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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 

МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за Македонските желез-
ници, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 11 февруари 1998 година. 

Број 07-617/1 Претседател 
И февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје КИР0 Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонка, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува вршењето на железничкиот 
сообраќај, изградбата, реконструкцијата, ремонтот, 
одржувањето и заштитата на железничката инфра-
структура, безбедноста и финансирањето. 

Член 2 
Железничкиот сообраќај, изградбата, реконструк-

цијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на желез-
ничката инфраструктура, како дејности од јавен инте-
рес, ги врши Јавно претпријатие Македонски желез-
ници (во натамошниот текст: Македонски железници). 

Железничката инфраструктура може да се користи 
и од други правни и физички лица под услови и на начин 
утврдени со овој закон и со меѓународни договори. 

Член 3 
Железничката инфраструктура и возните средства 

на македонските железници се сопственост на Репу-
блика Македонија. 

Железничката инфраструктура е добро во општа 
употреба и на неа не може да се стекнуваат имотни 
права. 

Член 4 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. „Железничка инфраструктура" се железничките 

пруги со горен и долен строј и објектите на пругите, 
објектите за електрична влеча на возовите, објектите 
за сигнално-сигурносни постројки, објектите за телеко-
муникациони и информативни постројки во железнич-
киот сообраќај, зградите, депоата и другите градежни 
објекти на железничките станици, како и земјиштето 
кое функционално и припаѓа на пругата и на објектите. 

2. „Учесник во железничкиот сообраќај" е лице кое 
врши работи и работни задачи на железничката пруга 

или во железничкото возило, лице кое се наоѓа во желез-
ничкото возило и лице кое се движи во пружниот појас. 

3. „Железнички работник" е ЈЉце кое врши работи 
на железничката инфраструктура, железничките во-
зила и железничкиот сообраќај. 

4. „Јавен превоз" е превоз на лица или предмети, 
достапен на секој под еднакви услови, што се врши врз 
основа на склучен договор за превоз меѓу македонските 
железници и корисникот на услугите. 

5. „Превоз за сопствени потреби" е превозот на лица 
- или предмети што Македонските железници го вршат 
за своите потреби. 

6. „Железничка пруга" е објект - сувоземна сообра-
ќајница по која се одвива превоз на патници и стока со 
железнички возила. 

7. „Сообраќајни места на пруга" се места од кои се 
регулира железничкиот сообраќај (железнички ста-
ници, крстосници, сообраќајни отпремишта, распат-
ници, места за премин од двоколосечна на едноколо-
сечна пруга и стојалишта. 

8. „Железничка станица" е сообраќајно место на 
железничка пруга од кое се регулира сообраќајот на 
спротивни и последователни возови и во кое се врши 
влегување и излегување на патници, како и натовар и 
истовар на стока. 

9. „Крстосница" е сообраќајно место на железничка 
пруга од кое се регулира сообраќајот на спротивни и 
последователни возови и во која може да се врши влегу-
вање и излегување на патници, како и натовар и исто-
вар на стока. 

10. „Стојалиште" е сообраќајно место на желез-
ничка пруга кое служи исклучително за влегување и 
излегување на патници во возови, наменети за превоз 
на патници. 

11. „Пружен појас" е земјиштето од двете страни на 
железничката пруга сметано од надворешниот раб на 
ножицата на насипот, засекот и одводните и заштит-
ните канавки, зависно од попречниот профил на пру-
гата, со широчина која се определува со инвест 14ционо-
техничката документација. Најмалата широчина на 
пружниот појас изнесува по 1,00 метар од двете страни 
на железничката пруга. 

12. „Заштитен појас на железничка пруга" е земји-
шен појас од двете страни на пругата, широк по 200 м од 
двете страни, сметајќи од крајот на пружниот појас. 

13. „Воздушен пружен простор" е простор над пруж-
ниот појас во висина од 12 м е при премин на далново-
д и ^ со напон од 220 КВ, 14 м сметајќи од горниот раб 
на шината. 

14. „Одвојна свртница" е свртницата со која од отво-
рена железничка пруга се одвојува друга железничка 
пруга или железничка пруга на друга железница или 
индустриски колосек. 

15. „Наклон на нивелетата" е надолжен наклон на 
железничката пруга што се мери со тангенс на аголот 
спрема хоризонталата и се изразува со про мили. 

16. „Автостоп уред" е уредот за автоматско запи-
рање на воз на сигнал кој покажува дека натамошното 
возење е забрането, односно за автоматска контрола на 
намалувањето на брзината на движењето на возот од 
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сигналот кој покажува дека натамошно возење е дозво-
лено со намалена брзина. 

17. „Будник" е уред кој служи за автоматско запи-
рање на возот во случај на небудност или неспособност 
на возачот на влечното возило. 

18. „Железничко возило" е возило наменето за дви-
жење по Железничка пруга (локомотива, моторна кола, 
патнички и товарни коли, како и железнички возила за 
посебни намени) ' 

19. ;,Пружио возило" е возило наменето за одржу-
вање ^"железничката инфраструктура. 

20. „Железнички патнички и товарни коли" се же-
лезнички возила конструирани за движење по желез-
ничка пруга, наменети за превоз на лица (патнички 
коли), односно за превоз на стоки (товарни коли). 

21. „Моторни коли" се електромоторни коли, елек-
тромоторни гарнитури, дизел-моторни коли, дизел-мо-
торни гарнитури и шинобусу 

22. „Влечно возило" е ^келезничкб возило со соп-
ствен погон (дизел:лок'омоТиви, електрични локомо-
тиви, парни локомотиви, моторни коли и моторни во-
зила за посебни намени). * 

23. „В$з" е пропишано составена и закачена низа на 
железнички патнички и товарни коли ш едно влечно 
возило или со повеќе влечни возила со сопствен погон, 
само влечно возило со сопствен го&он И моторни коли. 

24. „Регистрирачки брзинометар (тахограф)" е уред 
во влечно возило што служи за регистрирање на брзи-
ната и изминатиот пат и на други податоци во текот на 
движењето на влечното возило. 

25. „Вонреден настан" е несреќа али незгода во кое 
едно или.повеќе лица загинале или се повредиле или е 
предизвикана материјална Љета, односно при која 
дошло до прекин, загрозување или отежнување на же-
лезничкиот сообраќај. 

26. „Несреќа" е вонреден настан во железничкиот 
сообраќај во кој едно или повеќе лица запрале или 
потешко се повредени гол! настанала значителна Мате-
ријална штета илЈЃнастанал поголем прекин во желез-
ничкиот сообраќај. 

Како несреќа се смета и секој настанат судир на 
возови, налеана воз или слизнување на воз. . 

27. „Незгода" е вонреден настан во железничкиот 
сообраќај во кој едно или повеќе лица полесно се по-
вредени или настанала помала материјална штета или 
помал прекин на железничкиот сообраќај или наста-
нало загрозување или отежнување на железничкиот со-
обраќај. > 

28. „Слободен профил (габарит) на железничка пру-
га" е ограничен простор во напречниот пресек норма-
лен на средината на колосекот и во кој не смеат да се 
вградуваат, поставуваат и во него да влегуваат по-
стројки, објекти, пишали и сигнални ознаки, наслаги на 
материјал или некои други предмети. -

29. „Профил на возилото" е ограничен простор во 
напречниот пресек нормален на средината на колосе-
кот (средината на растојанието меѓу колбсечните 
шини) кој не смее да го надминува шинското возило со 
ниеден свој дел, било да е празно или заедно со товарот. 

30. „Патен премин" е место на вкрстосување на же-
лезничката пруга со пат во исто ниво. -

31. „Пешачки премин" е место на вкрстосување на 
железничката пруга со премин за пешаци во Исто ниво. 

32. „Локомотива депо" е железнички објект со со-
одветни постројки и уреди во кое се врши подготовка и 
одржување на влезните возила. 

33. „Техничка станица" е железнички објект со со-
одветни постројки и уреди во која се врши подготовка и 
одржување на железничките патнички и товарни коли. 

34. „Максимална брзина на возот" е пропишана 
брзина на возот на железничка пруга или на дел од 
пругата наведена во возниот ред, која не смее да се 
пречекори. 

35. „Најголема дозволена брзина на возот" е пропи-
шаната најголема брзина на возот на железничка пруга 
или на дел од пругата, според техничката состојба на 
пругата и железничките возила или другите услови. 

36. „Индустриска железница" е железница со која 
правното Лице во областа на сообраќајот, индустријата, 
рударството,- шумарството и во други области на сто-
панството превезува лица и стока за сопствени по-
треби. , 

37. „Индустриски колосек" е железнички колосек 
кој се приклучувала железничка пруга и служи за до-
ставување и испраќање на стока за носителот на пра-
вото на користење на тој колосек. ^ , 

38. „Растојание на колосеците" е растојанието меѓу 
оските на Два соседни колосеци на железничката пруга. 

39. „Осно оптоварување* е масата на празно или на 
натоварено железничко возило изразена во КН поде-
лено со бројот на оските на возилото. 

40. „Маса на возилото по должински метар" е ма-
сата на празно или на натоварено железничко возило, 
поделена со Должината на возилото во метри, мерена 
од челото до челото на незбиените одбивнине (одбивни 
уреди) односно автоматски спојки искажани во КН. 

41. „Кочилна маса на возот" е збир на кочилните 
маси на возилата, од кои е составен возот, со која се 
обезбедува сигурно кочење на B030t. 

42.. „Реконструкција на железничка пруга, по-
стројка, уред, објект на пруга и на железничко возило" 
е измена (преправка) штб ги менува нивните основни 
технички и ко11структивни карактеристики. ,, . 

43. ^Ремонт на железничка пруга" значи комплетна 
замена на »горниот строј на пругата (шини, колосечен 
прибор, прагови, смртници, решетање и дополна ria за-
стором санација на долниот строј и друго на постој-
ните железничка пруги. 

44. „Железничка пруга опремена со автостоп уред" е 
пруга, односно дел од пругата на која или на кои кај 
влезните и излезните сити aim во сите сообраќајни ме-
ста, како и кај просториите и заштитните сигнали, е 
вграден автостоп уред. 

45. „Погранична станица" е станица во која се повр-
зува железничкиот сообраќај на Македонските желез-
ници со железниците на соседните држави. 

46. „Систем за врски" е збир на телекомуникациони 
Објекти, односно на технички средства кои меѓусебно 
се поврзани така што да претставуваат технолошка це-
лина и се користат за пренос, предавање или прием на 
пораки. 

Член 5 
Железничкиот сообраќај на територијата на Репу-

блика Македонија е единствен техничко - технолошки 
систем. f 

Член 6 
Во Македонските железници се: 
- организира превозот на патници и стоки во желез-

ничкиот сообраќај во земјата и надвор од неа; 
- управува со железничкиот сообраќај; 
- планира изградбата, реконструкцијата, одржува-

њето и заштитата на железничката инфраструктура; 
- извршува ремонт, одржување и заштита на желез-

ничката инфраструктура и железничките возила; 
- преземаат мерки за рационално користење на пре-

возните средства; 
- задолжува кај домашни и странски финансиски 

институции; 
- организира израелка на студии од областа на же-

лезничката инфраструктура; 
- уредува и спроведува безбедноста и уредноста на 

железничкиот сообраќај; 
- програмираат мерки за развој и финансирање на 

железничката инфраструктура и 
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- вршат и други активности што се во функција на 
основната дејност. 

Член 7 
Македонските железници остваруваат меѓународна 

соработка, членуваат во специјализирани меѓународни 
организации и можат да отвораат свои претставништва 
во странство. 

II. ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕМОНТ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРА-

СТРУКТУРА 

Член 8 
Железничката инфраструктура се проектира, гради, 

ремонтира, опремува и одржува така што да одговара 
на својата намена и потребите на безбедноста на соо-
браќајот и заштитата на животната средина и приро-
дата, во согласност со овој закон. 

ЧЛен 9 
Под изхрадба на железничката инфраструктура, во 

смисла на овој закон, се подразбира изградба на- нова 
железничка пруга на нова траса, како и изградба на 
телекомуникациони, сигнално - сигурносни, електро -
влечни, електро - енергетски и други постројки и 
уреди, згради и објекти на нова пруга и на постојните 
пруги. 

Одредбите од овој закон со кој се уредува изград-
бата на железничката инфраструктура се применуваат 
и на реконструкцијата на истата. 

Член 10 
Железничката инфраструктура се проектира, гради, 

реконструира, ремонтира и одржува, така што да одго-
вара на утврдената превозна и пропусна моќ на желез-
ничката пруга, на брзината на возовите, осното оптова-
рува] бс, масата на товарните возила по должински ме-
тар, на барањата на безбедноста на железничкиот соо-
браќај, а железничките пруги што служат за меѓунаро-
ден сообраќај мора да ги исполнуваат условите утвр-
дени со меѓународни договори кои ја обврзуваат Репу-
блика Македонија. 

Член 11 
Одобрение за изградба и реконструкција на желез-

ничката инфраструктура издава Министерството за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина, а пе претходно добиена согласност од Министер-
ството за сообраќај и врски. 

Железничката инфраструктура се проектира и 
гради врз основа на условите утврдени со овој закон, 
поблиските прописи донесени врз основа на овој закон, 
како и нормативите и стандардите кои се однесуваат на 
железничката инфраструктура-

Министерот за стопанство во согласност со министе-
рот за сообраќај и врски поблиску ќе ги пропише стан-
дардите и техничките норми од став 2 на овој член. 

Член 12 
При изградба или реконструкција на железничка 

пруга, инвеститорот е должен на свој трошок да ги 
измести инсталациите (цевоводи, водоводи, елек-
трични телефонски и телеграфски воздушни линии, 
подземни кабли и други слични инсталации и уреди), 
односно да ги прилагоди кон настанатите промени. 

Инвеститорот е должен во рок од 60 дена пред от-
почнување на работите да ги извести имателите на ин-
сталациите. 

Инвеститорот е должен да му овозможи на имателот 
на инсталациите увид во документацијата потребна за 
изместуваше на инсталациите. 

Член 13 
Железничката пруга ја сочинуваат: горниот и дол-

ниот строј на пругата со објектите на пругата (мостови, 
тунели, пропусти, потпорни зидови и друго), опремата 
на пругата, пружниот појас од двете страни на пругата и 
воздушниот простор над пругата. 

Член 14 
Железничките ѓфугН, сѓ!6јред намената и обемот на 

соббраќајот, стопанскбто значење или значењето што 
го имаат за внатрешниот и меѓународниот сообраќај, се 
магистрални и локални. 

Владата на Република Македонија ја утврдува мре-
жата на магистралните и Локалните железнички пруги, 
нивната Јдгасификација, како и ознаките. 

Магистрални железнички пруги се пругите што се 
распоредени бо меѓународната железничка мрежа на 
европските пруги. 

Локални железнички пруги се пругите на мрежата 
На Македонските железници што не се опфатени во 
мрежата на магистралните железнички пруги. 

Македонски железници и другите правни лица се 
должни за Железничките пруги и постројките, објек-
тите и уредите на пругата да водат евиденција и други 
технички податоци што се од значење за безбедноста на 
железничкиот сообраќај, на начин утврден со пропис 
што го донесува министерот за сообраќај и врски. 

Член 15 
При изградба и реконструкција, железничките 

пруги мораат да ги исполнуваат следниве услови: 
1. Ширината на колосекот меѓу внатрешните рабови 

на главата на шината може да изнесува 1.435 мм со тоа 
што не смее да биде помала од 1.430 мм, ниту поголема 
од 1470 мм, вклучувајќи го и проширувањето на колосе-
кот во кривина; 

2. Полупречникот на кривината на отворена желез-
ничка пруга мора да изнесува најмалку ЗОО м а на глав-
ниот прооден колосек во станицата - најмалку 500 м. 
Надворешната шина зависно од големината на полу-
пречникот на кривината и дозволената брзина, мора да 
биде надвишена, но не повеќе од 150 мм; 

3. Наклонот на нивелетата на отворена железничка 
пруга може да изнесува најмногу до 25 премили; 
4. Наклонот на нивелетата во станицата може да изне-

сува и тоа: за станица во правец - до 1 промил, а за 
станица во кривина - до 2,5 премили, зависно од полу-
пречникот на кривината; 

5. Растојанието на колосеците во станица мора да 
биде толкаво, што да може меѓу слободните профили 
на тие колосеци да постои посебен простор за безбедно 
д в и ж е а на патниците и другите лица и за поставување 
на постројки, направи и столбови за сигнали, елек-
трична контактна мрежа, осветление и друго; 

6. Растојанието на колосеците во станица мора да 
изнесува 4,75 м,а растојанието на колосеците меѓу кои 
се поставуваат перони високи најмалку 0,5 м сметајќи 
од горниот раб на шината, мора да изнесува најмалку 6 
метри; 

7. Растојанието на колосеците на отворена желез-
ничка пруга кај двоколосечниге железнички пруги 
мора да изнесува најмалку 4 метри, а растојанието на 
колосеците на отворена железничка пруга кај паралел-
ните железнички пруги мора да изнесува најмалку 4,75 
метри; 

8. Осното оптоварување на магистралните желез-
нички пруги мора да изнесува најмалку 22,5 тони по 
оска и 8 тони по должински метар, а на другите желез-
нички 1грути 18 тони по оска и 6,4 тони по должински 
метар. 

Железничките пруги мораат да ги исполнуваат про-
пишаните услови на слободен профил за отворена 
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пруга, мостови, тунели и станици за комбиниран пре-
воз, зависно од тоа дали железничката пруга е електри-
фицирана или не е. 

Другите технички нормативи и услови што мораат 
да ги исполнуваат железничките пруги од ставовите 1 и 
2 на овој член ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски.. 

Член 16 
По изградба на железничките пруги и постројките, 

објектите и уредите на пругата се врши технички пре-
глед со кој се утврдува дека од гледиште на безбедноста 
на сообраќајот ги исполнуваат пропишаните услови и 
техничките нормативи и другите услови што мораат да 
ги исполнуваат во поглед на техничкото и технолош-
кото единство во железничкиот сообраќај. 

На технички преглед од став 1 на овој член во целост 
и во фаза во која можат да се вклучат во сообраќај 
подлежат новоизградените и реконструираните желез-
нички пруги и постројки, објектите и уредите на пру-
гата. 

Техничкиот преглед на железничките пруги и по-
стројки, објектите и уредите на пругата го врши орга-
нот на управата кој издал одобрение за нивна изградба, 
односно реконструкција преку Комисија за технички 
преглед. 

Во работата на Комисијата за технички преглед на 
објектите од став 1 на овој член задолжително учеству-

ваат претставници од Министерството за сообраќај и 
врски и од Македонските железници. 

Железничката пруга и постројките, објектите и уре-
дите на пругата можат да се предадат во сообраќај само 
врз основа на решение за нивна употреба. 

Член 17 
Железничката пруга се приклучува на друга пруга 

на Македонските железници во станица, а по исклучок 
и на отворена пруга со обврска да се спроведат мерките 
за безбедност^ на сообраќајот утврдени со овој закон. 

Ако железничката пруга се приклучува на отворена 
пруга на магистралната пруга, одвојната свртница мора 
да биде изведена со заштитен колосек и обезбедена со 
сигнали и со претсигнали. Сигналите мора да бидат 
зависни од положбата на свртницата која се контро-
лира од соседното запоседнато сообраќајно место на 
железничката пруга. 

Одвојната свртница од став 2 на овој член мора да 
биде запоседната од страна на железнички работник, 
ако нејзината положба не се контролира од соседното 
запоседнато сообраќајно место на железничката пруга. 

Член 18 
Меѓусебното вкрстување на железничките пруги и 

вкрстосување на железничката пруга со друга пруга (со 
пруга на индустриска железница, со индустриски коло-
сек, со трамвајска пруга и слично) мора да биде надвор 
од нивото. 

Член 19 
Заеднички мост >за железничка пруга и јавен пат 

може да се гради на исти столбови или со заедничка 
конструкција под услов железничката пруга и колово-
зот на патот да се одвоени со сигурносна ограда. 

Член 20 
Пат не може да се гради во пружниот појас. 
По исклучок во ридски и тешки терени, во клисури и 

на други слични конфигурации на терен и во населени 
места, растојанието меѓу железничката пруга и патот 
кој нема својство на автопат може да биде помало и од 8 
метри, под услов да не се допираат слободните профили 
и меѓу нив да можат да се постават сигнално-сигурнос-
ните уреди, телекомуникациските уреди, стабилните 

постројки на електро влеча и други уреди неопходни за 
безбедно одвивање на сообраќајот. 

Ако постојаниот пат не ги исполнува условите од 
ставовите 1 и 2 на овој член, на патот мора да се поста-
ват сигурносни огради, во согласност со закон. 

Во пружниот појас не можат да се градат згради и 
други објекти освен објекти наменети за железничката 
пруга. 

Член 21 
Ако железничката пруга треба да се измести заради 

градење на друг објект (јавен пат, аеродром, хидроаку-
мулација, енергетски објекти, рудник и слично) делот 
на железничката пруга кој се изместува мора да биде 
изграден со елементи кои одговарат на таа категорија 
на железничката пруга без оглед на стварната состојба 
во која се наоѓала во моментот на изместувањето. 

