Брајанова^ ул. „МаксимГорки“ бр. 21/1, Скопје 

(3138) 
Пасош бр. 751170/95 издаден од УВР Скопје на име 

Златко Брајановски ул. „Максим Горки“ бр. 21/1, 
Скопје. (3139) 

Пасош бр. 809073/95 издаден од УВР Штип на име 
Лазарчо Панев ул. „М. Ацев“ бр. 25, Штип. (3140) 

Пасош бр. 000379/92 издаден од УВР Скопје на име 
Ирфет Алидеми ул. „Ордан Чопела“ бр. 64-А, Скопје 

(3141) 
Пасош бр. 156479/94 издаден од УВР Скопје на име 

Владо Василевски ул. „М. Митевски“ бр. 11-11/12, 
Скопје. (3142) 

Пасош бр. 821111/96 издаден од УВР Скопје на име 
Биљана Спасиќ ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 2-1/5, Скопје 

(3143) 
Пасош бр. 449175/95 издаден од УВР Скопје на име 

Дејан Петровски ул. „Марко Орешковиќ" бр. 46, 
Скопје. (3144) 

Пасош бр. 749321/95 издаден од УВР Скопје на име 
Олгица Туфа ул. „В.С. Бато“ бр. 9-1/16, Скопје (3145) 
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Пасош бр. 564856/95 издаден од УВР Скопје на име 
Албин Чресловник ул. „Петар Попарсов“ бр. 36/3, 
Скопје (3146) 

Пасош бр. 059757/95 издаден во Скопје на име На-
зим Саиди с. Глумово, Скопје. (3147) 

Пасош бр. 57727/93 издаден од УВР Скопје на име/ 
Борче Дојчиновски ул. „Данбас" бр. Скопје. (3148) 

Пасош бр. 429612/94 издаден од УВР Скопје на име 
Сузана Дојчиновска ул. „Данбас" бр. 8, Скопје (3149) 

Пасош бр. 427284/94 издаден од УВР Скопје на име. 
Тања Дуковска бул. „Јане Сандански“ бр. 109-1/33, 
Скопје. (3150) 

Пасош бр. 283846/94 издаден од УВР Скопје на име 
Аринда Крлиу ул. „Методија Митевски“ бр. 8, Скопје. 

(3151) 
Пасош бр. 113566/92 издаден од УВР Берово на име 

Сашко Корчовски с. Русиново, Берово. (3188) 
Пасош бр. 0696186/95 издаден од УВР Струмица на 

име Узунов Витан ул. „Солунска“ бр. 39, Струмица 
(3138) 

Пасош бр. 014757/95 на име Андоноски Мирослав 
ул. „Ѓ. Петров“ бр. 37, Кичево. (3189-а) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал (Службен 
весник на РМ бр. 38/93), ДОО „АГРОХРАНА" - РА-
ДОВИШ, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕ-
НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

1. ДОО „АГРОХРАНА" - РАДОВИШ, во опште-
ствена сопственост отпочнува постапка за трансформа-
ција на општествен капитал во согласност со одредбите 
на Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/ 
96). 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават соите поба-
рувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

3. Седиштето на ДОО „АГРОХРАНА" - РАДО-
ВИШ с на ул. „Маршал Тито“ бб - РАДОВИШ. 

Своето побарување барателите да го достават исто-
времено до ДОО „АГРОХРАНА" - РАДОВИШ и до 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 3/94). (1579) 

ОГЛАС 

1. З З ,Дреновска Клисура“ од с. Дреново-Кава-
дарци ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија доколку имаат да пријават свои побарувања кон 
задругата. 

2. Седиштето на задругата е во Кавадарци на ул. 
„Едвард Кардељ" бб 1/1. 

Своите побарувања барателите треба да ги достават 
истовремено до задругата и до Агенцијата на Репу-

блика Македонија за транформација на претпријатието 
со општествен капитал, на посебен образец („Сл. вес-
ник на Република Македонија“, број 3/94) во рок од 60 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, „ЈУГОТУ-
ТУН" Д.О.О. - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издаваа акции заради дополнително вложување. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прилепска“, бб, 
Битола во време од 7,30 до 13,00 часот. 

(1610) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Асти-
бо" - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието-на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересиран^ 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
34 во Штип во време од 7,00 до 15,00 часот. 

(1527) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал АД „АГРО-
КООП" - Кичево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 9.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се извршни 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
46 во време од 10,00 до 14,00 часот. 