Трошоците за изместувањето на железничката 
пруга од став 1 на овој член ги сноси инвеститорот на 
објектот заради чија изградба се врши изместување на 
железничката пруга. 

Член 22 
При изградба и реконструкција на железничка 

пруга, вкрстувањето на пругата и патот, определување 
на местата на кои може да се изведе вкрстување на 
пруга и пат и утврдување на мерките што мора да се 

преземаат заради обезбедување, безбедно одвивање на 
сообраќајот на патните премини се определуваат за-
висно од густината на сообраќајот, прегледноста, брзи-
ната на возењето на пругата и патот и од другите месни 
услови што се од значење за безбедноста на сообраќа-
јот. 

Поблиските критериуми за определување на ме-
стото и утврдување на мерките од став 1 на овој член ги 
пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 23 
Вкрстување на железничка пруга и автопат, односно 

магистрален пат не може да биде во исто ниво. 
Вкрстување на железничка пруга и пат во станичен 

простор меѓу влезни, односно излезни свртници од кои 
почнуваат страничните колосеци не може да биде во исто 

ниво. 
Вкрстување на железничка пруга и пат, кој нема 

својство на автопат или магистрален пат, не може да 
биде во исто ниво, ако е многу густ сообраќајот на 
моторни возила на патот или ако b зачестен железнич-
киот сообраќај на пругата и ако тоа го бараат посеб-
ните услови на местото на вкрстување на железничка 
пруга и патот и другите услови за безбедноста на соо-
браќајот. i 

Член 24 
Вкрстување на железничка пруга и пат во исто ниво 

може да се изведе со нивно сведување на најнеопход-
ниот број со групирање на два или повеќе патишта на 
заедничко место на вкрстување при што растојанието 
меѓу две вкрстувања меѓу железничката пруга и патот 
да не биде помало од 2000 метри. 

Ако вкрстувањето на железничка пруга.и пат е изве-
дено во исто ниво изградениот патен премин се сметаа за 
составен дел на пругата, од двете страни на колосекот 
во ширина од 3 метри, сметано од осовината на колосе-
кот. 

При вкрстување на железничка пруга и земјен пат 
во исто ниво, земјениот пат мора да биде изграден со 
современа коловозна постилка, од најмалку 50 метри од 
двете страни на железничката пруга. 

При вкрстување на железничка пруга со пат во исто 
ниво мора да се обезбеди соодветна зона на преглед-
ност. 



20 февруари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 9 - Стр. 469 

Член 25 
Ако до вкрстување на железничка пруга и јавен пат, 

односно некатегоризиран пат дојде поради изградба на 
нова железничка пруга или по барање на општината,, 
односно градот Скопје, и правно лице, трошоците за 
изградба за надвозници, подвозници, односно патен 
премин, трошоците за поставување на уредите и напра-
вите и другите трошоци за обезбедување на безбеден и 
непречен сообраќај на патниот премин ги сноси инве-
ститорот на новата железничка пруга. 

Член 26 
Преминување на патнички возила преку железничка 

пруга може да се врши само на патнр премини, а преми-
нување на лица преку железничка пруга се врши на 
пешачки или патни премини. 

Систем за врски 

Член 27 
Системот за врски на Македонските железници 

мора да се гради и одржува така што да претставува 
единствена техничка и технолошка целина во поглед на 
функционирањето и користењето и да ги задоволува 
потребите за обезбедување на безбедно одвивање на 
железничкиот сообраќај. 

Поблиските услови за изградба, одржување и кори-
стење 'на системот за врски на Македонските желез-
ници, Зависно од значењето и категоријата на желез-
ничкава пруга, ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 28 
При изградба на нови железнички пруги и рекон-

струкција на постојните железнички пруги за брзина 
поголема од 100 км на час, телекомуникациските линии 
мора да се изведуваат со подземни и оптички кабли. 

Во исклучителни случаи (виша сила или дефект од 
подолг карактер) на системот за врски на Македон-
ските железници телекомуникационите врски можат да 
се воспостават и преку други системи за врски. 

Телекомуникационата врска меѓу лицата кои непо-
средно го регулираат сообраќајот може да се воспо-
стави и преку друг систем за врски, само ако врската се 
снима. 

Радио скалата меѓу лицата кои го регулираат соо-
браќајот мора да се снима. 

; Ел верификација 

, Член 29 
Електрификацијата на железничките пруги се врши 

со примена на монофазниот систем од 25 KV, 50HZ. 
Контактниот спроводник на монофазниот систем 

(25 KV, 501Е)над патен премин во ниво мора да биде 
поставен на висина од најмалку 5,5 м сметајќи од гор-
ниот раб на шината, со тоа што од двете страни на 
патниот премин мора да се постават заштитни капии за 
возилата што го користат патот чија што вкупна висина 
заедно со товарот на нив, не ја надминува со закон 
пропишаната најголема дозволена висина на растојание 
од најмалку 8 м. од најблиската шина мерено по оската 
на патот и на висина 4,5 м над коловозот на патот. 

Ремонт 

Член 30 
Изведувањето на работите на ремонт на железнич-

ката пруга се врши врз основа на техничка документа-
ција при што треба да се обезбеди ремонт на железнич-
ката пруга на ниво на стандарди и норми со кои истата е 
проектирана. 

Член 31 
Согласност на техничката документација за изведу-

вање на ремонт на железничките пруги дава министе-
рот за сообраќај и врски. 

Начинот, динамиката и условите на ремонтот како и 
техничкиот прием на изведените работи, ги определу-
ваат Македонските железници. 

Одржување 
Член 32 

Железничките пруги и постројките, објектите и уре-
дите мораат да се одржуваат во состојба што обезбе-
дува безбеден сообраќај и мораат да бидат редовно кон-
тролирани и повремено прегледувани. 

Македонските железници и другите правни лица 
што вршат одржување, контрола и повредени прегледи 
на железничките пруги и на постројките, објектите и 
уредите на нив мораат да ги исполнуваат пропишаните 
услови за вршење на тие работи. 

Начинот на одржување, контролата и повремените 
прегледи на железничките пруги и на постројките, об-
јектите и уредите, како и условите што мораат да ги 
исполнуваат Македонските железници и другите 
правни лица на кои им е доверено вршењето на рабо-
тите од став 2 на овој член ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. г Член 33 

При вкрстување на железничка пруга и пат во исто 
ниво како услов за одвивање на безбеден сообраќај, 
Македонските железници на патните премини ги одр-

жуваат уредите за осигурување, коловозниот дел од па-
тот согласно со член 24 став 2 од овој закон и заштит-
ните капии. 

Одржувањето на делот од патниот премин од став 1 
на овој член го вршат Македонските железници, со тоа 
што коловозот на патниот премин мора да се одржува, 
така што да може преку него да се извршува безбеден и 
непречен патен сообраќај. 

Другите делови на патот од двете страни на патниот 
премин ги одржува правното лице кое управува со па-
тот на начин кој овозможува безбеден и непречен же-
лезнички сообраќај. 

Член 34 
Трошоците за одржување на колосекот и другите де-

лови на железничката пруга на патниот премин, сиг-
налните уреди и знаците кои ги предупредуваат желез-
ничките работници во возот, на патниот премин и же-
лезничките телефонски врски со патниот премин, се на 
товар на Македонските железници. 

Трошоците за одржување на коловозот на патниот 
премин и сообраќајните знаци на патиштата кои ги 
предупредуваат учесниците во патниот сообраќај, како 
и заштитните капии на патниот премин, се на товар на 
правното лице кое управува со патот. 

Трошоците за одржување на уредите за давање 
знаци со кои на учесниците во патниот сообраќај им се 
најавува приближување на воз на патниот премин и 
уредите за затворање на сообраќајот на патниот пре-
мин, трошоците за ракување со уредите за затворање 
на сообраќајот на патниот премин и другите непо-
средни трошоци за обезбедување на безбеден и непре-
чен сообраќај на патниот премин, на еднакви делови се 
на товар на Македонските железници и на правното 
лице кое управува со патот. 

Трошоците за станицата и сообраќајното место во 
кое се регулира железничкиот сообраќај или која непо-
средно учествува во вршење на железничкиот сообра-
ќај кои ги имаат заради регулирање на движење на 
возовите и вршење на други работи во врска со осигуру-
вање на безбеден и непречен сообраќај на патниот пре-
мин, се на товар на Македонските железници. 
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Ако правно лице користи исклучително или пре-
тежно некатегоризиран пат, трошоците за одржување 
на коловозот и остигурување на безбеден и непречен 
сообраќај на патниот премин од ставовите 2 и 3 на овој 
член се на товар на правното лице. 

Ако индустриски колосек или индустриска пруга се 
вкрстува со улица во населено место, трошоците за 
одржување на коловозот, осигурувањето на безбеден и 
непречен сообраќај се на товар на сопственикот на ин-
дустрискиот колосек или индустриската пруга. 

Член 35 
Македонските железници и правното лице кое упра-

вува со патот со договор поблиску ги уредуваат меѓу-
себните односи во поглед на патните премини. 

Со договорот од став 1 на овој член особено се 
утврдува видот и обемот на работите за одржување на 
коловозот, времето на изведување на тие работи, виси-
ната на трошоците за обезбедување на безбеден и Не-
пречен сообраќај на патниот премин и начинот на пла-
ќање на трошоците. 

Член 36 
Ако патниот премин се заменува со надвозник, од-

носно подвозник или се укинува заради пренасочување 
на патниот сообраќај, трошоците за извршената измена 
заради тоа на железничката пруга и патот ако поинаку 
не е договорено се на товар на: 

1. Македонските железници ако таа промена е усло-
вена претежно за потребите на железничкиот сообра-
ќај; 

2. Правното лице кое управува со патот ако таа 
промена е претежно условена за потребите на патниот 
сообраќај и 

3. Ако измената од став 1 на овој член е условена за 
потребите на одредено правно лице кое исклучително 
го користи патот, трошоците за овие измени на патот 
се на товар на правното лице. 

Во случај на сите други промени во врска со вкрсту-
вањето вклучувајќи го прилагодувањето и подобрува-
њето на безбедноста, трошоците за измена на желез-
ничката пруга и патот се на товар на Македонските 
железници, односно правното лице кое управува со па-
тот подеднакво на потребите на железничкиот и пат-
ниот сообраќај кој ги условиле тие промени, доколку 
поинаку не е договорено. 

III. ЗАШТИТА 

Член 37 

Работите на заштитата на железничките пруги, об-
јекти, уредите, постројките, опремата и друго, ги 
вршат Македонските железници. 

Под работи на заштита од став 1 на овој член се 
подразбира преземање мерки потребни за спречување 
на недозволени дејствија на железничката пругав на 
објектите, постројките, опремата на пружниот и заш-
титниот појас и друго, како и поведување постапка за 
враќање на узурпирано земјиште од пружниот појас 
пред надлежен орган. 

Член 38 
Во пружен и заштитен појас можат да се стекнуваат 

службености за поставување на водоводи, канализа-
ција, електрични, телефонски и телеграфски водови и 
слични објекти, под услов користењето на тоа право да 
не пречи на режимот на железничкиот сообраќај, да не 
ја загрозува безбедноста на сообраќајот и да не ја оште-
тува и загрозува стабилноста на железничката пруга. 

За извршување на работите од став 1 на овој член 
согласност издаваат Македонските железници. 

За согласностите за извршување на работите од став 
1 на овој член Македонските железници се должни да 
го известат Републичкиот инспекторат за сообраќај и 
врски во рок од 15 дена пред отпочнување на работите. 

Член 39 
Работите на заштита на железничките пруги и об-

јектите на нив, како и за редовност и безбедноста на 
сообраќајот или други активности на железничката 
пруга, пружниот и заштитниот појас можат да се вршат 
со согласност на Македонските железници, 

Член 40 
Во заштитниот појас на железничката пруга можат 

да се градат згради и други објекти и да се поставуваат 
постројки и уреди под следниве услови: 

Во населени места, планински или мочуришни те-
рени, или други места, каде што теренските услови го 
бараат тоа, може да се одобри отворање на рудници, 
каменоломи, изградба на објекти за производство на 
вар, тули, подигање индустриски згради и постројки и 
други слични објекти во заштитниот појас покрај же-
лезничката пруга, ако земјиштето на кое се наоѓаат 
овие објекти и постројки се наоѓа на подрачјето кое 
органот на општината го определил за изградба на об-
јекти и постројки, но не поблиску од 50 метри сметајќи 
од оската на крајните колосеци. 

Во населени места и на земјиштето од став 2 на овој 
член, може да се одобри изградба на станбени, деловни, 
помошни и слични згради, копање бунари, резервоари, 
септички јами и слично, подигање електрични дално-
води во заштитниот појас покрај железничката пруга, 
но не поблиску од 25 м, сметајќи од оската на крајните 
колосеци. 

Кабли, електрични водови на низок напон за освет-
лување, канализација, водоводи и други цевководи, ме-
ста за вкрстување на железничка пруга со патиштата и 
слични објекти и постројки, освен телеграфски и воз-
душни телефонски линии и водови можат да се поставу-
ваат во заштитниот појас покрај железничката пруга 
само со претходно одобрение за нивно поставување. 

Одобрението од ставовите 2, 3 и 4 на овој член го 
издаваат Македонските железници. 

Одредбите од овој член за изградба на објекти во 
заштитниот појас не се однесуваат на населените места 
од градски карактер, за кои постојат урбанистички пла-
нови и одлуки со кои се утврдуваат условите и режимот 
за градба. 

Член 41 
Македонските железници се должни на местата на 

одронување, на местата на порои, места изложени на 
речна ерозија и на местата изложени на завејување на 
силни ветрови, на кои може да дојде до попречување 
или до загрозување на железничкиот сообраќај, само-
стојно или заедно со друго правно лице, навреме да ги 
преземат потребните мерки на техничка и физичка 
заштита на железничките пруги и на објектите на пру-
гата од елементарни непогоди заради обезбедување 
безбедно одвивање на железничкиот сообраќај. 

Македонските железници во случаите од став 1 на 
овој член, имаат право без одобрение да поставуваат и 
одржуваат привремени заштитни направи и привре-
мено да сместуваат материјал и други средства во заш-
титниот пружен појас, ако е тоа потребно заради презе-
мање мерки за обезбедување на безбедно одвивање на 
железничкиот сообраќај, односно за воспоставување на 
железничкиот сообраќај. 

Кога ќе престанат причините од став 1 на овој член, 
Македонските железници се должни од заштитниот 
пружен појас да ги отстранат привремените заштитни 
направи, материјалот и другите средства што ги оста-
виле при преземањето на мерките за обезбедување без-
беден сообраќај, односно за воспоставување на желез-
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ничкиот сообраќај, да ја воспостават поранешна!^, со-
стојба и да платат надомест за користење на земјиш-
тето. 

Член 42 
Македонските железници водат евидентна за: со-

стојбата на железничките пруги, геометриските карак-
теристики на пругата и пружниот појас, земјишниот 
катастер, карактеристиките на теренот од интерес за 
заштитата на пругата, инсталациите во и на трупот ad 
пругата и пружшЅт појас, опремата на пругата и пруж-
ниот појас, опремата на пругата со сообраќајната сиг-
нализација, телекомуникациските уреди, контактната 
мрежа, заштитните огради, патните премини и други 
податоци, како и за промена на овие податоци. 

Начинот на водење и користење на податоците од 
став 1 на овој член го пропишува министерот за сообра-
ќај и врски. 

Член 43 
Во пружниот појас може да се градат само објекти и 

постројки кои и служат на железницата. 
По исклучок од став 1 на овој член во пружниот 

појас можат со претходна согласност од Македонските 
железници да се градат објекти и постројки на други 
правни лица што служат за товарање или истоварање 
на стоки на железницата. 

IV. БЕЗБЕДНОСТ 

Член 44 
Под безбедност во железничкиот сообраќај, во сми-

сла на овој закон, се подразбираат услови што се од 
значење за остварување на безбеден, уреден и непречен 
железнички сообраќај на територијата на Република 
Македонија. 

Член 45 
Учесниците во сообраќајот и другите лица не смеат 

да ја оштетуваат железничката пруга, објектите и по-
стројките на пругата и^ железничките возила и Да го 
спречуваат безбедното' одвивање на железничкиот соо-
браќај. 

Учесниците во сообраќајот се должни да постапу-
ваат според: правилата на сообраќајот, сообраќајната 
сигнализација поставена на пругата и наредбите што ги 
даваат овластените лица. 

Правни лица што проектираат железнички пруги, 
произведуваат возила, школуваат или обучуваат канди-
дати за вршење на работи и задачи во железничкиот 
сообраќај и друго се должни да постапуваат во соглас-
ност со овој закон. 

Член 46 
Правните лица кои градат или реконструираат же-

лезнички пруги, во проектите за изградба или рекон-
струкција на железнички-^ Пруги се должни да предви-
дат решенија за безбедно одвивање на железничкиот 
сообраќај. 

Правните лица кои вршат одржување, односно ре-
монт на Железничките пруги ре должни да го вршат на 
начин штб овозможува безбеден сообраќај. 

При одржување и реконструкцијата на железнич-
ките пруги, посебно внимание мора да му се посети на 
отстранувањето на недостатоците на железничката 
пруга поради кои на определени места доаѓа или може 
да дојде до вонредни настани. 

Член 47 
Правните лица кои школураат или обучуваат канди-

дати за железничките работници или кои школуваат и 
обучуваат железнички работници се должни тоа да го 
прават на начин со кој ќе се обезбеди тие работници да 

стекнат потребни знаења и вештини за безбедно 
вршење на железничкиот сообраќај. 

Член 48 
Правните лица кои произведуваат, одржуваат и По-

праваат железнички возила или Л е т а а т во промет же-
лезнички возила, уреди, резервни Делови и опрема за 
возила еb должни возилата, уредите, резервните делови 
и опремата да ги произведуваат, пуштаат во промет, 
одржуваат односно поправаат според пропишаните 
услови неопходни за безбедно користење на железнич-
ките возила Во сообраќајот на железничките пруги. 

Македонските железници и другите правни лица 
што користат железнички розина во железничкиот соо-
браќај се должни да преземаат п о т р е б у мерки вози-
лата да се во исправна состојба и да ги имЅат пропиша-
ните уреди и опрема. 

Член 49 
Македонските железници и другите правни лица 

што вршат железнички сообраќај се должни да се гри-
жат нивните работници да ги исполнуваат пропишаните 
здравствени, стручни и други условМ за безбедно 
вршење на железничкиот сообраќај. 

Член 50 
Македонските железници и другите правни лица 

што ги одржуваат железничките п р у ^ Сжелезничките 
возила се должни да ја организираат и трајно да ја 
вршат контролата над состојбата и одржувањето .на 
железничките пруги, постројките, објектите, уредите и 
опремата како составни делови на тие пруги, над тех-
ничката исправност на железничките возила, уредите и 
опремата како составни делови на тие возила и над 
исполнувањето на другите услови за железничките 
пруги и железничките возила од кои зависи безбедното 
одвивање на железничкиот сообраќај. 

Македонските железници и другите правни лица 
што вршат железнички сообраќај се должни да ја орга-
низираат и трајно да ја вршат контролата за работа на 
работниците и на другите услови што мораат да ги 
исполнуваат работниците од кои зависи безбедното од-
вивање на железничкиот сообраќај, согласно условите 
пропишани со овој закон. 

Член 51 
Македонските железници во рамките на својата деј-

ност се должни да организираат и трајно да вршат ре-
довна контрола над безбедното одвивање на железнич-
киот сообраќај во согласност со овој закон. 

Македонските железници се должни да ја следат и 
анализираат состојбата на безбедноста во железнич-
киот сообраќај и спроведувањето на прописите од оваа 
област и да предлагаат и преземаат мерки погребни за 
унапредување на безбедноста на железничкиот сообра-
ќај. 

^ Начинот на вршење на контролата за безбедно од-
вивање на железничкиот сообраќај го пропишува ми-
нистерот за сообраќај и врски. 

Член 52. 
Постројките, уредите и опремата штб се вградуваат 

во новоизградените или реконструћраните железнички 
пруги и што претставуваат нивен составен дел подле-
жат на задолжително атестирање во поглед на прбпи-
шаните ќарактеристики во согласност со прописите за 
атестиравте на тие постројки, уреди или опрема. 

Постројките, уредите и опремат^ што претставуваат 
составен дел на Железничките npyni мо^кат да се вгра-
дат во железничките пруги и да се вкл^ат во сообраќај 
само ако Ја нив е издаден атест за сообразноста. 

Член 53 
Заради обезбедување безбеден и непречен сообра-

ќај, сообраќајните места од кои се врши управување и 
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регулирање на железничкиот собораќај (станици и 
крстосници) на железничката пруга, зависно од макси: 

мално дозволената брзина на движење на возилата, мо-
раат да бидат опремени со сигнално - сигурносни уреди 
и постројки и тоа: 

1. За брзина на движење на возот на други желез-
нички пруги преку свртничкото подрачје поголема од 
50 км/час, односно без оглед на ̂ пропишаната брзина на 
движење на возот на магистралните пруги - со влезни 
сигнали или претсигнали. Влезните сигнали мора да 
бидат во технички условена меѓусебна зависност и во 
зависност од положбата на свртниците во патот на во-
зењето, така што да сигнализираат дали натамошното 
возење е дозволено со редовна или со намалена брзина. 

2. За брзина на движење на возот поголема од 100 
км/час - со влезни сигнали и претсигнали и со излезни 
сигнали кои се во таква техничка условена зависност од 
патот на возењето што може да се постават во положба 
која дозволува натамошно возеле само по претходно 
обезбеден пат на возеле иако железничката пруга fe 
слободна во насоката на движењето на возот до наред-
ниот влезен или просторен сигнал. Излезните сигнали 
на следното сообраќајно местб, на едноколосечна пруга 
мора да бидат со так^а меѓусебна техничка условена 
зависност со излезните или просторните сигнали, на 
претходното сообраќајно место; што да не можат да се 
постават во положба кбјћ дозволува возење во насока 
спротивна од насоката на движењето на возот. 

3. За брзина на движење, на возот поголема од 100 
км/час кај влезните и излезните сигнали во станиците, 
кај просторните и заштитните сигнали - со пружни ав-
тостоп уреди. 

Магистралните железнк$|£И, пруги мораат за брзина 
на движење на возот пог6ле*М од 100 км^час да бидат 
опремени со пружни уреди преку кои се воспоставува 
радиоврската меѓу персоналот на влечното возило и 
персоналот на диспечерскиот центар. 

Ако железничката пруга која нема вградени пружни 
автостоп уреди се приклучува на Железничка пруга со 
вградени автостоп уреди, влезните сигнали и предсиг-
налите на приклучната гфуга во станицата или на друго 
сообраќајно место (крстосница или распатница) на при-
клучувањето мораат да бн(дат опремени со пружни ав-
тостоп уреди или со заштитна свртница во патот на 
возењето. к 

Член 54 
На местата кои контактната мрежа е под напон и на 

места на кои се поставени уредете на таа мрежа, каде 
што постои опасност по животот на луѓето, мораат да 
се спроведат соодветни заштитни мерки. 

На сигнално-сигурносните и Телекомуникационите 
постројки и уреди или на делбите на тие постројки или 
уреди што се наоѓаат во непосредна близина на кон-
тактната мрежа, Mopaaf да се спроведат соодветни 
мерки за заштита од штетните (опасни и попречувачки) 
електрични влијанија. 

Член 55 
Железничките станици^ другите сообраќајни места 

на железничката пруга в& кои се регулира железнич-
киот сообраќај мораат да Кмаат пропишани простории, 
направи и опрема, перони, како и други уреди што 
овозможуваат безбедно управување со сообраќајот. 

Просториите и местата за примање, сместување и 
испраќање на патници, богаж и пратки во железнич-
киот сообраќај мораат да бидат осветлени и снабдени 
со соодветни уреди, постројки и опрема што се по-
требни за безбедност на патниците и за безбедно 
вршена на работите на тие места. 

Во железничките станици и стојалиштата на двоко-
лосечна железничка пруга со голема фреквенција на 

патник и возови, пристапите во возбвите мораат да 
бидат изведени така што патниците да не преминуваат 
преку колосеците (подземни премини, челни, перони и 
друго). 

Стојалишта на двоколосечните железни?жи пруги 
мораат да имаат перони поврзани со премшШ Под или 
над пругата. v а 

Стојалиштата на двоколосечниге железничка! пруги 
од ста& 4 на овој член, освен стојалиштата со островски 
перони, мораат да имаат ограда меѓу колосеците. 

Стојалиштата на едноколосечна железничка пруга 
мора да имаат перон. 

Железнички возила 

Член 56 
) г 

Железничките возила, уредите и опремата што Се 
вградуваат Бо тие возила мораат да ги исполнуваат 
условите пропишани со овој закон, пропишаните стан-
дарди и техничките нормативи, прописите за заштита 
од пожари, како и прописите за заштита на зќивотната 
средина и природата. 

Железничките возила наменети за користење во ме-
ѓународниот железнички сообраќај мораат да ги испол-
нуваат и условите утврдени со меѓународните договори 
што ја обврзуваат Република Македонија. 

Член 57 
Железничките возила со товар или без т(}вар, мо-

раат во поглед на габаритните димензии на,возилата, 
осното оптоварување и масата по должински. Метар да 
ги исполнуваат пропишаните услови за железничките 
пруј̂ и на кои сообраќаат. 

Железничките возила што не ги испоШг^ва^т усло-
вите од став 1 на овој чден можат да сообраќаат на 
железничките пруги ако ги исполнуваат посебните 
услови што овозможуваат безбеден сообраќај, што ги 
утврдиле македонските железници. 

Член 58 
Огрански железнички возила можат да сообраќаат 

на железничките пруги на територијата на Република 
Македонија ако ги исполнуваат условите утврдени во 
меѓународните договори што ја обврзуваат Република 
Македонија. 

По исклучок од став 1 на овој член, на железничките 
пруги на Територијата на Република Македонија, во 
случај кога превозот треба да се изврши до ОЕЃределено 
место на територијата на Република Македонија, мо-
жат да сообраќаат странски железнички возила, под 
услоѓќте пропишани со овој закон, ако тие услови се 
поблаги од условите утврдени во меѓународните Дого-
вори и ако не е во прашање транзит преку територијата 
на Република Македонија. ? 

Возилата од ставовите 1 и 2 на овој член што не ги 
исполнуваат условите утврдени со меѓународните дого-
вори односно условите пропишани со овој закон, по 
исклучок можат да сообраќаат на железничките пруги 
на територијата на Република Македонија, ако за тоа 
добијат одобрение од Македонските железници. 

Член 59 
Железничките возила што се произведуваат мораат 

во поглед на конструктивните и експлоатационите осо-
бини на возилата, на уредите и на опремата како со-
ставни делови Иа тие возила, да им одговараат на усло-
вите^ пропишани со овер закон, на стандард!* и на 
техничките нормативи пропишани за прототипот на 
железничкото возило. • , , 

Прототипот на железничкото возило морава биде 
одобрен. Одобрение за прототипот на железничкото 
возило врз основа на кое сериски ќе се произведуваат 
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железнички возила издава Министерството за сообра-
ќај и врски. 

Железничките возила што се предаваат во сообраќај 
мораат да му одговараат на одобрениот прототип. 

Поблиските технички услови што мора да ги испол-
нува прототипот на железничкото возило, начинот и 
постапката за одобрување на прототипот на железнич-
кото возило ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 60 
Железничкото возило подлежи на задолжителен 

технички преглед. 
Техничкиот преглед на железничките возила се 

врши пред нивното пуштање во сообраќај. 
На техничкиот преглед се утврдува дали железнич-

ките возила што сериски или поединечно се произведу-
ваат, реконструираат или увезуваат ги имаат пропиша-
ните уреди, а особено уредите за управување, за запи-
рање на возилата, за давање светлосни сигнали и 
звучни сигнални знаци за осветлување на железничката 
пруга и возилата и слично, и пропишаната опрема и дали 
тие уреди и таа опрема Се ро исправна состојба и дали 
тие возила ги исполнувааат и другите услови за без-
бедно учествување во железничкиот сообраќај и побли-
ските услови што мораат да ги исполнуваат во поглед 
на техничкото и технолошкото единство на железни-
цата. 

Техничкиот преглед од став 2 на овој член го вршат 
Македонските железници! 

За железничкото возило што е технички прегледано 
се издава потврда за утврдената техничка исправност во 
согласност со законот. 1 

Условите што мораат да ги исполнуваат железнич-
ките возила за безбедно учествување во железничкиот 
сообраќај и условите што. тие возила мораат да ги 
исполнуваат во поглед на техничкото и технолошкото 
единство на железницата ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Член 61 
Железничките возила што се технички прегледани и 

примени пред предавањето во сообраќај, мораат да би-
дат запишани во евиденцијата на железничките возила 
која ги содржи: видот, серијата, носивоста, годината на 
производството, евиденциониот број и другите посебни 
податрци, зависно од видот на возилото. 

Македонските железници и другите правни лица 
што располагаат со железнички возила се должни за 
железничките возила да водат евиденција и други тех-
нички податоци што се бд значење за безбедноста на 
железничкиот сообраќај на начиђ кој го пропишува 
министерот за сообраќај и врски. 

Член 62 
Железничките возила мораат да се одржуваат во 

состојба која обезбедува безбеден железнички сообра-
ќај. 

Железничките возила што се во сообраќај мораат да 
бидат редовно контролира^ и повремено ћрегдедани 
(контролен преглед) заради проверување дали уредите 
и опремата се во, исправна состојба и дали ги исполну-
ваат и другите услови неопходни за безбедно одвивање 
на сообраќајот. 

Нач^нбт на одржување, контролата и повремените 
прегледи на железничките возила и другите услови од 
значење за безбедно одвивање на железничкиот соо-
браќај ги пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 63 
Железничките возила мораат да бидат опремени со 

исправни уреди за автоматско кочење на возот. 

Со уреди за рачно кочење (рачни кочници) мораат 
да бидат опремени железничките патнички коли, а со 
притврдни кочници мораат да бидат опремени и влеч-
ните возила. f •' 

Притврдни кочници за обезбедување на железнич-
ките возила од самозадвижување или рачни кочници 
мораат да имаат и определен број железнички товарни 
коли во однос на вкупниот број железнички товарни 
коли вклучени во возниот парк на Македонските же-
лезници и во однос на вкупниот бррј железнички то-
варни коли распоредени во возот. 

Бројот на железничките товарни коли што во воз-
ниот парк на Македонските железници, односно во во-
зот мораат да имаат притврдни и рачни кочници, во 
обем од значење за безбедноста на железничкиот соо-
браќај,' го пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Локомотивите, патничките и моторните коли мо-
раат да бидат опремени со уреди за брзо кочење во 
случај на опасност. 

Уредите за брзо кочење во случај на опасност вгра-
дени вр патничките и моторните коли, мораат да им 
бидат достапни на патниците. 

Член 64 
Влечните возила во сообраќајот на железничките 

пруги што се опремени со автостоп уреди мораат да 
имаат вградени автостоп уреди. 

На железничките пруги опремени со автостоп уреди 
во одделни исклучителни случаи, можат да сообраќат 
влечни возила без вграден автостоп уред или со неи-
справен автостоп уред (возење на воз од пруга без> вгра-
ден автостоп уред на пруга со вграден автостоп уред и 
обратно, возење на воз по заобиколна пруга, продол-
жување ga возењето до прва|а можна замена на влеч-
ното возило во случај на дефект на автостоп уредот за 
време на возењето, експедирање на влечното возило во 
работилница и слично), во согласност со условите и 
мерките за обезбедување безбедно одвивање на желез-
ничкиот сообраќај што ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Влечните возила во сообраќајот на магистралните 
железнички Други, на кои е дозволена брзина над 100 
км/час мораат да бидат опремени со радио уреди со кои 
се воспоставува радио врска со диспечерскиот центар. 

Влечните возила мораат да бидат опремени со уред 
за давање звучни сигнали, со регистрирачки брзиномер 
(тахограф), со прибор за прва помош и со апарати за 
гасење пожар. 

Дизел локомотиви^, електричните локомотиви и 
моторниве коли мораат да бидат опремени со будник. 

Член 65 
Патничките коли мораат да бидат опремени со 

исправни уреди за греење, со електрично осветлување, 
со санитарно-хигиенски уреди, со апарати за гаснење 
пожари ц. мораат да бидат приспособени за безбедно 
преминување на патниците од една кола во друга. 

Член бб 
На деловите на железничките возила што можат да 

дојдат под електричен напон и да ги доведат во опас-
ност животите на лицата мораат да се спроведат пропи-
шаните заштитни мерки. t . 

Заштитните мерки од став 1 на овој член ги пропи-
шува министерот за сообраќај и врски. 

Правила на сообраќајот 

Член 67 
Железничкиот сообраќај мора да се врши според 

пропишаните услови за начинот на регулирање и 
вршење на железничкиот сообраќај, за составот на во-
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зовите и за кочењето на возовите во сообраќајот во 
зависност од техничката опременост на пругата. 

Возовите за превоз на патници мораат од двете 
страни да бидат обележани со патоказни табли кои ја 
означуваат релацијата на која сообраќа возот. 

Начинот на регулирање и вршење на железничкиот 
сообраќај, составот на возовите и распоредот на вози-
лата во возот, како и начинот на кочење на возовите во 
сообраќајот, во зависност од техничката опременост на 
пругата, го пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 68 
Сообраќајот на патничките и товарните возови се 

врши според однапред утврден возен ред. 
Возниот ред за патничките возови се објавува нај-

малку 15 дена пред денот на неговото влегување во 
сила. 

Возниот ред влегува во сила последната недела во 
месец мај во тековната година. Возниот ред е со важ-
ност од една година. 

Возниот ред се објавува во средствата за јавно ин-
формирање и во железничките станици. 

Член 69 
Македонските железници мора да се придржуваат 

на утврдениот и објавен возен ред и да преземаат мерки 
за негово уредно извршување. 

Во случај на вонредни околности и нерентабилни 
превози, во внатрешниот сообраќај, можат да се извр-
шат измени во возниот ред. 

Постапката за начинот на изготвувањето, утврдува-
њето, објавувањето, како и измената на возниот ред ја 
утврдуваат Македонските железници. 

Член 70 
Возот во сообраќајот на железничка пруга мора да 

биде запоседнат со пропишаниот број железнички ра-
ботници со соодветна стручна подготовка и обученост 
зависно од видот на возот, видот на влечното возило во 
возот и опременоста на железничката пруга и возилата 
со сигаално-сигурносни и телекомуникациони уреди 
што ги пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 71 
Кочење на возот се врши со автоматски кочници 

што се ставаат во дејство од влечи ите возила или од 
одделни возила, односно што дејствуваат автоматски 
кога возот ќе се раскине. 

Кочењето на возот може да се врши и со рачни 
кочници во случај на ненадеен дефект на уредите за 
автоматско кочење на возот и во други пропишани по-
себни случаи што условуваат кочењето на возот да се 
врши со рачна кочница. 

Член 72 
Составот на возот и распоредот на возилата на возот 

мора да биде таков што да обезбедува сигурно движење 
и ефикасно кочење на возот и да може возот безбедно 
да сообраќа според утврдениот возен ред. 

Во воз може да се вклучи железничко возило кое им 
одговара на пропишаните услови и техничките норма-
тиви, ако е способно за сообраќај, ако е во границите 
на пропишаниот профил и ако не го пречекорува најго-
лемото дозволено осно оптоварување или најголемата 
дозволена маса по должински метар утврдени за желез-
ничките пруги на кои возилото мора да сообраќа. 

Ако возилото заедно со товарот или без товарот ги 
пречекорува границите на пропишаниот товарен про-
фил или најголемото дозволено осно оптоварување или 
најголемата дозволена маса по должински метар на же-
лезничките пруги на кои треба да сообраќа, таквото 
возило може по исклучок да се вклучи во возот и може 
да учествува во сообраќајот на железничките пруги ако 
ги исполнува посебните услови што овозможуваат без-

беден железнички сообраќај, утврдени од Македон-
ските железници. 

Член 73 
Товарните коли натоварени со материи што можат 

да бидат опасни за човечките животи, безбедноста на 
околината и сообраќајот, мораат да бидат обележани, а 
превозот на тие материи во железничкиот сообраќај 
мора да се врши во согласност со прописите за превоз 
на опасни материи. 

Член 74 
На железничка пруга возот може да сообраќа со 

брзина што и одговара на техничката способност на 
пругата и на постројките и уредите на пругата на која 
сообраќа, на способноста на железничките возила 
вклучени во возот, како и на кочилната маса на возот. 

Во железничкиот сообраќај брзината на движењето 
на возот мора да се приспособи кон пропишаните 
брзини на определена железничка пруга или на дел од 
таа пруга, а пропишаната максимална брзина на возот 
не смее во никој случај да се пречекори. 

Член 75 
Возот мора да биде опремен со пропишаните апа-

рати со хемиски средства за гасење на пожари и со 
прибор за прва помош, сместени на лесно достапни 
места. 

Возот за превоз на патници мора ноќе, а во тунелите 
во кои возењето трае подолго од 3 минути и дење, да 
биде осветлен внатре на пропишан начин. 

Колите во возот за превоз на патници мораат да 
бидат загреани, ако надворешната температура е пони-
ска до 12 степени Целзиусови. 

Член 76 
Пред започнување на работи на железничката пруга 

или на постројка, објект или уред на пругата, како и за 
време на одржувањето на железничките пруги или на 
постројките, објектите или уредите на пругата, мораат 
да се преземат пропишаните и други неопходни мерки 
за безбедност на сообраќајот и сигурност на работни-
ците кои ги изведуваат тие работи. 

Правното лице што ги изведува работите, односно 
што ги одржува железничките пруги и постројки, об-
јекти и уреди на пругата е должно, пред почетокот на 
работите, да го обезбеди местото на кое ќе се изведу-
ваат тие работи. 

Македонските железници се должни за времетра-
ењето на работите од став 2 на овој член да организи-
раат безбеден сообраќај на местото на изведување на 
тие работи. 

По завршувањето на работите од став 1 на овој член 
правното лице што ги изведува тие работи е должно да 
ги отстрани од железничката пруга остатоците од мате-
ријалот, средствата за работа, сигналните знаци и озна-
ките и другите предмети што ги поставило при изведу-
вањето на работите и да ги постави опремата, телеко-
муникационите, сигнално-сигур носните и другите 
уреди што се неопходни за безбедно одвивање на же-
лезничкиот сообраќај. 

Член 77 
За секој воз Македонските железници мораат да 

водат податоци за неговиот состав, екипаж, кочења и 
движења и за настаните во врска со неговиот7 сообраќај. 

Систем на сигнализација и на сигнални ознаки 

Член 78 
Во вршењето на железничкиот сообраќај се приме-

нуваат сообраќајни сигнали, кои мораат да бидат такви 
што со нивна помош железничките работници да мо-
жат брзо и сигурно меѓусебно да се известуваат и разби-
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раат за сообраќајот на возовите, при маневрирањето, 
за дозвола или забрана на возењето преку определени 
места, за состојбата на железничката пруга, за ограни-
чување на брзината на возовите и друго. 

Член 79 
Железничките пруги мора да се опремуваат со про-

пишаните сообраќајни сигнали и сигнални ознаки со 
кои железничките работници и други лица се предупре-
дуваат за опасност која им се заканува, им се става на 
знаење ограничувањето, забраните и предупредува-
њата кон кои мора да се придржуваат и им се даваат 
неопходни известувања за безбедно одвивање на желез-
ничкиот сообраќај и за нивна лична безбедност. 

Сообраќајните сигнали, сигналните знаци и озна-
ките на железничката пруга, видот, значењето, фор-
мата, бојата и најмалата далечина на видливоста на 
сигналните знаци и ознаки, како и местата на нивното 
вградување, односно поставување и начинот на нивната 
употреба ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 80 
Со сообраќајни сигнали и сигнални ознаки мора да 

се означат и опасностите од привремен карактер, осо-
бено оние што настануваат при ненадејно оштетување 
на железничката пруга и привремени ограничувања и 
забрани во сообраќајот. Тие сообраќајни сигнали и сиг-
нални ознаки мора да се отстранат штом ќе престанат 
причините поради кои биле поставени. 

Член 81 
Системот на сигнализацијата и сигналните ознаки 

мораат да одговараат на организацијата и процесот на 
работата во вршењето на железничкиот сообраќај и да 
ги исполнува барањата на безбедноста на сообраќајот. 

Член 82 
Железничките работници мораат во вршењето на 

сообраќајот да се придружуваат кон ограничувањата, 
забраните и обврските дадени со помош на сигналните 
знаци. 

Член 83 
Сообраќајните сигнали мора да се поставуваат и да 

се одржуваат и мораат да бидат осветлени со сопствен 
извор на светлина или да бидат превлечени со рефлек-
тирачка материја така што железничките работници и 
другите лица на кои се однесуваат да можат навреме и 
лесно да ги уочат дење, ноќе и при намалена видливост. 

Член 84 
За зачувуваа на личната безбедност на железнич-

ките работници и на другите лица на определени места 
во станиците и на железничката пруга се поставуваат и 
се користат сообраќајни сигнали за опомена. 

Член 85 
Определени сообраќајни сигнали во железничкиот 

сообраќај имаат значење на задолжителна наредба или 
предупредуван>е. Железничките работници и другите 
лица на кои се однесуваат тие сигнали мораат да поста-
пуваат според нив. 

Ако значеното на сигналот е нејасно железничките 
работници и другите лица на кои се однесува тој сигнал 
мораат да постапат така како тој сигнал да го има она 
значена кое обезбедува најголем степен на безбедност 
во железничкиот сообраќај. 

Член 86 
Сообраќајните сигнали мораат да се отстранат да се 

дополнат или да се заменат ако нивното значење не им 
одговара на изменетите услови на сообраќајот на же-
лезничката пруга и на 6apaibeTO на безбедноста на соо-
браќајот. 