(1556) 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 3 од Одлуката за трансформа-
ција на Печатница „Први мај44 - Скопје, со откуп на 
претпријатието од страна на вработените бр. 02-2152 од 
05.06.1996 година, Управниот одбор донесе 

П О В И К 
З А ПРОДАЖБА Н А А К Ц И И 

1. Акциите ги издава Печатница „Први мај“, со се-
диште во Скопје, (регистрирано во Окружниот стопан-
ски суд во Скопје. Срег.бр.7466/92, во натамошниот 
текст: претпријатието) врз основа на Решението на 
Владата на РМ, бр.15-230/163 од 30.05.1996 година, за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал со кое е дадена согласност за отпочнување на 
трансформацијата на претпријатието со откуп на прет-
пријатието од страна на вработените; 

2. Ќе се издадат вкупно 495 акции, во износ од 49.581 
ДЕМ. Номиналната вредност на една акција е 100 ДЕМ. 

3. Под повластени услови можат да се купат 463 
акции, во вредност од 46.319 ДЕМ. Акциите со попуст 
се купуваат во рок од 5 години со 2 години грејс период. 

4. Без повластени услови ќе се купуваат 33 акции во 
вредност од 3.262 ДЕМ. Акциите без попуст ќе се купу-
ваат во рок од пет години од потпишувањето на догово-
рот со Агенцијата. 

5. Запишувањето на акциите се врши во седиштето 
на издавачот, на ул. „Чедомир Кантарџиев" бр.28, во 
Скопје. 

Запишувањето на акциите започнува на 2.VII. 1996 
година, а завршува на 9.УН.1996 година, секој работен 
ден вклучувајќи ја и првата сабота во месецот, со поче-
ток од 9 часот до 15 часот. 

6. Секој вработен има право да изврши увид на сите 
податоци за претпријатието што се од значење за купу-
вање на акции, а особено на извештајот за проценетата 
вредност на претпријатието, Одлуката за трансформа-
ција на претпријатието со откуп на претпријатието од 
страна на вработените, и на другите податоци што се од 
значење за бонитетот на претпријатието. 

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој 
повик во просториите на претпријатието на улица 
„Чедомир Кантарџиев" бр.28, во Скопје, секој работен 
ден од 9 часот до 15 часот. 

Врз основа на член 18 и 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното прет-
пријатие за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија „Електростопанство на Македо-
нија“ - Скопје објавува 

Ј А В Е Н П О В И К бр. 5 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРА-

БОТКА НА ПРОЕКТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија“, со седиште во 
Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9. 
1.2. Предмет на нарачката е доставувана на понуди за 
изработка на проектна документација за локална авто-
матизација и приклучувана на ХЕЦ „Тиквеш“ во тех-
ничкиот систем на управуван^. 
1.3. Повикот е јавен, со постапка на прибирање на 
понуди со јавно отварање на понуди („Службен весник 
на РМ“ бр. 18/96) 

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште односно место ча живеење е Репу-
блика Македонија. 
1.5. Постапката на повикот се спроведе согласно Уред-
бата за јавни нарачки („Сл. весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/96). 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. „Обем на работи и активности за реализација на 
проектот за локална автоматизација и прилагодување 
на ХЕЦ „Тиквеш“ за приклучување кон ТСУ". 
2.2. Комплетната техничка документација од страна на 
нарачателот заинтересираните можат да ја подигнат во 
новата зграда на ЈП „Електростопанство на Македони-
ја“ - Скопје, „Орце Николов“ бб, кат I, соба бр. 107, од 
11 до 14 часот, тел. 222-443. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудувачот треба да приложи референтна листа 
за изработена проектна документација од сличен тип. 
3.2. Понудата треба да ја содржи цената на чинењето во 
се според барањата од расположивата техничка доку-
ментација. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
њето. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на изработка на 
проектот. 
3.5. Понудата треба да го содржи рокот на важност на 
понудата 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудите треба да се доставуваат согласно члено-
вите 27, 28, 58, 59 и 61 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 18/96). 

5. РОКОВИ 

5.1. Јавниот повик трае 10 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Р. Македонија“. 
5.2. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.07.1996 година во "12 часот во старата зграда на Елек-
тростопанство, салата за состаноци на III кат. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние 
кои не се изработени според бараната на Јавниот повик 
нема да се разгледуваат. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Понудите треба да се доставуваат на следната 
адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Коми-
сија за јавни нарачки) ул. „11 Октомври“ бр. 9 91000 
Скопје. 