Член 87 
Возот мора да биде означен и тоа: 
На челната страна ноќе, а на крајот на возот и дење 

и ноќе со соодветни сигнали. 
Ноќе, а во случај на намалена видливост и дење, тие 

сигнали мораат да даваат светлост во соодветна боја и 
јачина. 

Член 88 
На железничките пруги можат да сообраќаат возови 

опремени со сигнали поставени на крајот на возот кои 
се превлечени ср рефлектирачка материја така што да 
рефлектираат светлост со соодветна боја и јачина. 

Член 89 
Во железничкиот сообраќај железничките работ-

ници мораат да ги даваат пропишаните сигнални знаци 
во согласност со сигналните сообраќајни правила. Же-
лезничките работници и другите лица на кои се однесу-
ваат тие сишшш мора да постапуваат според нив. 

Условите што мора да ги исполнуваат железничките 
работици кои непосредно учествуваат во извршува-

њето на железничкиот сообраќај 

Член 90 
Железничките работници кои непосредно учеству-

ваат во извршувањето на железничкиот сообраќај мора 
да имаат: пропишана стручна подготовка и да бидат 
стручно обучени за работите што ги вршат во врше-
њето на железничкиот сообраќај, како и да ги исполну-
ваат и другите пропишани услови за вршење на опреде-
лена стручна работа, во извршуваното ца железнич-
киот сообракај-

Член 91 
Железничките работници мораат за работите што 

ги вршат да имаат посебен стручен испит. 
Железничките работници од став 1 на овој член под-

лежат на задолжително стручно усовршување, а нив-
ната стручна оспособеност, редовно, а по потреба и 
вонредно се проверува. 

Редовните проверки на работниците од став 2 на 
овој член се вршат на секои три години, а вонредните 
проверки по потреба. Вонредната проверка е задолжи-
телна доколку работникот повеќе од шест месеци не 
вршел работни задачи на работно место за кое е задол-
жителна редовна проверка на стручната оспособеност. 

На железничките работници кои при проверката на 
стручната оспособеност не ќе покажат соодветно зна-
ење на работите за кои се задолжени на работното 
место или кои не ќе се подложат на проверувањето, не 
може да им се дозволи вршење на тие работи. 

Член 92 
Стручниот испит за железнички работник може да 

го полага само лице кое претходно ја совладало програ-
мата за стручна обученост за определен вид занимање и 
кое се подготвува за полагање на тој испит според утвр-
дената програма за односниот вид занимање. 

Потребната стручна подготовка за извршување на 
работите кои непосредно се сврзани со уредноста и 
безбедноста на железничкиот сообраќај, условите и на-
чинот за стекнување на стручната спрема, проверката 
на стручната оспособеност, како и начинот на редов-
ното подучување и периодично проверување на оспосо-
беноста, ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 93 
Право на управување со железничко влечно возило 

може да стекне лице кое ги исполнува следниве услови: 
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1. Да е психофизички способно да управува со во-
зило; 

2. Да наполнило 18 години возраст; 
3. Да има доказ за пропишана стручна подготовка за 

определено занимање; 
4. Да се обучувало под надзор на овластено лице кое 

е стручно обучено за управување со определен вид во-
зила; 

5. Да го положило стручниот испит за управување со 
возило и 

6. Со одлука од надлежен орган да не му е забрането 
управување со возило. 

По исклучок од став 1 точка 2 на овој член, право за 
управување со возило на експресни, брзи и деловни 
возови за превоз на патници може да стекне и лице кое 
покрај условите од став 1 на овој член наполнило 21 
година возраст и кое претходно управувало со желез-
ничко возило, најмалку три години. 

Член 94 
За управување со железничко влечно возило се из-

дава дозвола во која се назначува видот на влечното 
возило за кое истата важи. 

Лицето кое управува со влечното возило, мора доз-
волата даја има кај себе и е должно истата да ја покаже 
на барање на овластено лице. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издаваат Маке-
донските железници. 

Образецот на дозволата, начинот на нејзиното изда-
вање, како и евиденцијата за издадените дозволи, го 
пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 95 
Регулирање на железничкиот сообраќај може да 

врши лице кое ги исполнува следниве услови: 
1. Да е психофизички способно да го регулира же-

лезничкиот сообраќај; 
2. Да наполнило 18 години возраст; ' 
3. Да има доказ за стручна подготовка за ова зани-

мање; 
4. Претходно да се обучувало под надзор на овла-

стено лице кое е стручно оспособено за регулирање на 
железничкиот сообраќај; 

5. Да положило стручен испит за регулирање на 
железничкиот сообраќај и 

6. Со одлука на надлежниот орган да не му е забра-
нето да го регулира железничкиот сообраќај. 

Член 96 
Железничкиот работник мора да ги исполнува, про-

пишаните посебни здравствени услови и да биде психо-
физички способен за вршење на своите работи И за-
дачи. 

Железничките работници од став 1 на овој член под-
лежат на редовен и вонреден здравствен преглед. 

Здравствените услови што мораат д а ги исполнуваат 
железничките работници, начинот на нивното утврду-
вање и времето на нивното проверување, ги пропишува 
министерот за здравство во согласност со министерот 
за сообраќај и врски. 

Член 97 
Здравствени прегледи на железничките работници 

како и на лицата кои се обучуваат за вршење на работи 
во железничкиот сообраќај вршат овластени здрав-
ствени организации што ги исполнуваат пропишаните 
услови за вршење на такви прегледи. 

Здравствените организации од став 1 на овој член се 
должни да водат и да ја чуваат евиденцијата за изврше-
ните прегледи. 

Условите што треба да ги исполнуваат здравстве-
ните организации од став 1 на овој член ги пропишува 
министерот за здравство. 

Член 98 
На периодичен здравствен преглед железничките 

работници се упатуваат во пропишаните рокови, кои 
зависат од видот на работите што истите ги вршат. 

Македонските железници се должни железничкиот 
работник да го упатат на периодичен здравствен пре-
глед пред истекот на рокот пропишан за вршење на тој 
преглед. 

Член 99 ра 

На вонреден здравствен преглед се упатува желез-
нички работник за кој основано ќе се посбмнева дека од 
здравствени причини повеќе не е способен да ги врши 
своите работи и задачи, како и по секоја несреќа, по-
тешка повреда, потешка долготрајна болест или во 
други случаи. 

Упатувањето на работникот од став 1 на овој член 
на вонреден здравствен преглед се врши на барање од 
железничкиот работник со посебни овластувања и од-
говорности, од лекарот, од лицето кое ќе го области 
органот надлежен за контрола на железничкиот соо-
браќај, од јавниот обвинител, судот, како и на лично 
барање на работникот. 

Член 100 
Железничкиот работник кој не ги исполнува пропи-

шаните здравствени услови се смета психофизички не-
способен за вршење на определени работи додека таа 
неспособност трае и на таквиот работник не смее да му 
се дозволи вршење на тие работи. 

На железничкиот работник не може да му се доз-
воли да ги врши работите и задачите ако на здравстве-
ниот преглед не ги исполнува пропишаните здравствени 
услови за тие работи или ако не се подложил на здрав-
ствениот преглед на кој што е упатен. 

Член 101 
Железничкиот работник не смее да стапи на работа 

ниту да врши определени работи ако во толкава мера е 
уморен или болен или е во таква психофизичка состојба 
што не е способен да ги врши доверените работи. 

Железничкиот работник од став 1 на овој член мора 
да има доказ за таквата состојба од здравствена органи-
зација. 

Железничкиот работник кој во текот на вршењето 
на своите работи се чувствува уморен или болен или од 
кои и да било други причини е неспособен за ната-
мошно вршење на работите е должен за тоа да го изве-
сти одговорното лице во Македонските железници, од-
носно во друго правно лице и да прекине да ја врши 
работата ако оцени дека не може безбедно да ги врши 
своите работи и задачи. Одговорното лице е должно 
таквиот железнички работник веднаш да го упати на 
вонреден здравствен преглед. 

Член 102 
Железнички работник не смее во организмот да има 

алкохол, опојни дроги или психоактивни средства за 
време на вршење на работите и задачите. 

Железнички работник не смее да стапи на работа 
ако во организмот има алкохол или е под дејство на 
опојни дроги, односно психоактивни средства. 

Постапката за проверување на психофизичката со-
стојба на работникот од ставовите 1 и 2 на овој член, 
пред неговото стапување на работа и во текот на рабо-
тата се утврдува со општ акт што го донесуваат Маке-
донските железници. 

Член 103 
На железнички работник не смее да му се дозволи 

вршење на работите ако при проверката на неговата 
психофизичка способност се утврди дека не ги испол-
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нува пропишаните здравствени услови за вршење на 
тие работи или ако се утврди дека работи под дејство на 
алкохол, опојни дроги, психоактивни дејства или ако се 
утврди дека е склон кон употреба на алкохол, опојни 
дроги или психоактивни средства. 

Член 104 
Железничкиот работник за кого со анализа на крвта 

или на крвта и урината или со друг стручен метод за 
мерење на количеството на алкохол во организмот ќе 
се утврди дека има алкохол во крвта или дека покажува 
знаци на алкохолна растроеност, ќе се смета дека е под 
дејство на алкохол. 

Член 105 
На железнички работник не може да му се доверат 

вработи на раководење со сообраќајот, регулирање на 
сообраќајот ̂ контрола на процесот на работата во соо-
браќајот, како и управување со железнички возила, ако 
се утврди дека е склон кон употреба на алкохол, опојни 
дроги или на психоактивни средства. 

Член 106 
Железничкиот работник со посебни овластувања и 

одговорности, кого ќе го овластат Македонските же-
лезници, односно лицето кое ќе го овласти органот за 
контрола на'железничкиот сообраќај може железнич-
киот работник да го подложи на испитување на алкохо-
лизираноста со помош на соодветни средства и апарати 
или да го упати на стручен здравствен преглед заради 
проверка дали има алкохол во организмот или дали 
покажува знаци на алкохолна растроеност или се наоѓа 
под дејство на дроги или на психоактивни средства. 

Железничкиот работник е должен да се подложи на 
испитувањето, односно на здравствен преглед од став 1 
на овој член, на кој што е упатен. 

Работно време 

Член 107 
Вкупното работно време на возниот и станичниот 

персонал се утврдува со колективен договор во соглас-
ност со закон. 

Вкупното работно време на железничкиот работник 
во текот на една смена не може да трае подолго од 12 
часа. 

Вкупното траење на смената на железничкиот ра-
ботник и вкупното траење на управување со влечно 
возило на воз може да се продолжи најмногу до четири 
часа дневно во случаи на: виша сила, вонредни настани 
настанати во железничкиот сообраќај, вршење на соо-
браќај на специјален, посебен или службен воз, непред-
виден изостанок на работник кој требало да замени 
работник во вршењето на работни задачи и нередовно 
извршување на возниот ред, под услов работникот да се 
чувствува способен за продолжување на започнатата 
работа, со тоа што продолжената работа во текот на 
неделата да изнесува најмногу 10 часа. 

Член 108 f 

Вкупното траење на смената на возниот и станич-
ниот персонал, вкупното траење на управувањето со 
влечно возило на возот, дневните и неделните одмори и 
распоредот во смени на возниот и станичниот персонал, 
зависно од организацијата на сообраќајот, извршува-
њето на возниот ред и другите услови што влијаат на 
психофизичката способност на возниот и станичниот 
персонал за безбедно да ги вршат своите работни за-
дачи при вршењето на железничкиот сообраќај се утвр-
дуваат со колективен договор во согласност со закон. 

Член 109 
Во определени железнички станици и депоа на же-

лезничките работници (возен персонал) им се обезбе-
дува дневен одмор меѓу две последовни смени. Во опре-
делени железнички станици мораат да постојат соод-
ветни простории за одмор и исхрана на работниците 
што мораат да ги исполнуваат пропишаните хигиенско 
технички услови. 

Кои железнички станици и депоа, како и кои хигиен-
ско-технички услови треба да ги исполнуваат простори-
ите од став 1 на овој член ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Должности во случај на вонредни 
настани 

Член НО 
Македонските железници се должни да преземаат 

мерки за спасување на лица и за укажување на помош 
на повредените лица во вонредни настани случени во 
железничкиот сообраќај. 

Во случај на прекин на железничкиот сообраќај по-
ради вонреден настан, Македонските железници се 
должни да преземаат мерки за воспоставување на соо-
браќајот во што покус рок. 

Член 111 
Македонските железници се должни да ги утврдат 

причините за вонредните настани случени во железнич-
киот сообраќај и околностите под кои тие се случиле. 

Железничките работници и другите лица кои ќе се 
затечат или ќе се најдат на местото на вонредниот на-
стан случен во железничкиот сообраќај, во кој имало 
повредени лица, се должни да учествуваат во спасува-
њето на тие лица да им укажат помош и за тоа веднаш 
да ги известат Македонските железници, а ако има за-
гинати и повредени лица и најблиската здравствена ор-
ганизација, како и Министерството за внатрешни ра-
боти. п 

Македонските железници се должни за вонредниот 
настан во кој имало загинати и повредени лица веднаш 
да ја известат најблиската здравствена организација, 
Министерството за внатрешни работи и Министер-
ството за сообраќај и врски. 

Начинот на оспособување на железничките работ-
ници за укажување на прва помош на лицата повредени 
во вонредни настани случени во железнички сообраќај 
го пропишуваат Македонските железници. 

Член 112 
Органите што вршат увид на вонредните настани 

случени во железничкиот сообраќај се должни да водат 
сметка при увидот да не го попречуваат одвивањето на 
железничкиот сообраќај, односно увидот да го извршат 
во што пократок рок така што попречувањето на соо-
браќајот, ако за тоа има потреба, да се сведе на најмала 
мера. 

Член 113 
Македонските железници се должни за вонредните 

настани случени во железничкиот сообраќај, ако во тие 
вонредни настани имало загинати или повредени војни 
лица или други материјално технички средства на Ар-
мијата на Република Македонија, веднаш по нивното 
случување да ги известат надлежните органи, како и 
Министерството за одбрана. 

Македонските железници се должни за вонредните 
настани случени во железничкиот сообраќај и за дру-
гите појави од значење за безбедноста на железничкиот 
сообраќај да водат евиденција и на Министерството за 
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сообраќај и врски најмалку еднаш годишно да му доста-
ват извештај за состојбата на безбедноста ра железнич-
киот сообраќај со соодветни податци. 

Статистичкото следена и евидентирање на вонред-
ните настани го вршат Македонските железници. 

Начинот на евидентирање и статистичко следење и 
објавување на податоците за вонредните настани слу-
чени во железничкиот сообраќај и за другите појави од 
значење за безбедноста на железничкиот сообраќај ги 
пропишува министерот за сообраќај и врски во соглас-
ност со Заводот за статистика т Р е п у б л и к а Македо-
нија 

Заштита на железничките пруги и возила 

Член 114 
Пристап и движење на лица и патни возила во пруж-

ниот појас се дозволени само на определените места. 
Лицата кои во рамките на своите работи и задачи 

треба да извршат определени работи, освен железнич-
ките работници, треба претходно да добијат писмено 
одобрение од Македонските железници за времето и 
условите под кои можат да ги извршат тие работи. 

По исклучок, одредбите на став 2 од ОВОЈ член ре се 
однесуваат на пршхадниците на Министерството за вна-
трешни работи и на Армијата на Република Македонија 
ако во вонредни или итни случаи треба да извршат 
определени службени дејствија или да пристапат вр 
пружниот појас, да се движат на тоа подрачје и на места 
што не се предвидени за тоа. 

По исклучок, од став 1 на овој член Македонските 
железници можат да дозволат пристап и движење на 
лица во пружниот појас и на местата што не се предви-
дени за тоа. 

Члер 115 
Заради безбедно одвивање на железничкиот сообра-

ќај, забрането е: 
1. Да се оштетува железничката пруга, железнич-

ките возила или нивната опрема; 
2. Да се фрла или става каков и да било предмет на 

железничката пруга или да се фрлаат бидо какви пред-
мети на железничките возила или од железничките во-
зила; 

3. Во близина на железничката пруга да се изведу-
ваат работи што би можеле да ја оштетат железнич-
ката пруга или да ја намалат стабилноста на теренот 
(лизгање или одронување на теренот, хидрографски 
промени и слично) или на било кој друг начин да го 
загрозуваат или попречуваат железничкиот сообраќај; 

4. Неовластено да се отвора браник на патен пре-
мин, да се става и закачува што и да било на браник или 
на друг шгнално-сигурносен уред. На патен премин* 
или на кој било друг начин да се пречи нормалното 
функционирање на браникот или на друг уред на рат-
ниот премин; 

5. Да се вршат работи, да се садат дрва и други 
високи растенија или да се изведуваат работи во близи-
ната на патниот премин кои ја намалуваат, спречуваат 
или на кој било начин ја спречуваат прегледноста на 
железничката пруга или на патот; 

6. Неовластено да се отстрани направа поставена 
заради заштита на железничкиот сообраќај на местото 
на одронување, на местото на поројот или на местото 
изложено на завејување или на силни ветрови; 

7. Да се внесуваат материи или предмети во патнич-
ките коли, станичните простории или други места пред-
видени за патниците, со кои би можела да се загрози 
безбедноста на патниците и на други лица или да им се 
нанесе штета; 

8. Да се употреби уредот за кочење заради запирање 
на возот, освен во случај на непосредна опасност за 
безбедноста на возот, патниците и другите лица; 

9. Да се попречува работата на чуварот на желез-
ничката пруга, иа патен премин, на мост, односно на 
тунел или на друг железнички работник во вршењето 
Е® железничкиот сообраќај; 

10. Покрај железничката пруга, а особено во бли-
зина на видни железнички сигнали да се садат високи 
дрвја и да се поставуваат знаци, ознаки, извори на свет-
лина во боја или било кои други справи кои со бојата, 
формата и светлината или на друг начин го отежнуваат 
укинувањето на железничките сигнали, или кои можат 
да ги доведат во заблуда железничките работници во 
поглед на значењето на железничките сигнали и 

11. Да се одржуваат јавни собири, да се лепат пла-
кати и испишуваат пароли на железничките објекти и 
железничките средства без одобрение на Македонските 
железници. 

Македонските железници, во случаите од став 1 
точка 10 на овој член имаат право без посебно одобре-
ние да ги отстранат дрвјата, објектите или светлата 
што можат да ги доведат до заблуда железничките ра-
ботници во поглед на значењето на железничките сиг-
нали. 

Член Цб 
На местата што се предвидени за пристапување и 

движење во пружниот појас како и во возовите, сите 
лица се должни да се придржуваат кон внатрешниот ред 
во железничкиот сообраќај. 

Овластените железнички работници, во спроведува-
њето на внатрешниот ред во железничкиот сообраќај, 
имаат должност да ги легитимираат лицата кои не се 
придржуваат кон внатрешниот ред, да преземаат мерки 
потребни за спречување на нарушувањето и мерки за 
воспоставување на внатрешниот ред, да ги одземаат 
предметите што се употребени за загрозување на без-
бедноста во железничкиот сообраќај или за нарушу-
вање на внатрешниот ред во железничкиот сообраќај. 

Железничките работници со посебни овластувања и 
одговорности и другите работници одговорни за без-
бедноста во железничкиот сообраќај, определени од 
директорот на Македонските железници, поднесуваат 
Пријави до надлежниот суд против лицата кои го нару-
шуваат внатрешниот ред во железничкиот сообраќај. 

Министерството за внатрешни работи, по барање од 
железничките работници, им дава потребна помош во 
спроведувањето на нарушувањето и воспоставувањето 
на внатрешниот ред и во придржувањето на учесниците 
во сообраќајот кон прописите на безбедност во желез-
ничкиот сообраќај, на начин определен со закон. »« 

Министерството за внатрешни работи се гриж и за 
јавниот ред и мир во возовите, како и во железничките 
станици- Министерот за сообраќај и врски го пропи-
шува внатрешниот ред во железничкиот сообраќај. 

Член 117 
Македонските железници се должни да ги утврдат 

објектите од посебно значење за безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај и да ја организираат физичката и 
техничката заштита на тие објекти. 

Критериумите за определување на објектите од став 
1 на овој член и мерките на заштита за обезбедување на 
тие објекти ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Индустриски пруги 

Член 118 
Правните лица што вршат превоз на предмети и 

работници за сопствени потреби (индустриски желез-
ници), се должни железничкиот сообраќај да го вршат 
на начин и според условите утврдени со овој закон. -
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На индустриските пруги и на железничките возила 
што им припаѓаат на правните лица од став 1 на овој 
член, како и на индустриските работници кои непо-
средно учествуваат во вршењето на железничкиот соо-
браќај на индустриските железници се применуваат 
сите услови и технички нормативи што се од значењска 
безбедно одвивање на железничкиот сообраќај утвр-
дени со овој закови. 

Член 119 
Македонските железници и правните лица што 

вршат превоз на предмети и работници за сопствени 
потреби на индустриските колосеци што се приклучу-
ваат на железничка пруга, односно на пруга на инду-
стриска железница, ср .должни железничкиот сообраќај 
на индустриските колосеци да го вршат на начин и 
според условите утврдени со орој закон. 

Правците лица што ги одржуваат индустриските ко : 
лосеци се должни дае колосеци да ги одржуваат во 
состојба со * која се обезбедува безбедно одвивање на 
железничкиот сообраќај. 