Врз основа на член 20 и 31 од Законот за трансфор-
мација на преторијатијата со општествен капитал и Од-
луката за трансфорамција на претпријатието бр. 03-121 
од 29.06.1995 год. Акционерското друштво во мешо-
вита сопственост за производство, преработка и промет 
со риба „Рибопреспа" Ресен објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА УДЕЛИ И 

АКЦИИ 

1. Уделите ги издава АДМС „Рибопреспа" Ресен, 
врз основа на Решението бр. 13-230/47 од 23.01.1996 год. 
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издадено од Комисијата на Владата на Р. Македонија, 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

2. Основна дејност на друштвото е производство, 
преработка и промет со риба. 

3. Трансформацијата на друштвото ќе се изврши 
според моделот откуп на претпријатието од страна на 
вработените. 

4. Вкупната вредност на уделите изнесува 
124.875,50 ДЕМ. 

5. Вкупната вредност на акциите што се купуваат 
со попуст изнесува 72.394,60 ДЕМ. 

6. Вкупната вредност на акциите што се купуваат 
без попуст изнесува 52.480,90 ДЕМ. 

7. Најнискиот удел што може да биде купен изне-
сува 100 ДЕМ. 

8. Право на купување на акции имаат: 
- Работниците кои во АДМС „Рибопреспа" Ресен 

работеле непрекинато две години пред донесувањето на 
одлуката за трансформација; 

- Лица чиј работен однос престанал во АДМС „Ри-
бопреспа" - Ресен, а во него работеле непрекинато 2 
години; 

- Пензионирани работници кои во АДМС „Рибо-
преспа" Ресен работеле најмалку две години. 

Правото за купување на акции може да се користи 
еднократно и само во едно претпријатие. 

9. Вработените и други лица кои имаат право да 
купуваат акции со попуст, го користат индивидуално и 
тој изнесува 30'^ за секој вработен зголемен за 1°/о за 
секоја полна година работен стаж во „Рибопреспа" Ре-
сен. 

10. Акциите што се купуваат со попуст достапни се 
за сите корисници на попустот под еднакви услови. 

11. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши 
врз основа на посебна потврда издадена од АДМС „Ри-
бопреспа" - Ресен, по претходно поднесена писмена 
изјава од купувачот во која покрај податоците за купу-
вачот, да се назначи износот на акциите кои има право 
да ги купи. 

12. Купувачите на акции со попуст имаат права 
утврдени со закон. 

13. Рокот за запишување на акции со попуст изне-
сува 15 дена од денот на објавувањето. 

14. Поблиски информации во врска со продажбата 
на акции со попуст можат да се добијат секој ден во 
службата на АДМС „Рибопреспа" - Ресен. 

И С П Р А В К А 
НА ПОВТОРНИОТ ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИСКОП, УТОВАР, 
ТРАНСПОРТ И РАСТОВАРАЊЕ НА ЈАЛОВИНА 

(Објавен во „Службен весник на РМ“ 33/96 на ден 
01.07.1996 г.) 

- Во точката 1. Општи услови, потточката 1.4. се 
брише, а потточката 1.5. станува 1.4. 

- Во точката 5. Рокови, во потточката 5.1. рокот за 
доставување на понуди се зголемува од 8 на 12 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Во потточката 5.2. датумот на отворањето на пону-
дите се менува од 11.07.1996 година во 12 ч., во 
15.07.1996 година во 12 ч. 

Од Електростопанство на Македонија 

О Б Ј А В И 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија", бр. 80/93,3/94 и 70/94), Министерството за труд 
и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец јуни 1996 година која се применува 
за аконтативно пресметување на персоналниот данок 
од доход изнесува 8.900,00 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с. р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална 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 1996 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 
шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 7.729 

0102 Производство на јаглен 5.049 

0105 Производство на нафтени деривати 9.157 

0106 Производство на железна руда 

0107 Црна металургија 4.380 

0108 Производство на руди на обоени метали 
5.639 

0109 Производство на обоени метали 8.297 

0110 Преработка на обоени метали 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.854 

0112 Преработка на неметални минерали (без 
градежен материјал) 4.391 

0113 Металопреработувачка дејност 4.265 

5.272 

0115 Производство на сообраќајни средства 
5.374 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 4.759 

0118 Производство на базни хем. производи 
6.114 

0119 Преработка на хемиски производи 8.641 

0120 Производство на камен, чакал и песок 5.835 

0121 Производство на градежен материјал 8.598 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 
. 5.490 

0123 Производство на финални произв. од 
дрво 2.987 

0124 Производство и преработка на хартија 
4.178 

0114 Машиноградба 
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0125 Производство на текстил, предива и 
ткаен. 3.564 