Средбите на овој закон што се однесуваат на усло-
вите што мораат да га исполнуваат железничките 
пруги, се применуваат и на индустриските колосеци и 
на постројките, уредите и опремата како составен дел 
на тие колосеци. 

Член 120 
Пругата на индустриска железница или индустриски 

колосек се приклучува на пруга на Македонските же-
лезници во станица, а по исклучок и на отворена желез-
ничка пруга', ро обврска да се спроведат и неопходните 
мерки на безбедноста на сообраќајот. 

Ако пругата на индустриска железница или инду-
стриски колосек се приклучува на отворена желез-
ничка пруга на магистрална пруга, одвојната свртница 
мора да биде изведена со заштитен колосек и обезбе-
дена со сигнали и со премештали. Сигналите мора да 
зависат1 од положбата пк свртницата што се контролира 
од соседното запоседнут© сообраќајно место на желез-
ничката пруга. 

Одвој ната свртница од став 2 на овој член мора да 
биде запоседната со железнички работници ако нејзи-
ната положба не се контролира од соседното запосед-
нато сообраќајно место на пругата. 

Пругата на индустриска железница или индустри-
скиот колосек мбже да се приклучи на железничка 
пруга само ако тоа го одобрат Македонските желез-
ници. 

Начинот на приклучување и сообраќајно-технич-
ките услови за приклучување на пругата на индустриска 
железница или на индустрискиот колосек и мерките за 
безбедност на сообраќајотшто треба да се спроведат во 
врска со приклучувањето ги утврдуваат Македонските 
железници. 

Железничките воз*|ла на правните лица што вршат 
превоз на предмети и работници за сопствени потреби 
кога учествуваат во с<х>браќајот на пругите на Маке-
донските железници, мораат да ги исполнуваат усло-
вите и нормите пропишани со овој закон. 

Член 121 
Работниците на правните лица што вршат превоз на 

предмети и работници за сопствени потреби и што ра-
сполагаат со сопствен^ колосеци и железнички возила, 
кога учествуваат во сообраќајот на пругите на Маке-
донските железници, мораат во поглед на стручната 
подготовка, обученост и на психофизичката способ-
ност, како и во поглед На другите услови што се од 
значена за безбедно одвиран>е на железничкиот соо-
браќај да ги исполнуваат условите и техничките норми 
утврдени со овој закон. 

Член 122 
Одредбите од членовите 118 до 121 на овој закон се 

применуваат и на другите правни лица што ја користат 
железничката инфраструктура. 

Посебни мерки на безбедност 

Член 123 
На железнички работник привремено ќе му се за-

брани вршење на работи и задачи ако: 
1. Психофизички е неспособен за вршење на рабо-

тите и задачите врз основа на наод и мислење од соод-
ветната здравствена организација - за времето додека 
трае таа неспособност; 

2. Не се подложи на здравствен преглед на кој е 
упатен - за времето додека не се подложи на тој пре-
глед; 

3. При проверувањето на стручната оспособеност не 
покаже соодветно знаење за вршење на работите и 
задачите - за времето додека не покаже соодветно 
стручно знаење и 

4. Не се подложи на стручно проверување на кое е 
упатен - за времето додека не ре подложи на тоа прове-
рување. 'г . 

Во случаите од став 1 на овој член привремена за-
брана изрекува овластен работник на Македонските 
железници, на кого му е доверено да ги врши работите 
и задачите* Решение за привремена забрана за врше-
њето на тие работи за времето додека не се исполнат 
условите поради кои е изречена привремената забрана, 
донесува овдастенирт работник. 

Член 124 
Овластениот работник на Македонските желез-

ници, на самото место привремено ќе го исклучи од 
сообраќај железничкиот работник ако: ' 

1. Го затече да врши работи и задачи или ако се 
обидува да врши работи и задачи, и а ЈСО е очигледно 
дека тој работник е во таква рсихо-фбзичка состојба 
(замор, болест, дејство на лекови, дроги или други 
опојни средства) што не е способен безбедно да ги врши 
работите и задачите; 

2. Fo затече да врши работи и задачи под дејство на 
алкохол; 

3. Одбива да се подложи на испитување на алкохоли-
зираноста со применана соодветни средства ц апарати 
или одбива да се подложи на лекарскиот преглед заради 
проверка дали има Алкохол во крвта, дали 'Докажува 
знаци на алкохолна растроеност или се наоѓа под деј-
ство на дроги и психоактивни средства; 

4.5 Го затече да врши работи и задачи подолго од 
дозволеното трање на работното време во текот на 
една сменам . 

5. Утврди дека поради невнимание или на друг начин 
предизвикал вонреден настан на железницата и на тој 
начин ја загрозил безбедноста на железничкиот сообра-
ќај и « 

6. Со себе не носи дозвола за влечното возило за кое 
е оспособен да управува. 

Член 125 
Железничкиот работник на кого врз основа на член 

123 став 1 точки 1 до 4 на овој закон привремено му е 
забрането вршење на работите и задачите, односно кој 
врз оснрва на член 124 став 1 точки 1 до 6 На овој закон 
привремено е, исклучен од сообраќајот, не смее да врши 
работни задачи во сообраќајот на пругите нк Македон-
ски железници за времетраењето на забранатаi 

Времену железничкиот работник од став 1 на овој 
член се распоредува на работи и задачи во кои непо-
средно не учествува во железничкиот сообраќај. 
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На железничкиот работник кој и по трет пат покаже 
незадоволителни резултати при проверка на стручната 
оспособеност ќе му престане работниот однос. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 126 
•?1 -

Средства за финансирањето на изградбата на желез-
ничката инфраструктура се обезбедуваат од: 

- Буџетот на Република Македонка, 
- сопствени средства, 
- кредити и заеми и 
- други извори. 

Член 127 
Финансирањето на реконструкцијата, капиталниот 

ремонт и одржувањето на железничката инфраструк-
тура се вршат според годишна програма. 

Програмата од став 1 на овој член ја донесува Вла-
дата на Република Македонија. 

•Средствата за финансирање на програмата од став 2 
на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија, средства од амортизација на железничката 
инфраструктура на Македонските железници и од кре-
дити. 

За реализација на програмата од став 2 на овој член 
Министерството за сообраќај и врски поднесува извеш-
тај до Владата на Република Македонија. 

Член 128 
Ако на Македонските железници им биде наложено 

да вршат превоз во случај на вонредни околности, сред-
ства за покривање на трошоците настанати во врска со 
тие превози, ќе обезбеди оној кој ја прогласил вонред-
ната состојба. 

Член 129 
Доколку на Македонските железници им биде нало-

жено да вршат превоз на патници надвор од утврдениот 
возен ред, средствата за покривање на трошоците за 
вршење на таквите превози ќе ги обезбеди нарачува-
чот. 

Член 130 
Ако Владата на Република Македонија утврди обвр-

ска Македонските железници да вршат превоз на пат-
ници или стока по повластени цени за такви превози на 
Македонските железници ќе им се надомести разликата 
до полната цена на чинење. 

VI. ДОЛЖНОСТИ НА ШТРАЈКУВАЧКИОТ ОДБОР 
И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈК 

Член 131 
За време на траење на штрајкот, штрајкувачкиот 

одбор и работниците кои учествуваат во штрајкот се 
должни да обезбедат неопходно ниво на процесот на 
работа со кое нема да се загрози животот, здравјето, 
економската и социјалната сигурност на граѓаните и 
неопходното одвивање на стопанските и други дејности 
на земјата, односно за време на штрајкот мораат да 
сообраќаат следниве возови: 

- кои превезуваат животни; 
- кои превезуваат свежи производи; 
- кои сообраќаат во меѓународниот сообраќај; 
- кои превезуваат суровини, репроматеријали и по-

гонски материјали кои се неопходни" за одвивање на 
стопанските и други дејности на земјата и 

- по еден пар возови во локалниот патнички сообра-
ќај на сите релации. 

Штрајкувачкиот одбор и докторот на Македон-
ските железници ги одредуваат работниците коишто ќе 
ги извршуваат работите од став 1 на овој член. 

Необезбедување на неопходното ниво на процесот 
на работа во смисол на овој член претставува потешка 
повреда на работната обврска. 

VII. НАДЗОР 
Член 132 

Надзор над законитоста на работата на Македон-
ските железници и на другите правни лица што вршат 
железнички сообраќај врши Министерството за соо-
браќај и врски. 

Член 133 
Инспекциски надзор над примената на одредбите на 

овој закон и на другите прописи што се однесуваат на 
железничкиот сообраќај врши Републичкиот инспекто-
рат за сообраќај и врски. 

Член 134 
Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски, 

врши надзор над: состојбата на железничките пруги, 
извршувањето на одредбите на овој закон и условите на 
железничкиот сообраќај, примената на техничките 
прописи, техничките нормативи и стандарди при изве-
дувањето на работите и употребата на материјалот при 
изградбата, реконструкцијата, ремонтот и одржува-
њето на железничките пруги, објектите на пругата, же-
лезничките возила, постројките и уредите што се кори-
стат за вршење на железничкиот сообраќај, како и ра-
ботите што се изведуваат на тие објекти и средства или 
во заштитниот појас на железничката пруга и има 
право да ја разгледа техничката и друга документација 
што содржи податоци потребни за вршење на инспек-
цијата. 

Македонските железници и другите правни лица 
што вршат железнички сообраќај се должни на инспек-
торот за железнички сообраќај да му овозможат непре-
чено вршење на инспекцискиот надзор и увид во доку-
ментацијата потребна за вршење на инспекцискиот над-
зор. 

Член 135 
Работите од својата надлежност, Инспекторатот од 

член 133 на овој закон, ги врши преку инспектори за 
железници и тоа: 

- инспектор за железнички пруги и пружни по-
стројки, 

- инспектор за влеча на возови и возни средства, 
- инспектор за железнички сообраќај и 
- инспектор за сигнално-сигурносни, телефонско-

телеграфски и електро-технички постројки. 
За инспектор за железнички пруги и пружни по-

стројки може да се назначи лице со висока стручна 
подготовка, дипломиран градежен инженер, со нај-
малку три години работно искуство во струката. 

За инспектор за влеча на возови и возни средства 
може да се назначи лице со висока стручна подготовка 
дипломиран електро -технички или машински инженер 
со најмалку три години работно искуство во струката. 

За инспектор за железнички сообраќај може да се 
назначи лице со висока стручна подготовка дипломиран 
сообраќаен инженер, дипломиран градежен инженер-
сообраќајна насока, дипломиран правник или дипломи-
ран економист со најмалку три години работна иску-
ство во струката. 

За инспектор за сигнално-сигурносни, телефонско-
телеграфски и електро-технички постројки може да се 
назначи лице со висока стручна подготовка дипломиран 
електро-технички инженер со најмалку три години ра-
ботно искуство во струката. 

Член 136 
Инспекторот за железници е овластен: 
1. Да нареди привремено отстранување на технич-

ките и други недостатоци, односно привремено исклу-
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чување од сообраќај железнички возила ако постои 
опасност со нивната употреба да се загрози безбедноста 
на железничкиот сообраќај; 

2. Привремено да го отстрани од работното место 
железничкиот работник кој непосредно учествува во 
вршењето на сообраќајот, ако не ги исполнува пропи-
шаните здравствени и стручни услови за самостојно 
вршење на работите на своето работно место или ако 
на работното место се наоѓа подолго од пропишаното 
работно време; 

3. Да нареди отстранување на неправилностите во 
вршењето на железничкиот сообраќај и вршењето на 
тој сообраќај да се усогласи со прописите, а по потреба 
да го определи начинот за отстранување на утврдените 
неправилности; 

4. Да нареди запирање на работите што се изведу-
ваат на железнички пруги и во заштитниот појас на 
железничката пруга ако се утврди дека постои опасност 
со тие работи да се загрози безбедноста на сообраќајот; 

5. Да нареди запирање на работите што се изведу-
ваат во заштитниот појас на железничката пруга ако 
тие се изведуваат без одобрение за градење; 

6. Да ја прегледа техничката документација во врска 
со изградбата, реконструкцијата, ремонтот и одржува-
њето на железничките пруги; 

7. Да ги прегледа работите на изградбата, рекон-
струкцијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на 
железничките пруги и објектите на пругите и 

8. Да нареди рушење на објект или негов дел што се 
гради во заштитниот појас, спротивно на рвој закон. 

Ако железничката пруга не е во таква состојба што 
на неа да може да се врши безбеден сообраќај, инспек-
торрт за железници ќе нареди веднаш да се преземат 
мерки за обезбедување на сообраќајот, а по потреба ќе 
го забрани и привремено сообраќајот на железничката 
пруга, односно на загрозената делница од железнич-
ката пруга. 

Член 137 
Правните и физичките лица кои на железничката 

пруга или во непосредна близина на железничката 
пруга изведуваат или вршат работи, должни се на ин-
спекторот за железници да му овозможат вршење на 
инспекција, да му дадат потребни објаснувања и да муја 
стават на увид потребната техничка документација. 

Член 138 
Инспекторот за железници работите на инспекци-

јата ги врши самостојно и донесува решение во рамките 
на овластувањата определени со овој закон. 

Против решението на инспекторот може во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението да се 
поднесе жалба до министерот за сообраќај и врски. 

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извршу-
вањето на решението, ако тоа го бара итноста на мер-
ките одредени во решението. 

Член 139 
Инспекторот за железници има легитимација. 
Образецот на легитимацијата го пропишува мини-

стерот за сообраќај и врски. 

Член 140 
Инспекторот за железници е должен да им достави 

на Македонските железници извештај за извршениот 
инспекциски преглед. 

Член 141 
Македонските железници се должни на Републич-

киот инспекторат за сообраќај и врски, на негово ба-
рање, да му доставуваат извештај за состојбата на же-
лезничките пруги и железничките возила. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 142 
Со казна затвор од три до шест месеци или со па-

рична казна ќе се казни за кривично дело одговорното 
лице на Македонските железници или на друго правно 
лице, како и физичко лице кое извршило дејствие кое 
го попречува користењето на железничката пруга, 
предвизвикува поголема материјална штета или ја за-
грозува безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 143 
Со парична казна од 20.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1) проектира, гради, ремонтира и опремува желез-

ничка инфраструктура што не одговара на потребите 
на безбедноста на сообраќајот и заштитата на живот-
ната средина и природата (член 8); 

2) проектира, гради, реконструира, ремонтира, и 
одржува железничка инфраструктура спротивно на 
условите утврдени во член 1Q од овој закон; 

3) изградува и реконструира железничка инфра-
структура без одобрение (член 11 став 1); 

4) гради и реконструира железничка пруга спро-
тивно 1на условите од член 15 на овој закон; 

5) предаде вр сообраќај железничка пруга и по-
стројка, објект л уред на пругата без решение за упо-
треба (член 16 став! 5); 

6) приклучи железничка пруга на друга пруга или на 
отворена пруга спротивно на член 17 став 1 од овој 
закон; ; . 

7) приклучи железничка пруга на отворена пруга на 
магистрална пруга, а одвојната свртница не е изведена 
со заштитен колосек или не е обезбедена со сигнали и 
предсигнали (член 17 став 2); 

8) не обезбеди запоседнување на одвојната свртница 
од страна на железничкиот работник (член 17 став 3); 

9) меѓусебно вкрстување ца железнички пруги и 
вкрстување на железничка пруга ро друга пруга .(инду-
стриска железница, индустриска колосек, трамвајска 
пруга и слично), изврши спротивно на член 18 од овој 
закон; 

10) на заеднички мост не ја одвои железничката 
пруга од јавниот пат со сигурносна ограда (член 19); 

11) гради пат во пружниот појас (член 20 став 1); 
12) не го обезбеди пјропишаното растојание меѓу 

железничката пруга и пактот или ако на патот не по-
стави сигурносни огради (член 20 ставовите 2 и 3); 

13) изврши вкрстување на железничка пруга-и авто-
пат, односно магистрален пат или вкрстување на желез-
ничка пруга и пат во статичен простор меѓу влезни и 
излезни свртница во исто ниво (член 23); 5 

14) врши електрификација на железничката пруга 
спротивно на условите од член 29 на овој закон; 

15) изведува работи на ремонт на железничка пруга 
без техничка документација (член 30 став 2); 

16) не врши работи на заштитата на железничките 
пруги, објектите', уредите, постројките, опремата со-
гласно со одредбите од овој закон (член 37 став 1); 

17) во пружниот и заштитниот појас врши поставу-
вање на водоводни канализациони, електрични, теле-
фонски и телеграфски водови и друго", без согласност 
за извршување на тие работи (член 38); 

18) не презема потребни мерки за техничка и фи-
зичка заштита на железничката пруга и на објектите на 
пругата (член 41 став 

19) не ја, организира истрајно не ја врши контролата 
над состојбата и-одржување^ на железничките пруги, 
постројките, објектите; уредите ц опремата на тие 
пруги, наи техничката исправност на железничките во-
зила од кои зависи безбедното одвивање на железнич-
киот сообраќај (член 50); 
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20) вгради во железничка пруга, постројки, уреди и 
опрема без издаден атест (член 52); 

21) местото од кое се врши управување и регули-
рање на железничкиот сообраќај не го опреми со сиг-
нално-сигурносни уреди и постројки, согласно со член 
53 од овој закон; 

22) не спроведе соодветни заштитни мерки на ме-
стата на кои контактната мрежа е под напон или на кои 
се поставени уреди на контактна мрежа, каде што по-
стои опасност по животот на луѓето (член 54 став 1); 

23) не спроведе соодветни мерки за заштита од 
штетни електрични влијанија на сигнално-сигурнос-
ните и телекомуникациските постројки и уреди или на 
делови на тие постројки или уреди што се во непо-
средна близина на контактната мрежа (член 54 став 2) и 

24) железничките возила, уредите и опремата што 
се вградуваат во тие возила не ги исполнуваат условите 
пропишани со овој закон, пропишаните стандарди, тех-
ничките нормативи, прописите за заштита од пожари и 
заштита на животната средина и природата, а желез-
ничките возила наменети за меѓународен железнички 
сообраќај и условите утврдени со меѓународни дого-
вори што ја обврзуваат Република Македонија (член 
56). 

Со парична казна од 10.000 до 40.000 денари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговор-
ното лице во правното лице. 

Член 144 
Со парична казна од 15.000 до 80.000 денари ќе се 

казни за прекршок: правно лице ако: 
1) не води евиденција и други технички податоци од 

значење за безбедноста на железничкиот сообраќај 
(член 14 став 5); 

2) врши вкрстување на железничка пруга и пат спро-
тивно на условите од член 24 на овој закон 

3) врши изградба и одржување на системот за врски 
спротивно на член 27 став 1 од овој закон. 

4) железничките пруги, постројките, објектите и 
уредите не ги одржува во состојба што обезбедува без-
беден сообраќај и редовно не ги контролира и повре-
мено прегледува (член 32 став 1); 

5) при вкрстување на железничка пруга и пат во исто 
ниво не ги одржува патните премини (член 33); 

6) изведува работи или други активности на желез-
ничката пруга и пружниот појас без согласност (член 
39); 

7) во заштитниот појас на железничката пруга гради 
згради и објекти или поставува постројки и уреди спро-
тивно на условите од член 40 на овој закон; 

8) не постапи согласно со член 41 став 3 од овој 
закон; 

9) не води евиденција согласно со член 42 од овој 
закон; 

10) произведува, одржува, поправа и пушта во про-
мет железнички возила, уреди, резервни делови и 
опрема кои не ги исполнуваат условите за 0езбедно 
користење во сообраќајот на железничките пруги (член 
48); 

11) железничките станици и сообраќајните места на 
железничката пруга во кои се регулира железничкиот 
сообраќај немаат пропишани простории, направи и 
опрема, перони и други уреди за безбедно управување 
со сообраќајот (член 55 став 1); 

12) просториите и местата за примање, сместување и 
испраќање на патници, багаж и пратки не се осветлени 
и снабдени со соодветни уреди, постројки и опрема 
(чцен 55 став 2); 

13) железничките возила со товар или без товар не 
ги исполнуваат пропишаните услови за железничката 
пруга на која сообраќаат (член 57); 

14) произведува железнички возила кои во поглед на 
конструктивните и експлоатационите особини не одго-
вараат на условите пропишани со овој закон (член 59 
став 1); 

15) предаде во сообраќај железничко возило што не 
одговара на одобрениот прототип (член 59 став 3); 

Јб) пушти во сообраќај железничко возило без извр-
шен технички преглед (член 60); 

17) железничките возила не ги одржуваат во со-
стојба која овозможува безбеден железнички сообра-
ќај, односно не врши редовно контролни и повремени 
прегледи на истите (член 62 ставови 1 и 2); 

18) железничките возила не ги опреми со уредите за 
кочење согласно со член 63 од овој закон; 

19) не спроведе заштитни мерки согласно со член бб 
став 1 од овој закон; 

20) врши железнички сообраќај спротивно на пропи-
шаните услови за начинот на регулирање, составот на 
возовите во зависност од техничката опременост на 
железничката пруга (член 67 став 1); 

21) вклучи во воз железнички возила спротивно на 
условите од член 72 ставови 2'и 3 на овој закон; 

22) брзината на возот не одговара на техничката 
способност на железничката пруга и на постројките и 
уредите на која сообраќа, или на железнички возила 
вклучени во возот и на кочилната маса на возот (член 
74); 

23) не преземе потребни мерки за безбедност на 
сообраќајот и сигурност на работниците за работите од 
член 76 на овој закон; 

24) врши дејствија од член 115 став 1, точките 1, 2,3, 
4, 6, 7 и 9 на овој закон; 

25) врши превоз на предмети и работници за соп-
ствени потреби на индустриски колосеци, спротивно на 
условите утврдени со овој закон (член 119); 

26) пруга на индустриска железница или индустри-
ски колосек приклучи на пруга на Македонските желез-
ници спротивно на условите од член 120 на овој закон и 

27) работниците на правното лице што вршат превоз 
на предмети и работници за сопствени потреби не ги 
исполнуваат условите од член 121 на овој закон. 

Со парична казна од 7.000 до 30.000 денари за прекр-
шок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 145 
Со парична казна од 15.000 до 60.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1) не постапи согласно со член 12 од овој закон; 
2) гради објекти и постројки во пружниот цојас без 

согласност од Македонските железници (член 43 став 
2); 

3) железничките возила што се технички прегледани 
и примени не се запишани во евиденцијата на желез-
нички возила или ако за истите не се води евиденција 
или други технички податоци што се од значење за 
безбедноста на железничкиот сообраќај (член 61); 

4) влечните возила што се во сообраќај немаат вгра-
дено автостоп уред, радио уреди, регисгрирачки брзи-
нометар и будник (член 64); 

5) патничките коли не се опремени со исправни 
уреди предвидени во член 65 од овој закон; 

6) возовите за превоз на патници не се обележани со 
патоказни табли (член 67 став 2); 

7) сообраќајот на патнички и товарни возила го 
врши без однапред утврден возен ред или ако возниот 
ред што се однесува на редовниот превоз на патници не 
го објави во определениот рок (член 68 ставови 1 и 2); 

8) товарните коли натоварени со материи опасни за 
човечкиот живот, безбедноста на околината или соо-
браќајот не ги обележи цди ако тие материи не ги 
превезува во согласност со прописите за превоз на 
опасни материи (член 73); 
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9) возот не е опремен со пропишаните апарати со 
хемиски средства за гаснење на пожар и со прибор за 
прва помош (член 75 став 1); 

10) во вршењето на железничкиот сообраќај се при-
менуваат сообраќајните сигнали спротивно на член 78 
од овој закон; 

11) железничките пруги не се опремени со пропиша-
ните сигнали и сигнални ознаки согласно со член 79 од 
овој закон; 

12) со сигнали и сигнални ознаки не се означат опас-
ностите од привремен карактер или ако истите не се 
отстранат по престанувањето на причините поради 

кои биле поставени (член 80); 
13) системот на сигнализација и сигнални ознаки не 

одговараат на организацијата и процесот на работата, 
не ги исполнуваат барањата на безбедноста на сообра-
ќајот (член 81); 

14) сигналите се поставуваат или одржуваат спро-
тивно на член 83 од овој закон; 

15) на определени места во станиците и на желез-
ничката пруга не се поставени и не се користат сигнали 
за опомена (член 84); 

16) железничките работници не постапуваат според 
сигналите за задолжителна наредба или предупреду-
вање (член 85); 

17) не ги отстрани, замени или дополни сигналите 
поради изменети услови во сообраќајот на железнич-
ката пруга (член 86); 

18) на железничкиот работник му дозволи вршење 
на работи за кои е утврдено дека не ги исполнува про-
пишаните здравствени услови за вршење на тие работи 
или ако се утврди дека работи под дејство на алкохол, 
опојни дроги или други психоактивни средства (член 
103); 

19) не преземе мерки за спасување на лица и за 
укажување на помош на повредени лица во вонредни 
настани во железничкиот сообраќај (член НО); 

20) во случај на вонредни настани не постапат со-
гласно со член 111 ставови 1 и 3 од овој закон; 

21) не ги утврди и не организира физичка и техничка 
заштита на објектите од посебно значење за безбедно-
ста во железничкиот сообраќај (член 117) и 

22) врши превоз на предмети и работници за соп-
ствени потреби спротивно на условите утврдени со овој 
закон (член 118). 

Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари за прекр-
шок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 146 
Со парична казна од 12.000 до 40.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1) не ја следи и анализира состојбата на безбедноста 

во железничкиот сообраќај и не презема потребни 
мерки за унапредување (член 51 став 2); 

2) не се придржува кон утврдениот и објавениот 
возен ред и не презема мерки за негово уредно извршу-
вање (член 69 став 1); 

3) возот во сообраќај на железничката пруга не го 
запоседне со пропишаниот број железнички работници 
со соодветна стручна подготовка и обученост (член 70); 

4) на пропишан начин не го осветли возот ноќе, а во 
тунел и дење кога возењето трае подолго од три ми-
нути, или ако колите за превоз на патници не ги загрее 
ако надворешната температура е пониска од 12 степени 
Целзиусови (член 75 ставови 2 и 3); 

5) пред почетокот на изведување на работи, за време 
на изведувањето на работите и по завршувањето на 
работите на железничата пруга, постројката или објек-
тот и уредите на пругата, не постапи согласно со член 
76 ставови 2, 3 и 4 од овој закон; 

6) не води податоци за возот согласно со член 77 од 
овој закон; 

7) не го означи возот согласно со член 87 од овој 
закон; 

8) железничките работници немаат пропишана 
стручна подготовка и не се стручно обучени за вршење 
на работите во железничкиот сообраќај (член 90); 

9) железничките работници немаат посебен стручен 
испит (член 91 став 1); 

10) вкупното работно време на железничкиот работ-
ник во текот на една смена трае подолго од 12 часа 
(член 107); 

И) во определените железнички станици и депоа не 
обезбеди простории за одмор и исхрана на работниците 
(член 109) и 

12) постапи спротивно на член 115 точки 5, 8,10 и И 
од овој закон. 

Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари за прекр-
шок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 147 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1) не го извести Републичкиот инспекторат за соо-

браќај и врски за извршување на работите во рок од 15 
дена пред отпочнувањето на работите (член 38 став 3); 

2) веднаш по случувањето на вонредните настани 
случени во железничкиот сообраќај во кои има заги-
нати или потешко повредени лица или е направена зна-
чителна материјална штета, не ги известат надлежните 
органи и Министерството за одбрана (член ИЗ став 1); 

3) за вонредните настани случени во железничкиот 
сообраќај и за други појави од значење за безбедноста 
во железничкиот сообраќај не водат евиденција и на 
Министерството за сообраќај и врски не му доставуваат 
извештај за тоа со податоци (член 113 став 2); 

4) не води статистичко следење и евидентирање на 
вонредните настани (член ИЗ став 3); 

5) го оневозможат инспекторот за железници во 
вршењето на инспекцијата, не му даваат потребни об-
јаснувања или не му ја стават на увид потребната тех-
ничка документација (член 134 став 2 и член 137) и 

6) на барање на Републичкиот инспекторат за соо-
браќај и врски не му достават извештај за состојбата на 
железничките пруги и железничките возила (член 141). 

Со парична казна од 2.000 до 7.000 денари за прекр-
шок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 148 
Со парична казна од 7.000 до 20.000 денари ќе се 

казни за прекршок поединец одговорен за вршење на 
работи за безбедноста во железничкиот сообраќај ако: 

1) не се придржува на ограничувањата, забраните и 
обврските дадени со помош на сигналните знаци (член 
82); 

2) не дава пропишани сигнални знаци согласно со 
член 89 од овој закон; 

3) управува со влечно возило за кое нема дозвола кај 
себе (член 94 став 2 од овој закон); 

4) не упати железнички работник на периодичен 
здравствен преглед (член 98 став 2); 

5) му дозволи на железничкиот работник вршење на 
работи, а истиот не ги исполнува пропишаните здрав-
ствени услови од член 100 на овој закон; 

6) стапи на работа или врши определени работи, а е 
во толкава мера уморен или болен или е во таква психо-
физичка состојба што не е способен да ги врши довере-
ните работи (член 101); 

7) стапи на работа, а во организмот има алкохол, 
опојни дроги или психоактивни средства (член 102 став 
2); 
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8) не се подложил на испитување односно на здрав-
ствен преглед согласно со член 106 став 1 од овој закон; 

9) не постапи согласно член 111 став 2 од овој закон; 
10) не изрече привремено забрана на железнички 

работник за вршење на работи и задачи во случаите од 
член 123 на овој закон; 

11) привремено не исклучи од сообраќај железнички 
работник во случаите предвидени во член 124 од овој 
закон и 

iZ) за време траењето на забраната, односно за вре-
мето за кое му е изречена забраната да врши работи и 
задачи во сообраќајот на железничките пруги на Маке-
донските железници (член 125 став 1); 

( 

Член 149 
Со парична казна од 5.000 до 15.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако: 
1) преминува железничка пруга надвор од патниот и 

пешачкиот премин (член 26); 
2) врши работи во пружниот појас без претходно 

писмено одобрение од Македонските железници (член 
114 став 2); 

3) изврши некое од дејствијата наведени во член 115 
од овој закон; 

4) не се придржува кон внатрешниот ред во желез-
ничкиот сообраќај (член 116 став 1) и 

5) на инспекторот за железници не му овозможи 
вршена на инспекцијата, не му дава потребни објасну-
вања и не му ја стави на увид потребната техничка 
документација (член 137). 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 150 
Постојното Јавно претпријатие за железнички соо-

браќај продолжува со работа како Јавно претпријатие 
Македонски железници. 

Член 151 
Постојните железнички пруги, нивните одделни де-

лови вклучувајќи ги постројките, уредите и објектите 
што се нивен составен дел, железничките возила со кои 
се врши железнички сообраќај, како и индустриските 
пруги и индустриските колосеци ќе се усогласат со 
одредбите на овој закон најдоцна до 2005 година. 

Член 152 
Поблиските прописи за извршување на овој закон ќе 

се донесат во рок од една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите врз основа на овла-
стувањата од овој закон ќе се применуваат постојните 
прописи. 

Член 153 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи и Законот за железничкиот сообраќај 
(„Службен весник на СРМ" број 23/90 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" број 62/93) и Законот за 
основите на безбедноста во железничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ" број 26/91). 

Член 154 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето вto „Службен весник на Република Маке-
донија". > 

210. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИ-

СОК И ЗА ИЗБИРАЧКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
Се прогласува законот за изменување на Законот за 

избирачкиот список и за избирачката легитимација, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 11 февруари 1998 година. 
Број 07-597/1 

И февруари 1998 година л Претседател 
Скопје н а Република Македонија, 

Киро Глигоров^, р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски,е.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИ-
РАЧКИОТ СПИСОК И ЗА ИЗБИРАЧКАТА ЛЕГИ-

ТИМАЦИЈА 
Член 1 

Во Законот за избирачкиот список и за избирачката 
легитимација („Службен весник на Република Македо-
нија" број 49/96), членот 38 се менува и гласи: 

„Личните податоци содржани во Единствениот изби-
рачки список се заштитени согласно со одредбите на 
Законот за заштита на личните податоци и не смеат да 
се употребуваат за ниедна друга цел, освен за оствару-
вање на избирачкото право на граѓаните во согласност 
со овој закон. 

На регистрираните политички партии и на независ-
ните кандидати, надлежниот орган по нивно писмено 
барање им дава заверени фотокопии на потврдениот 
или претходно подготвен извод од Единствениот изби-
рачки список, извод од Единствениот избирачки список 
за сите изборни единици и извод од Единствениот изби-
рачки список за секое избирачко место во кои се содр-
жани податоците од член 17 став 2 на овој закон, за 
потребите при учество на изборите. 

Трошоците за изработка на фотокопије од Един-
ствениот избирачки список ги сносат подносителите на 
барањето. 

Средствата дадени по оваа^ основа ќе им бидат вра-
тени на избраните независни кандидати и на политич-
ките партии чии кандидати се избрани." 

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

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". *— 
211. 

Врз основа на член 121 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 февруари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО EUROCONTROL, ЕВРОПСКАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУХО-

ПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА 
1. Република Македонија стапува во редовно член-

ство во EUROCONTROL, Европската организација, за 
безбедност на воздухопловната навигација со седиште 
во Брисел, Кралството Белгија. 
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2. Владата на Република Македонија ќе ја достави 
оваа одлука до Постојаната комисија на EUROCON-
TROL,., во Брисел. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б рој 07-625/1 Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски,е.р. 

212. 
Врз < >снова на член 39 став 2 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 февруари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА. ИЗБОР НА СУДИЈА-ПОРОТНИК НА 

ОСНОВНИОТ СУД - КИЧЕВО 

1. За оудија-поротник во Основниот суд - Кичево, е 
избран Славчо Кочески. 

2. OB2ia одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУ БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-623/1 ^ , Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, Тито Петковски, с.р. 
213. 

Врз основа на член 39 став 2 и член 73 став 1 точка 1 
од Законот за судовите („Службен весник на Република 
Македонија" број 36/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11 февруари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА СУДИЈА-ПО-

РОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД - КРИВА 
ПАЛАНКА 

1. Се р*1зрешува од функцијата судија-поротник на 
Основниот суд-Крива Паланка 

Бојан Митев, по негово барање. 
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 07-622/1 Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

214. 
Врз основа на член 11 од Законот за државната 

статистика („Службен весник на Република Македони-
ја" број 54/97), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на И (февруари 1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Собранието на Република Македонија за претсе-
дател и членови на Советот за статистика на Република 
Македонија, ги именува: 

а) за претседател 
д-р Здравко Стојаноски, редовен професор на Еко-

номскиот факултет во Прилеп. 
б) за членови: 
Доне Влашки, потсекретар во Министерството за 

развој, 
д-р Петре Георгиевски, редовен п р о ф е с о р на Фило-

зофскиот факултет во Скопје, 
д-р Васил Даскаловски, вонреден професор на При-

родно-математичкиот факултет во Скопје, 
д-р Ѓорѓи Најдовски, од Културно-информативниот 

центар Скопје, 
Мирослав Маркушески, генерален директор на 

„Еуроинвест" А.Д. „11 Октомври" - Прилеп, 
м-р Катерина Ношпглоска, асистент на Правниот 

факултет во Скопје 
д-р Шабан Превала, вицегувернер на Народната 

банка на Македонија, 
д-р Славе Ристевски, вонреден професор на Економ-

скиот факултет во Скопје, 
д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Мерсел Биљали, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
Ацо Спасовски, секретар на служба во Стопанската 

комора на Македонија и 
Зоран Шапурик, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
2. 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 07-610/1 „ 

11 февруари 1998 година ^ Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонка, 
Тито Петковски, с.р. 

215. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 февру-
ари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Републички завод за здравствена 
заштита - Скопје, се избираат: 

д-р Милчо Пановски, хирург при ЈЗО Клинички 
центар - Скопје, 

д-р Миодраг Бечаковски, директор на ОЕ Институт 
за радиологија при ЈЗО Клинички центар - Скопје, 

Ратка Куљан Зографска, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Љупчо Мешков, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-0 

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-611/1 ^ ^ Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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216. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на И февру-
ари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КРАТОВО" - КРА-

ТОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом „Кратово" - Кра-
тово, се избираат: 

Михаил Цветков, вработен во „Силекс" - Кратово, 
Стоилко Митевски, директор на „Електро - Крато-

во" - Кратово, 
Ацо Соколов, раководител на подрачната единица 

на Фондот за здравствено осигурување - Кратово и 
Марија Петковска, дипл. правник, вработена во Ре-

публичката геодетска управа - Одделение за премер и 
катастар - Кратово. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

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 07-612/1 Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, Тито Петковски, с.р. 

217. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 февру-
ари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РЕСЕН 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом -- Ресен, се изби-
раат: 

Насип Беќири, советник на градоначалникот на Ре-
сен, 

Лидија Божиновска, дипл. правник, вработен во ЈП 
за станбен и деловен простор на Република Македонија 
- ПЕ - Ресен, 

Митко Ристевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Офелија Богоевска, директор на Радиостаница - Ре-
сен. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

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 07-613/1 Претседател ! 

11 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

218. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонка" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 < {>евру-
ари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - БИТОЛА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицинска центар - Битола, се 
избираат: 

Крсте Белевски, вработен во ХМС „Стрежево" -
Битола, 

Гордана Христова, вработена во Фондот за здрав-
ствено осигурување - Битола, 

Јаким Ивановски, пратеник во Собранието ма Репу-
блика Македонија и 

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

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 07-614/1 Претседател [ 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

219. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник, на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 февру-
ари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Радовиш, се из-
бираат: 

Влатко Гаврилов, технички директор ца „Бучин" 
ПРМБ - Рудник и металургија на бакар - Радовиш, 

Благој Донев, вработен во „Јака" - откуп, обра-
ботка и продажба на ту гун - Радовиш, 

Славчо Чапов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Тоде Ристов, вработен во Министерството за правда 
- Подрачна единица - Радовиш. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

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 07-615/1 Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, Тито Петковски, с.р'. 
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2Ж 
Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот 

завод за унапредување на домаќинството („Службен 
весник на СРМ" број 29/73 и 39/77), Собранието на 
Република Македонија, на седмицата одржана на 11 фе-
вруари 1998 година, донесе * 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО 
1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-

бликата во Собирот на работниците на Републичкиот 
завод за унапредување на домаќинството, поради истек 
на времето за кое се именувани и тоа: 

Славка Тодоровски и 
Боге Чадиновски. * 
2. За претставници јна Републиката во Собирот на 

работниците на Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството, се именуваат: / ! 

Мирјана Аџиќ директор на Геронтолошкиот завод 
„13 Ноември" - Скопје, 

Костадин Грековски, доктор на медицина во пензија 
и 

Славка Ковачевска, директор на РО за згрижување, 
воспитание и образование „Кочо Рацин" - Скопје. ^ 

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 07-616/1 Претседател t 

11 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје 1 Македонија, 
1 ' Тито Петковски; с.р. 

221. 
Врз острва на член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), а воf врска со Одлуката за определување на бројот 
на судиите во основните судови („Службен весник на 
Република Македонија" број 6/96), Собранието на ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 11 фе-
вруари 1998 година, донесе 1 

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

НОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ (; 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе*врши избор* на 
еден судија во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
2. Заитересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува ^иштите услови определени со закон за зас-
новање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран - правник со полезен правосуден 
испит, кој ужџва углед за вршење рд правни работи по 
полагањето на правосудниот испит над пет години), 
пријавите со потребните документи да ги поднесат дс$ 
Републичкиот Јс|^ски совет во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето рна Одлуката ро „Службен весник на 
Република Македонија". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија" и во весникот „Нова Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-621/1 ^ ^ ' Претседател , 
11 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

222. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на И февруари 1998 
година, даде 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 43 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМА-

ЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-
СТВЕН КАПИТАЛ 

Согласно со член 43 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Службен 
весник на Република Македонија" број 38/93), право да 
купуваат удели во мало претпријатие имаат сите врабо-
тени во претпријатието под еднакви услови. 

Членот 43 од Законот треба да се толкува така што 
како вработени во мало претпријатие кои имаат право 
да купуваат удели се сметаат само оние вработени кои 
т^крв статус имале до донесуваното на Одлуката за 
трансформација на претпријатието. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-624/1 Претседател 
И февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Србије Македонија, 
v: Тито Петковски, с.р. 

223. 
Врз основа на член 10 и 12 од Законот за средното 

образование („Службнен весник на РМ" бр. 44/95 и 24/ 
96) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („^Службен весник на СРМ" бр.38/90 и 
„Службен весник на РМ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 
година, донесе 4 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „АМЕРИКАН-
СКО'ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ НА МА-

КЕДОНИЈА" ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Се; рваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватно средно училиште „Американско интернаци-
онално училиште на Македонија" во Скопје. 

Член 2 
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од Здружението за 
интернационална едукација „НОРМАК" - Скопје. 

Член 3 
Во приватното средно училиште од член 1 на оваа 

одлука ќе се организира и остварува гимназиско обра-
зование, согласно Законот за средното образование. 

Член 4 
Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 

во приватното средно училиште изнесува 14-настав-
ника, со можност за проширување на овој број. 

Член 5 
Потребната опрема за опремување на приватното 

средно училиште е согласно нормативите утврдени за 
оваа дејност. 

Член 6 
Приватното средно училиште ќе биде сместено во 

објект на удаца „Перо Наков" б.б. во Скопје, со вкупна 
површина" од 545 м , со можност за понатамошно сме-
стување на училиштето во нов објект. 
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Член 7 
Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 

1997/98 година ќе изнесува две паралелки со по 30 уче-
ника, или вкупно 60 ученика. 

За секоја наредна учебна година бројот на учени-
ците кои ќе се запишат ќе го утврдува основачот. 

Член 8 
Образованието, кое учениците од ова училиште го 

стекнале во American School Macedonia - Скопје, им се 
признава со реализирање на диференцијални програми 
или дел од програми согласно планот и програмите за 
гимназиско образование во Република Македонија. 