0126 Произв. на готови текстилни производи 
3.693 

0127 Производство на кожа и крзно 3.166 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 
3.494 

0130 Производство на прехранбени производи 
6.261 

0131 Производство на пијалоци 8.607 

0132 Производство на добиточна храна 5.000 

0133 Производство и преработка на тутун 6.390 

0134 Графичка дејност 4.856 

0135 Собирање и примарна преработка на ин-
дустриски отпадоци 5.043 

0139 Производство на разноводни производи 7.817 

0201 Земјоделско производство 4.113 

0202 Земјоделски услуги 6,109 

0203 Рибарство 4.527 

0300 Шумарство 5.012 

0400 Водостопанство 5.019 

0501 Високоградба 3.891 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.889 

0503 Инсталатерски и завршни работи во гра-
дежништвото 3.843 

0601 Железнички сообраќај 6.475 

0604 Воздушен сообраќај 10.020 

0605 Друмски сообраќај 4.685 

0606 Градски сообраќај 6.587 

0608 Претоварил услуги 

0609 ПТТ услуги и врски 8.134 

0701 Трговија на мало 4.798 

0702 Трговија на големо 7.746 

0703 Надворешна трговија 5.344 

0801 Угостителство 4.770 

0802 Туристичко посредување 4.439 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 4.885 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 4.296 

1001 Уредување на населби и простори 6.664 

1002 Станбена дејност 8.948 

1003 Комунална дејност 6.239 

1101 Банкарство 7.081 

1102 Осигурување на имотни лица 12.277 

1103 Услуги во областа на прометот' 8.435 

1104 Проектер, и сродни техн. услуги 4.957 

1105 Геолошки истражувања -

1106 Истражувачко развојна работа (освен на-
учно истражувачка) -

1109 Деловни услуги 8.258 

1201 Образование 5.905 

1202 Научно истражувачка дејност 6.198 

1203 Култура, уметност и информации 6.042 

1204 Физичка култура и спорт 4.417 

1301 Здравствена заштита 6.438 

1302 Општествена заштита на децата и млади-
ната и социјална заштита 5.066 

1401 Органи на државна власт, единици на ло-
калната самоуправа и други облици 6.298 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.533 

1403 Здруженија 8.582 

1404 Политички партии, општествени органи-
зации, здруженија и други организации 

7.948 

Министер, 
Насер Зибери, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

621. Закон за дополнувани на Законот за ос-
новното образование 1229 

622. Закон за дополнување на Законот за сред-
ното образование 1229 

623. Завршна сметка на Буџетот на Република 
Македонија за 1995 година 1229 

624. Одлука за зачленуваа на Република Ма-
кедонија во Европската конференција за 
цивилно воздухопловство 1233 

625. Одлука за разрешува^ и именување на 
генерален директор на Радиодифузно^ 
претпријатие Македонска радио-телеви-
зија 1233 

626. Одлука за разрешува!!^ на Љубинка Јаки-
мовска од функцијата судија на Општин-
скиот суд во Куманово 1233 

627. Одлука за избор на претседатели на апела-
ционите судови во Скопје, Битола и Штип . 1233 

628. Одлука за избор на судии во основните су-
дови во Република Македонија 1233 

629. Уредба за изменувана и дополнувани на 
Уредбата за начинот на утврдувана на пла-
тите и другите надоместоци на вработе-
ните во дипломатско-конзуларните и дру-
гите претставништва на Република Маке-
донија во странство 1240 
Уредба за ознаките за звадата и унифор-
мата на судската полиција 1241 
Одлука за определувана највисоки цени за 
превоз на патници и стока во внатрешниот 
железнички сообраќај. 1247 

632. Одлука за определувана највисоки цени на 
одделни комунални услуги 1247 

630. 

631. 
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633. Одлука за определување највисоки цени на 
ПТТ услугите 1248 

634. Одлука за определување највисоки цени на 
одделни производи и услуги 1248 

635. Одлука за висината на придонесот на „Дет-
ска недела“ во времето од 7 до 13.10.1996 
година 1248 

636. Одлука за продажба на становите на кои 
права, должности и одговорности во по-
глед на располагањето има Републиката . ........... 1248 

637. Одлука за определување на услови за 
градба на бензинска пумпа со придружни 
содржини покрај магистралниот пат М-27 
делница Кочани-Делчсво, стационажа на 
км 58 + 250-десно, на подрачјето на општи-
ната Виница 1249 