Член 9 
Наставата во приватното средно училиште ќе се из-

ведува на англиски јазик. 
Член 10 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
приватното средно училиште е соодветна со програ-
мата за гимназиско образование кое се остварува во 
државните средни училишта во Република Македонија. 

Член И 
Приватното средно училиште отпочна со работа од 

01.09.1997 година. 
Член 12 

Средствата потребни за работа на приватното 
средно училиште ги обезбедува основачот. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр.23-2082/1 
9 февруари 1998 година Претседателка Владата 

Скопје н а ^публика Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

224о — — : — ; 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46; став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90" и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УЧИЛИШТЕТО ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРА-

ЗОВАНИЕ „БОРО ЏОНИ" - СТРУМИЦА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
училиштето за основно музичко образование „Боро 
Џони" - Струмица, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 20.03.19% година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-1011/1 Претседател на Владата 
9 феврури 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,е.р. 

225. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90" и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО" -

СТРУМИЦА 

1 Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Маршал Тито" - Струмица, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
7.03.1996 година. 

2. Оваа одлука влеѕува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-792/1 „ D 
9 февруари 1998 година Претседател на Владата 

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

226. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР АНГЕЛОВ-

СКИ" - БИТОЛА 

1. Се дака согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Тодор Ангеловски" - Битола, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 25.03.1996 година. 

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

Бр 23-1125/1 ^ 
9 февруари 1998 година Претседател на Владата 

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

227. ~ ~ ~ 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9.02.1998 
година^донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „САНДО МАСЕВ" -

СТРУМИЦА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Сандо Масев" - Струмица, Wro 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
29.02;1996 година. 

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

Бр. 23-794/1 
9 февруари 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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228. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на ГРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 0 02 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО" 

С. МУРТИНО - ОПШТИНА МУРТИНО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Маршал Тито" е. Муртино, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
22.03.1996 година. 

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

Бр. 23-790/1 Претседател на Владата 
9 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
229. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9 02 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГЕРАС ЦУНЕВ" 

СЕЛО ПРОСЕНИКОВО - СТРУМИЦА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Герас Цунев" село Просеннково 
- Струмица, што го донесе Училишниот одбор на сед 
ницата одржана на 22.02.1996 година. 

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

Бр. 23-791/1 Претседател на Владата 
9 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е р. 

230. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90" и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9 02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО УЧ-
ИЛИШТЕ „ЛАЗО МИЦЕВ - РАЛЕ" - КАВАДАРЦИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното музичко и балетско училиште „Лазо Мицев 
- Рале" - Кавадарци, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 26.02.1996 година. 

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

Бр 23-786/1 Претседател на Владата 
9 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

231. 
Врз основа на член 88 од Законот за вработувањето 

и осигурувањето во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 37/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90" и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9 февруари 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Заводот за вработување на Репу-
блика Македонија, донесен од Управниот одбор на За-
водот на седницата одржана на 16 октомври 1997 го 
дина. 

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

Бр. 23-327/18-97 Претседател на Владата 
9 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с,р. 
232, 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16. 02. 1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Собрани-
ето на Република Македонија и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Количина 
број ознака 

1 2 4 " " 

9022 Рендген апарати и апарати 
што користат алфа, бета 
или гама зрачење, за меди-
цинска, хируршка, забар-
ска, ветеринарска или 
друга употреба, вклучу-
вајќи и апарати за радио-
графија или радиотерапија, 
рендгенски цевки и други 
генератори на рендген 
зраци, генератори со висок 
напон, командни табли и 
командни маси, екрани, 
маси, столови и слично, за 
испитување или лекување: 
- Рендген - апарати за меди-
цинска, хируршка, забар-
ска, ветеринарска или 
друга употреба, вклучу-
вајќи и апарати за радио-
графија или радиотерапија: 

902229 00 00 -За други употреби 
а) Рендген апарат Хајман 
1NIMANNHISKAN 
6040 А 1 п а Р ч е 
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2. Ова решение влегува во сила нареднЖгг ден од 
денот на објавувањето во „Службен Бесниќ ка Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-426/1 Претседател на в л а д а т а 
16 февруари 1998 година ^ п у б л и к а Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски с .р. 

1 i 3 4 

233. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Р М " бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Р М " бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16. 02. 1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за труд и социјална политика, односно за Фон-
дот на П Н О М и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 

8471 50 

8471 50 90 00 
8471 60 

8471 60 40 00 
847160 50 00 
8471 70 
8471 70 51 00 

8471 70 53 00 

84717060 00 

8471 80 

84718010 00 
8473 

за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 
Дигитални централни еди-
ници освец оние од тар. 
подброеви 8471 41 и 8471 49, 
кои содржат или не содр-
жат во исто кућиште една 
или две од следните еди-
ници: мемориски единици, 
влезни единици, излезни 
единици: 
--друго 
- Влезни или Излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориам еди-
ници во исто кућиште: 

Печатари 
тастатури,^ 

- Мемориска единици 
Оптички, вклучу-

вајќи и магнетно оптички 
Хард диск драјв 

(Hard disk drives) 
- Мемориам единици со 
магнетни ленти 
- Други единици од маши-
ните за автоматска обра-
ботка на податоци: 
- - Периферни единици 
Делови и прибор (освен 
прекривани, куфери за ма-
шини и слично) погодни за 

ИЗ парчиња 

3 парчиња 

8 парчиња 

1 парче 

23 парчиња 

8504 

8473 30 

8473 3010 00 

850440 

8504 40 30 00 

8517 

8524 

8528 

употреба исклучително или 
главно со мачените од тар. 
број 8469 до 8472: 
- Делови и прибор иѓ маши-
ните бд тар. број 8471: 
- - Електронски 
електрични трансформа-
тори, статички конвертори 
(mi пример, исправувач^ и 
индуктивни калеми: 

Статички Ј конвертори 

8517 50 

8517 50 90 00 

8524 91 

8524 91 10 00 

употребуваат со машини за 
автоматска обработка на 
потоци f 
Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 

16 парчиња 

- Модули за напојување ^ 
вид кои се употребуваат кај 
Машините за аќфматска 
обработка на податоци 
Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати со безжични слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони 
— Други апарати, за жичани 
системи со носечка струја 
или за дигитални линиски 
системи: 
— Други 
Плочи, ленти и други сни-
мен^подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи; освен 
производите од Глава 37: 
— За репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

Со снимени податоци 
I, од вид кои се 

2 парчиња 

4 парчиња 

9 парчиња 

приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика; врео-монитори 
и видео-проектори: 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика: 

8528 2100 00 - - Во боја 13 парчиња 
8528 22 00 00 - - Црно бели или други ед-

нобојници 100 парчиња 

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

Бр, 23-427/1 
16 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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234. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Рег [уб лика Македонија", бр. 7/97), согласно Одлуката 

^ н а Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 05.02.1998 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Тетекс Банка" А.Д. Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - де-
сетта емисија на акции во вредност од 3.000.000 ДМ или 
во денарска противвредност по среден курс на Народ-
ната Банка на Република Македонија на ден 10.02.1998 
година во износ од 92.773.071,00 денари. 

2. Издавачот на догорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
]вачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да 
се јават лица кои до сега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

Број 01-105/1-97 _ __ 
10 февруари 1998 година Претседател на Комисија , 

Скопје Д~Р Влад™11? Кандиран, с.р. 

235. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр .70/92), на седницата одржана на 28 јануари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за промена на топо-
нимот на Липково во ЛИПКОВО, број 17/02 од 15 февруари 
1997 година, донесена од Советот на Општина Лип-
ково. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Владата на Република Македонија, со ре-
шение У.бр.92/97 од 5 ноември 1997 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на Одлу-
ката означена во точката 1 од ова одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината согласност со Уставот 
и Законот за територијална поделба на Република Ма-
кедонија и определување на подрачјата на единиците на 
локалната самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ната одлука името на населеното место Липково за 
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо ќе се 
вика Липково, а на албански јазик ќе се викало и пишу-
вало „Ликове". 

Судот, исто така, утврди дека со оспорената одлука 
Советот на Општина Липково уредува прашање за упо-
треба на јазикот на припадниците на националностите. 

5. Според член 116 од Уставот на Република Маке-
донија територијалната поделба на Републиката и по-
драчјата на општините се утврдуваат со закон. 

Со Законот за територијалната поделба на Репу-
блика Македонија и определување на подрачјата на 
единиците на локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија" бр.49/96) се врши територи-
јална поделба на Република Македонија, со определу-
ваат подрачјата на единиците на локалната самоуправа 
(општините) и на Градот Скопје, како посебна единица 
на локалната самоуправа, се утврдуват имињата, се-
диштата и границите на општините, имињата на насе-
лени места и други прашања сврзани со територијал-
ната поделба. 

Во членот 5 од Законот е предвидено дека имињата 
на општините и населените места се утврдуваат со овој 
закон, а според ставот 2 на овој член, имињата на опш-
тините и градовите можат да се изменат само со закон. 

Според член 8 став 1 точка 54 од овој закон Липково 
со населените места што влегуваат во нејзин состав, е 
утврдено како Општина Липково. 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека имињата на населените места како и проме-
ната на имињата на населените места исклучиво се уре-
дува со закон. 

Според мислењето на Судот прашањето за пишу-
вање на имињата на населените места и на јазикот и 
писмото на одредена националност според особено-
сти^ на тој јазик или во форма како традиционално се 
употребуваат имињата на населени места на одредени 
подрачја во единиците на локалната самоуправа, не е 
идентично со прашањето на правото на промена на 
имињата на населените места. Во конкретниот случај 
не е во прашање јазично изразување на топонимот кој 
традиционално се употребува во јазикот на албанската 
националност, туку се работи за промена на топонимот 
на Липково во Ликово од причини што Липково и тра-
диционално се викало Липково. 

Со оглед на тоа што промената на имињата на опш-
тините и градовите можат да се изменат само со закон-
ито е во исклучива надлежност на Републиката, Судот 
оцени дека оспорената одлука не е во согласност со 
член 116 од Уставот и со член 1, член 5 и член 8 точка 
54 од Законот за територијалната поделба на Репу-
блика Македонија и определување на подрачјата на 
единиците на локалната самоуправа. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловом, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр.92/97 Претседател 
28 јануари 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје. Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

236» 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување на отселени 
лица" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 
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2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Мини-
стерство за внарешни работи УВР - ОВР; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за име и 
презиме, пол, дата на раѓање и ЕМБГ, место на раѓање, 
брачна состојба, изјаснувањето за национална припад-
ност, државјанство, школска подготовка, причина за 
преселување, статус на вработување и занимање, пора-
нешно место ка живеење, ново место на живеење, дали 
лицето што се пријавува е само или не; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: Систематски 
списоци за општини и населени места, улици и зани-
мања; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
на ниво на општини и населени места. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/7 
9 февруари 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

237. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување на доселени 
лица" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Мини-
стерство за внатрешни работи УВР - ОВР; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за име и 
презиме, пол, дата на раѓање и ЕМБГ, место на раѓање, 
брачна состојба, изјаснувањето за национална припад-
ност, државјанство, школска подготовка, причина за 
преселување, статус на вработување и занимање, ново 
место на живеење, поранешно место на живеење, дали 
лицето што се пријавува е само или не; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Систематски 
списоци на општини и населени места, улици и зани-
мања; 

- даваното на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
на ниво на општини и населени места. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

238. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за др жав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 год!ша, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошкагге 
основи за „Статистичкото истражување на доселен 1и-
отселени странци" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ов а 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Мини-
стерство за внатрешни работи УВР - ОВР; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за име и 
презиме, пол, дата на раѓање, место на раѓање, брачна 
состојба, изјаснувањето за национална припадност, 
државјанство, школска подготовка, причина за одобру-
вање на престој, дали лицето првпат се пријавува во 
Република Македонија, должина на одобрен престој, 
должина на вкупниот престој во Република Македо-
нка, занимање, поранешно место на живеење, статус 
на вработување и занимање, поранешно место на пре-
стој; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: систематски 
списоци на општини и населени места, улици и зани-
мања; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на Република Маке-
донија и на ниво на општини и населени места. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/9 
9 февруари 1998 година 

Скопје 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Бр. 02-373/8 
9 февруари 1998 година 

Скопје В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

239. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за Ста-
тистика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Е I l I E H i i E 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Проценки на 
вкупното население по пол и петгодишни возрасни гру-
пи" што Заводот за статистика на Република Македо-
нија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека се користат бази на податоци 
за населението во Заводот за статистика и тоа од Попи-
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сот на населението, Витална статистика и Статистика 
на миграциите. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиници-
ите за вкупно население, живородени деца, умрени 
лица, доселени, односно отселени лица. 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/10 
9 февруари 1998 година w

 В-Д- Директор, 
Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

240. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Б Ш Б Н И Б 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Проценки на 
бројот на вкупното население" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува во 
согласност со Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека се користат бази на податоци 
за населението во Заводот за статистика и тоа од Попи-
сот на населението, Витална статистика и Статистика 
на миграциите. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиници-
ите за вкупно население, живородени деца, умрени 
лица, доселени, односно отселени лица. 

- податоците ќе се објавуваат на ниво на општини. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/11 
9 февруари 1998 година „ В;Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

241. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Фертилитетни 
и морталитетни таблици" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува во согласност 
со Програмата за статистички истражувања за пери-
одот 1998-2002 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека се користат бази на податоци 
за населението во Заводот за статистика и тоа од Про-
ценките на населението и Витална статистика. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат Бекер-Цејнеровиот метод за изготвување на ком-

плетни морталитетот таблици, односно, методот на 
средни специфични стапки на фертилитет. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиници-
ите за вкупно население, живородени деца, умрени 
лица. 

- податоците ќе се објавуваат на ниво на Република 
Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/12 
9 февруари 1998 година „ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

242. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држва-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директор на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдува методолошките ос-
нови за статистичкото истражување „Проекции на 
вкупното население по пол и возраст" што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
во согласност со Програмата за статистички истражу-
вања за периодот 1998-2002 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 64/97) со десетгодишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека се користат бази на податоци 
за населението во Заводот за статистика и тоа од Попи-
сите на населението, Проценките на населението, Ви-
тална статистика и статистика на миграции. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти методот на анализа на компонентите. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиници-
ите за вкупно население, живородени деца и умрени 
лица, стапки на фертилитет, стапки на доживување, 
стапки на миграции ита. 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија." 

Бр. 02-373/13 
9 февруари 1998 година „ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

243. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директор на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 09.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И4 Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување за родени 
(ДЕМ-1)" што Заводот за статистика на Република Ма-
кедонија ќе го спроведува во согласност со Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
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64/97) со месечна периодика (прибирање) и годишна 
периодика (обработка). 

2. За статистичково истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат ма-
тични служби (Министерство за внатрешни работи и 
Министерство за правда). 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за место 
и датум на регистрација на раѓањето; виталитет (живо-
родено или мртвороден); пол; датум на раѓање и 
ЕМБГ на детето: час на раѓање; траење на бременоста 
на мајката (во недели) и тежина на детето при раѓање; 
државјанство на детето; место на постојано живеење на 
мајката: каде е родено детето и кој укажал помош при 
породувањето; повеќекратни породувања; ред на ра-
ѓање на детето, број на живи деца, ред на раѓање во 
овој брак на Мајката; траење на бракот и брак по ред на 
мајката. За мајката и таткото: датум и раѓање и ЕМБГ, 
изјаснување за национална припадност, државјанство; 
школска подготовка, занимање и огаитествено-економ-
ска положба на родителите. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: упатство за 
пополнување на податоците во статистичкото истражу-
вање на родени изработено во согласност со препора-
ките на ОН за витална статистика; национална класи-
фикација на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- извештајни^ единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на населено место, а "ќе се објавуваат за Република 
Македонија, на ниво на општини и градови. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" 

Бр. 02-373/14 
9 февруари 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Ге расковски, с,р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред ОВОЈ суд е поведена граѓанска постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Беџети Гзим 
од Скопје, бул."Партизански одреди2" бр. 117-1-6 
против тужената Беџети Дрита со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок 
од 30 дена или да овласти свој полномошник кој ќе ги 
застапува нејзините интереси во постапката, а докол-
ку не се јави во судот шиг не овласти свој полно-
мошник во горе наведениот рок, нејзините интереси 
во постапката ќе ги штити привремениот старател 
Ана Василевска, адвокат од Скопје, ул."Пајко Мало" 
бб, поставена со решение на Меѓуопштинскиот Цен-
тар за социјална работа на Општините во град Скопје, 
бр. 3020-724 од 3LX.1997 година се до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX П.бр. 
942/97. (2977) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поведена е 
постапка за огласување на умрено - исчезнато лице и 
тоа лицето Хаџи Петрушев (Каталанов) Борис од 
татко Димо, роден 1890 година во Скопје. Иститот 
живеел во Скопје на ул. "104" бр. 22 се до 1925 година 
кога се преселил од Скопје во Бугарија. Од тогаш 

нема сознание каде се наоѓа лицето Хаџи Петрушев 
Борис. Се повикува исчезнатото лице, како и секој 
друг што знае за неговиот живот, да се јави во судот 
во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во 
спротивно, ќе се прогласи за умрено, а по претходно 
поставување на старател од страна на органот за 
старателство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р.бр. 45/97. 
(2857) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје со решение од 
11.11.-1998 година за привремен застапник на тужената 
Милица Весковска од Скопје, сега со непозната ад-
реса на живеење во Австралија, по предметот на овој 
суд XXII. П.бр. 2184/96, оформен по тужба на тужи-
телката Лекиќ Кица, за утврдување на сопственост го 
назначи адвокатот Светлана Тодоровиќ - Величев-
ска - Под Кале - Скопје, кој ќе ги застапува интере-
сите на тужената се додека таа или нејзин полномош-
ник не ќе се појави пред судот да ги застапува нејзи-
ните интереси. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII. П.бр. 
2184/96. (2883) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за долг по тужба на 

тужителот Претпријатие за промет, услуги и произ-
водство "Рај - Комерц" ДОО - Скопје, против туже-
ната Милица Хораковска со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави сегашната адреса на живе-
ење. Доколку не се јави во рок од 30 дена ќе и биде 
поставенприверемен старател во смисла на чл. 84 од 
ЗПП кој ќе ги штити нејзините интереси до окон-
чување на постапката или до нејзиното јавување до 
судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П.бр. 
1746/97. (3028) 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужи-
тел ката Светлана Илиќ од Скопје, против тужениот 
Милан Илиќ со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот 
рок да ја достави сегашната адреса на живеење. 

Доколку не се јави во определениот рок ќе му биде 
поставен привремен старател во смисла на чл. 84 од 
ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до 
окончување на постапката или До неговото јавување 
во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II П.бр. 
302/97. 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет 

П.бр. 394/95 заведен по тужба на тужителот Одбор на 
исламската заедница Велес, против тужените Марија 
Бошковиќ од Стара Пазува- СР Југославија и Соња 
Костадинова од Велес, сега со непознато место на 
живеење и престојување во Франција, за трајно право 
на користење. Вредност на спорот 1.000,00 денари, за 
привремен застапник на тужената Соња Костадинова, 
ја одреди Билјана Јачева, стручен соработник во овој 
суд, согласно со член 84, став 2, точка 4 и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности за законски застапник по споменатиот 
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предмет се додека тужената Соња Костадинов или 
нејзин полномошник не се појави пред судот односно 
додека органот за старателство ће го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, tl.6p. 394/95. (3047) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Основниот суд во Гостивар, врз основа член 

84,ст.2, т. 4 од ЗПП, на тужената Спахиу Шерибан од 
Гостивар, сега со непозната адреса во Шведска, во 
спорот за boricTBeHOCT по , тужбата на тужителот 
Муарем Сулејман од Гостивар, го постави за привемен 
застапник стручниот соработник на овој суд Дими-
триевска Душица која ќе ја застапува тужената во 
постапката за сопственост се додека таа или нејзиниот 
полномошник не се појават пред судот односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.1104/97. (3049) * 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за 

развод на брак по тужбата на тужител ок^та Зеќавете 
Алили од е. Никуштак против тужениот Рамадани 
Алии од е. Отља на привремена работа во Австрија. 

Hia тужениот му се поставува привремен застап-
ник Савре Спасовски, стручен соработник при Основ-
ниот суд во Куманово да ги застапува интересите на 
тужениот се до негово појавување и правосилно окон-
чување на овој спор. 

Од Основниот суд во Куманово,П.бр.722/97. (2860) 

Пред овој суд е покрената постапка за измена на 
пресуда за доделување на деца по тужбата на тужи-
телот Илиќ Станимир од Пожаревац, ул."27 Април" 
бб, против тужената Софија Илиќ родена Филиповиќ 
од Куманово, сега со непознато место на престо-
јување. Вредност на спорот 10.000 денари. 