638. Одлука за изменување на Одлуката за на-
малување на цената на становите во опш-
тествена сопственост 1249 

639. Решение за ослободување од плаќана ца-
рина при увоз на опрема 1249 

640. Решение за именувана членови на Учи-
лишниот одбор на ОМУ „Методи Патче“ -
Охрид 1250 

641. Решение за давање согласност на Одлуката 
за избор на директор на Ветеринарниот ин-
ститут „Скопје“, Скопје 1250 

642. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за здравство 1250 

643. Решение за именување директор на Цента-
рот за образование и рехабилитација „Пар-
тение Зографски“ - Скопје 1250 

644. Решение за давање согласност за назначу-
ва!^ републички инспектор за трудЈвоМини-
стерството за труд и социјална политика -
Подрачна единица Дебар 1251 

645. Решение за разрешува!!^ од должноста по-
мошник на директорот на Фондот за здрав-
ствено осигурување - Скопје 1251 

646. Решение за назначува^ помошник на ди- , 
ректорот на Фондот за здравствено осигу-
рувани - Скопје 1251 

647. Решение за назначува^ помошник на ди-
ректорот на Фондот за здравствено осигу-
рување - Скопје 1251 

648. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Фондот за здравствено осигу-
рувани - Скопје 1251 

649. Решение за давање согласност за назначу-
в а ^ инспектор за урбанизам и градеж-
ништво во Одделението за инспекциски ра-
боти за општините Гевгелија, Кавадарци, 
Струмица, Штип, Берово, Виница, Дел-
чево, Неготино, Радовиш, Кочани, Про-
биштип и Валандово 1252 

650. Решение за назначување потсекретар во 
Владата на Република Македонија 1252 

651. Решение за дозначувана помошник на се-
кретарот на Владата на Република Маке-
донија 1252 

652. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. . 1252 

653. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија . . . . . . . . . 1252 

654. Решение за назначува^ советник во Вла-
дата на Република Македонија . 1252 

655. Решение за назначува!!^ советник во Вла-
дата на Република Македонија 1253 
Решение за назначува!!^ советник во Вла-
дата на Република Македонија 1253 

657. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија 1253 

658. Решение за назначува!^ советник во Вла-
дата на Република Македонија 1253 

659. Решение за назначува^ советник во Вла-
дата на Република Македонија 1253 

660. Решение за назначува^ советник во Вла-
дата на Република Македонија . 1253 

661. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Рспублнка Македонија 1254 

662. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија 1254 

663. Решение за назначува!!^ советник во Вла-
дата на Република Македонија 1254 

664. Решение за назначување советник во Вла-
дата на РспублЈжа Македонија 1254 

665. Решение за разрешување и именување 
претседател и одделни членови на Држав-
ната пописна комисија 1254 

666. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал 1255-

667. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. . 1255 

668. Решение за разрешување од должноста на-
чалник на Одделението за кадровски и пер-
сонални работи во Владата на Република 
Македонија . 1255 

669. Решение за назначува^ советник во Вла-
дата на Република Македонија 1255 

670. Решение за именување началник на Одде-
лението за кадровски и персонални работи 
во Владата на Република Македонија . . . . 1255 

671. Правилник за вршење на работите на суд-
ската полиција 1256 

672. Правилник за употреба на огнено оружје, 
гумена палка и други средства за присилба 
од страна на припадниците на судската по-
лиција 1256 

673. Правилник за времето на траење на обле-
ката, чевлите и посебната лична опрема на 
припадниците на судската полиција 1258 

674. Правилник за внатрешните односи во суд-
ската полиција 1259 

675. Правилник за образецот и постапката за 
издавање и одземање на службени легити-
мации на судиите и службените лица во 
судот и на службените лица во Министер-
ството за правда-Сектор за судство 1260 

676. Правилник за психофизичките способно-
сти што треба да ги поседуваат лица што се 
примаат на работа во судска полиција . . . . 1262 

677. Правилник за образецот и постапката за 
издавање и за одземање на службени леги-

тимации на јавните обвинители и нивни за-
меници 1263 

678. Решение на Републичката геодетска 
управа 1264 

Спогодби 
24. Спогодба за продолжувана на важноста на 

Колективниот договор за комуналните деј-
ности на Република Македонија 1264 
Објава за просечна нето плата по работник 
во Републиката за месец јуни 1996 година. . 1274 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметувана на дано-, 
ците и придонесите од плата за месец јуни 
1996 година 1274 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди44 бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија44 - Скопје 

Стр. 1276-Бр. 34 