Се повикува тужената да во рок од 3d дена од 
објавувањето се јави во судот или овласти полно-
мошник кој ќе ја застапува во постапката, а во 
спротивно за привремен застапник, кој ќе ја застапува 
се додека таа или нејзиниот полномошник не ќе се 
појават во судот се одредува Спасовски Савре, 
стручен соработник при Основниот суд бо Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр. 94/98. 
(3046) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за надомест на штета 

по тужба на тужителот ОУ "Наим Фрашери" од 
Тетово, против тужениот Рамадани Рамадан од е. М. 
Речица, а сега со непозната адреса во Р.Бугарија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој 
полномошник судот ќе му постави привремен ста-
рател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 788/97. (2890) 

Пред Оснвониот суд во Тетово се води постапка за 
поништување на дбговОр за купопродажба по тужбата 
на Р.Македонија застапувала од Јавниот правобра-
нител на РМ, против тужените Николовска Виолета, 
Николовски Ѓорѓи и Николовски Стефан сите од 
Скопје, а сега со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јав4| на судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окон-
чување. - . . ' 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.745/9'<5. (2891) 

Пред Основниот суд к) Тетово^ се води постапка 
за исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Ибрахими Ислам од е. Гајре, против тужениот Димит-
риевски Томов Миле од Тетово сега со непозната 
адреса во Белград - СРЈ. Вредност на спорот 10.000 
денари. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на "огласот, да се 
јави пред судот или одреди свој полномошник кој ќе 
го застапува пред судот во постапката по овој 
предмет. Судот по истекот има овој рок преку ЦСР -
Тетово, ќе побара одредување на привремен старател 
за тужениот кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилно окончување на постапката по 
овој г!редмет. 

Од Основниот суд во Тетовец П.бр. 164/98. (2892) 

ћред обој суд.се води процес за,развод на брак по 
тужба на тужителката ЕлМази Шерифе од е. Палатица 
против Елмаз*} Даим од е. Желино, а сега со непозната 
адреса во странство - Италија. 

Се повикува тужениот да Во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот се јави ка судот и достави 
адреса или постави свој застапник, а ако тоа не го 
стори во овој рок> ќе му биде поставен привремен 
старател ќој ќе го всЈди процесот во негово име. 

Од Основниот суд во Тетђво, II.6p.76/9S. (2893) 

Пред Основниот суд во Тетово е поведен брако-
разводен спор по тужба на тужителката Љазиме 
Шасивари, родена Пајазити од е. Синичане, против 
Шпенд Шасићари Од е. Ѓ. Речица, сега со непозната 
адреса во Италија. 

Се повикува тужениот да се јави на Основниот 
суд во Тетово во р<3к од 30 дена од објавувањето на 
огласот, или да одреди полномошник, а доколку не 
постапи на овој начић, преку Центарот за социјални 
работи во Тетово ке му биде одреден пр времен застап-
ник кој ќе го застапува до правосилно окончување на 
спорот. • 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр. 122/98. (3048) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6694/97, на регистарска влошка бр. 1-47570-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар пррмената на При-
ватното трговско претпријатие „Т - М" ц:о. експорт-
импОрт ул.„Маршал Тито" бр. 111, Неготино. 

Иванов Перо ул.„Фе]Ио Кулаков" бр.24 Неготино 
истапува од ПТП „Т - М" експорт-импорт ц.о. како 
основач. 

Иванов Перо се разрешува од директор. 
Митко Лазов ул.„Маршал Тито" бр . I l l Неготино 

се именува за директор на ПТП „Т М" ц.о. експорт-
импорт ул.„Маршал Тито" бр. 111, Неготино. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6694/97. , л (1533) 

Основниот суд цо Битолк, со решението Срег. бр. 
2771/97, на регистарска влошка бр. 1-1052, го запиша 
во судскиот регистар прифаќањето на припојување на 
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Претпријатието во приватна сопственост, увоз-извоз, 
домашен промет и производство, со ц.о. „ВАЛИ" 
ул. „Бошко Буха" бр.22 Битола. 

ПП „ВАЛИ" Битола го прифаќа припојувањето 
кон него на следното претпријатие: Приватно прет-
пријатие за вработување на инвалидни лица, за прои-
зводство, услуга и трговија на големо и мало „ВИЛ-
ПАК" - Битола, п.о. ПП „ВАЛИ" Битола ги прифаќа 
сите основни, обртни и други средства, како и правата 
на обврските спрема трети лица на ПП „ВИЛПАК" 
Битола, кој се припојува кон него. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2771/97. 
(1379) 

Основниот суд во Битола, со решеЉето Срег. бр. 
39/98, на регистарска влошка бр. 1-15353, го запиша 
во судскиот регистар пристапувањето на основач и 
промена на овластено лице на Приватното претприја-
тие за производство, услуга и трговија на големо и 
мало „МАРКОЗОНИО" увоз-извоз п.о. ул.„Максим 
Горки" бр.4/7 Битола. 

На Валентина Аџиевска, и престануваат овластува-
њата за застапување и претставување на Претприја-
тието во внатрешниот и надворешниот промет и исто-
то се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува Митревска Гордана. 
Лице овластено за застапување на претпријатието 

во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Ми-
тревска Гордана - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 39/98. 
^ (1380) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2675/97, на регистарска влошка бр. 1-19553, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиште и овласте-
но лице за застапување на Претпријатието за земјо-
делско производство и трговија на големо и мало „ДА-
ФИНО" ц.о. увоз-извоз ул.„Мирче и "Ганче Живкови" 
бр.50 Битола. 

Промена на седиште и овластено лрце за застапува-
ње на претпријатието за земјоделско производство и 
трговија на големо и мало „ДАФИНО" ц.о. увоз-извоз 
ул.„Вељко Влаховић4 бр.20/47. 

Промената гласи: Промена на седиште на претпри-
јатието од Скопје, ул.„Вељко Влаховић" .бр,20/47 во 
Битола, на ул.„Мирче и Танче Живкови" бр.50. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно - трговското работење на директорот Ви-
досава Василева и со брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и вс> надворешно -
трговско работење е Гордана Коминовска - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2675/97. 
. (1381) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
84/98, на регистарска влошка бр. 1-7099, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач и овластено 
лице на ПриваФното претпријатие за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало „СИГНЕТА" увоз-
извоз п.о. ул.„Прогрес" бр.86 Битола. 

Од претпријатието истапува Шишковска Ирина и Pi 
престанува овластувањето За застапување и во надво-
рсшнотрговскиот промет и се брише од судскиот реги-
стар. 

Во претпријатието пристапува Таневски Игор и ќе 
го застапува претпријатието и во надворешнотргов-
скиот промет - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срсг. бр. 84/98. 
(1382) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.. бр. 
33/97, на регистарска влошка бр. 1-13569, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и лице 

овластен^ за застапување на Приватното претпријатие 
за трговија на големо и мало увоз-извоз „ГРБЕКО-
МЕРЦ" со п.о. с.Гавато, Цапари. 

Како основач пристапува Грбевски Сашо. 
Му престанува овластувањето за застапување во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет на Ди-
митрис Грбевски од е.Гавато. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет на претпријатието е 
Сашо Грбевски од е. Гавато, директор со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 33/97. 
(1383) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
42/98, на р е г и с т а р с к а , влошка бр. 1-14722, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач, директор 
и проширување на дејноста на Претпријатието за услу-
ги и трговија на големо и мало увоз-извоз „ЕМ - ТИ 
-ТРЕЈД" со п.о. уЛ.„Ленинова" бр.38-а/1, Битола. 

Од претпријатието истапува основачот Талевска 
Наташа и ќе го застапува претпријатието и во надво-
решно трговското работење како директор. 

Дејност: 060602. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 42/98. 

(1384) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
89/98, на регистарска влошка бр. 2-627, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Трговската услужна 
задруга „ХИЛ" п.о. увоз-извоз ул. „Борка Медарот" 
2А, Прилеп. 

Основачи: Сашо Талески, Јагода Талеска, Мирјана 
Стеваноска, сите од Прилеп. 

Дејности: 0П315, 011832, 011941, 0Ш001, 012111, 
012130, 012141, 012201, 012202, 012310, (fl?321, 012322, 
012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 
012703, 012810, 012901, 012909, 013010, fc>13210, 013030, 
013041, 013042, 013050, 013072, 01309$, 01311, 013112, 
013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013400, 013500, 
020140, 050209, 05(3301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 07D140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 70221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 090121, 090132, 690201, 090202, 090209, 110302, 
110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320, 
забавни и видео игри » откуп на шумски плодови и ле-
ковити билки, автопер&лни, превоз на патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки воч 
меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот на стоки, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки, реекспорт. 

Сашо Талески, директор на задругата со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 89/98. 
(1344) 

. Основниот суд во Битола, со решението Сред. бр. 
47/98, на регистарска влошка бр. 2-624, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Производната тргов-
ска и услужна задруга „ПАМПАЛИНО" п.о. увоз-из-
воз ул. „Илка Присаганка" 27, Прилеп. 

Седиште на задругата е на ул. „Илка Присаганка" 
бр. 27, Прилеп. 

Основачи се: Менче Маркоска, Славе Маркоски, 
Јованка Маркоска сите од Прилеп. 

Дејности: 070121, 070122, 070132, 070140, 070221, 
012699, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, аген-
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циски услуги во транспортот, меѓународен транспорт 
на стоки, меѓународен транспорт со патници, реек-
спорт. 

Задругата во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица задругата 
одговара со целиот имот, полна одговорност. 

Задругата ќе ја застапува во правниот промет Мен-
че Маркоска како директор со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности, и истата ќе 
ја застапува и во надворешно трговското работење. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 47/98. 
(1345) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
22/98, на регистарска влошка бр. 1-18479, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиштето, приста-
пување на основач, промена на лице овластено за за-
стапување и проширување на дејност на Мешовитото 
претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ТОР-РО" д.о.о. увоз-извоз П.П. е. Сладуево, Демир 
Хисар. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
од Битола, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 98/16, во е. 
Сладуево, Демир Хисар. 

Во претпријатието пристапува како основач Аце 
Стевановски од е. Сладуево. 

На досегашниот директор на претпријатието Кире 
Кукулаковски, му престануваат овластувањата за за-
стапување и претставување на претпријатието во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет и истиот 
се брише од судскиот регистар, а лице овластено за 
застапување и претставување на претпријатието е Ка-
рамитровска Ирмина Ева. 

Дејности: меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, изведување на инвестициони работи во странство, 
реекспорт и малограничен промет. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 22/98. 
(1346) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег: бр. 
49/98, на регистарска влошка бр. 2-626, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Трговската услужна 
задруга „БЕЛЕЖНИЦА" п.о. увоз-извоз е. Белица, 
Самоков. 

Основачи: Тони Синаноски од Белица, Габриела 
Тримлеска од Белица и Зоран Насески од Прилеп. 

Дејности: 011315, 011832, 011941, 012001, 012111, 
012130, 012140, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 
012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 
012703, 012810, 012901, 012909 , 013010, 013021, 013030, 
013041, 013042 , 013050, 013072 , 013099, 013112, 013113, 
013114, 013115 , 013119, 013121, 013400, 013500, 020140, 
050100, 050209 , 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 090121, 090132, 090201, 090202, 090209, 110302, 
110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување на про-
метот на стоки и услуги, продажба на стоки и консиг-
национи складови на странски стоки, реекспорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 

Тони Сиљаноски, директор на задругата со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 49/98. 
(1347) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2703/97, на регистарска влошка бр. 1-1035, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиште на При-
ватното претпријатие за обновување на автомобилски 
гуми и трговија на мало „ПАГ" п.о. ул. „Маршал Ти-
то" бр. 224, Прилеп. 

Се брише од судскиот регистар седиштето ул. „Мо-
ша Пијаде" бб, Прилеп. 

Се запишува во судскот регистар новото седиште 
ул. „Маршал Тито" бр. 224, Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2703/97. 
(1348) 

Основниот суд во Битола, со решението Среѓ. бр. 
2745/97, на регистарска влошка бр. 2-621, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Транспортната за-
друга „ЗАГ ТРАНС КОМЕРЦ" ул. „Александар Ма-
кедонски" бр. 2/85, Прилеп. 

Основачи: Гриша Петрески, Тони Тотески, Борче 
Богојевски сите од Прилеп. 

Дејности: 060502, 060501, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070320, 070310. 

Со полни овластувања и полна одговорност. 
Директор на задругата е Борче Богојевски со нео-

граничено овластување. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2745/97. 

(1349) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

14/98, на регистарска влошка бр. 000904, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за 
трговија на мало Сефер Назим Даути „МУСГАФОВ-
ЦИ" ТП е. Србјани Кичево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, полни 
овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Сефер Назим 
Даути. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 14/98. 
(1338) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
7/98, на регистарска влошка бр. 000987, го заниша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец 
Илмије Мехмед Азизи ТП „ТИМИ" трговија на мало 
ул. „Маршал Тито" бр. 393, Кичево. 

Дејности: 070123 , 070126, 070127, 070132. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските настанати во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот 
имот. 

Илмије Мехмед Азизи, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 7/98. (1339) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
11/98, на регистарска влошка бр. 000901, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец 
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Беким Мустафа Сефери ТП „ИКРЕ-ЛЕЅО" - тргови-
ја на мало ул. „Гоце Делчев" бр. 47, Кичево. 

Дејности: 070128, 070132. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските настанати во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот 
имот. 

Беким Мустафа Сефери е управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Грег. бр. i 1/98. 
(1340) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
1'ОЅ. на ра ратарска влошка бр 000890. го запиша во 
rpiOBCKHOi регистар уписот на Трговецот поединец за 
вршење трговија на мало Дијана Дејан Камчева ТП 
„РЕСЕН" ул. „Иво Лола Рибар" 10/18, Ресен. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 
071032. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
ТП одговара ср целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Дијана Камчева 
овластен потписник со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1/98. (1341) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
20/98; на регистарска влошка бр. 000910, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за 
превоз на патници со такси автомобили Гани Идриз 
Шабединовски „ГАНЧО" ТП ул. „5-та" бр. 21, Ресен. 

Дејности: О6О602, превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
ТП одговара со Целиот имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Гани Шабединовски, со неограничени овластува-
ња во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 20/98. 
(1342) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
18/98, на регистарска влошка бр. 000908, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за 
трговија на мало Оливер Живко Пржевски „ОЛИ-
ПРОМ" ТП е. Јанковец, Ресен. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое, име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
ТП одговара со целиот имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 18/98. 
(1343) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
9/98, на регистарска влошка бр. 000899, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на 
патници со такси автомобили Рубинчо Сребре Кофи-
лоски „ДВА БРАТА" т.п., ул. „Поречка" бр. 15, Ма-
кедонски Брод. 

Запишувач е Рубинчо Кофилоски, ул. „Поречка" 
бр. 15, Македонски Брод. 

Дејност: 0606(32 - превоз на патници со такси авто-
мобили. . 

Во правниот промет настапува во свое име и за сво-
ја сметка со полни овластувања, а за обврските ќе од-

говара лично со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Рубинчо Кофи ле-
ски - застапник без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 9/98. (1332) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
19/98, на регистарска влошка бр. 000909, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ЈП за комунални 
дејности, обл аго дарување на природните ресурси „ПА-
СТЕРТИА", Велешта. 

За ВД директор на ЈП за комунални дејности и 
облагодарување на .природните ресурси „ПАСТЕР-
ТИА", Велешта, се именува лицето Истрефи Идри од 
Велешта со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Дејност: 100101, 100102, 100103, 100310, 100320, 
100340, 100351, 100352, 100291, 100392, 100399, 030002, 
040002, 040003 , 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
012001, 012002, одржување на јавното осветление, од-
ржување и користење на пазари на големо и мало, 
одржување и користење на јавниот простор за парки-
рање, отстранување и чување на непрописно паркира-
ни возила, ераликација на животни скитници, одржу-
вање на јавни санитарни јазли и слично. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 19/98. 
(1333) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
6/98, на регистарска влошка бр. 000895, го запиша во 
трговскиот регистар ЈТД за трговија и градежништво 
„АРМЕНТ" увоз-извоз, Ментор Исмаили и др., е. 
Франгово, Струга. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129 , 070132 , 070140, 070211, 070212, 070213 , 070214, 
070219 , 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
07229, 70230, 070240, 070250, малограничен промет, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, услуги во меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник - управител: Ментор Исмаи-
л а 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 6/98. (1334) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
23/98, на регистарска влошка бр. 000913, го запиша во 
трговскиот регистар ЈТД за услуги и трговија „ФА-
МЕ-КОМПАНИ" увоз—извоз, Шериф Кормакоски и 
др., општина Лабуништа. 

Дејности: 070111, 070U2, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123, 070126, 070127 , 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070230, 070250, 050100, 050302, 060502, 060602, 
080129, 080190, 090201, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со полни овласту-
вања, и одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Шериф Кормакоски. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 23/98. 

(1335) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
16/98, на регистарска влошка бр. 000906, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Друштво 
со ограничена одговорност за производство, трговија 
и услуги Климоски Александар „САРА ГА Компани" 
увоз-извоз, е. Драслајца, Струга. 
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Единствен содружник на друштвото е Климоски 
Александар од е. Драслајца, Струга. 

Дејности: 011315, 011390, 012143, 012521, 012522, 
012524, 012611, 012614, 012699, 013073, 013091, 013112, 
013041, 013042 , 013050, 013073 , 013091, 013112, 013113, 
013115, 013119, 013200, 013400, 013909, 020110, 020121, 
020131, 020140, 020201, 020302 , 050209, 050302, 060301, 
060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112 , 080114, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080201, 080202, 080132, 
090171, 090172, 090179, 090201, 090202, 090209, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110903, 110909. 

Основната главница на друштвото изнесува 10.000 
ДЕМ во денарска противвредност од 310.000,00 денари 
во паричен влог. 

Во правниот пролет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, и одговара со сите свои сред-
ства. 

Единствениот содружник не одговара за обврските 
на друштвото. * 

Управител на друштвото е единствениот содружник 
Кимоски Александар. 

Друштвото го застапуваат и претставуваат управи-
телот на друштвото Кимоски Александар, и финансо-
виот директор Кимоска Јованка, со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 16/98. 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
52/98, на регистарска влошка бр. 3-311, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Фонд за локални па-
тишта, улици и комунално уредувања на општина Кру-
шево. 

Фирма: Фонд за локални патишта, улици и кому-
нално уредување на општина Крушево. 

Согласно чл. 125 од Законот за јавни патишта 
(„Сл. весник на РМ" бр.26/96) го превзема целокуп-
ниот имот од ОСИЗ за патишта Крушево. 

Основач: Совет на Општина Крушево. 
Седиште: ул. „Нико Доага" бр. 65. 
Дејности: планира изградба, реконструкција, од-

ржување и заштита на локалните патишта, улици и 
комунално уредување, извршува годишна програма за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
јавните патишта, улици и комунално уредување, врши 
инвеститорски работи од областа на локалните пати-
шта, улица и комунално уредување, врши отстапување 
на работи на соодветни претпријатија во врска со 
проектирањето, изградбата и реконструкцијата на ло-
калните патишта, улици и на објекти од комунална 
проблематика на надлежни претпријатија, утврдува 
мислења и ставови за начелни прашања од областа на 
локалните патишта, улици и комунално уредување, 
организира изработка на студии и проекти од областа 
на локалните патишта и објекти за нив, предлага нор-
ми за одржување и заштита на локалните патишта, 
донесува статут на фондот по претходно добиена со-
гласност од Советот на Општината, донесува акти на 
фондот, донесува финансиски план на фондот и врши 
други работи утврдени со Закон и статут на општина-
та Крушево. 

Фондот во односите према трети лица истапува во 
свос име и за своја сметка со полни овластувања, а за 
обврските одговара со целиот свој имот со полна одго-
ворност. 

Директор на фондот - Таќи Кардула. 
Од Основниот суд во Битола, Срсг. бр. 52/98." 

(1337) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2713/97, на регистарска влошка бр. 2-611-Битола, го 
запиша во судскиот регистар основањето на Задруга 
за производство, промет, увоз-извоз „ИЛЧЕ" со п.о. 
ул. „АРМ" бр, 10, Охрид. 

Фирма: Задруга за производство, промет, увоз-из-
воз „ИЛЧЕ" со п,о, со седиште на ул. „АРМ" бр. 10, 
Охрид. 

Основачи: Петрески Илче, Петрески Благоја и Пе-
треска Марица сите со стан на ул, „АРМ" бр. 10, 
Охрид. 

Овластено лице за застапување е Петрески Илче 
од Охрид. 

Дејности: 020110, 020121, 020140, 020131, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129,.070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070240, 
070250, 080121, 080129, 080190, 110304, складишта, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет, реекспорт, посреду-
вање во промет на стоки и услуги. -

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2713/97. 
(1325) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2749/97, на регистарска влошка бр. 1-19557, го запиша 
во судскиот регистар уписот на аптека Приватна 
здравствена организација - Аптека „ЛЕКОВИТА" 
п.о., ул. „Никола Тесла" бр. 53, Битола. 

Фирма: Приватна здравствена организација - Апте-
ка »ЛЕКОВИТА". 

Седиште: ул. „Никола Тесла" бр. 53, Битола. 
Основачи: Георги Десановски, Јаасина Никиќ Де-

сановска, Теодор Десановски. 
Дејности: 130160. 
Аптеката во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња, и одговара лично со целиот свој имот со полна 
огговорност. 

Директор е Јасмина Никиќ Десановска. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2749/97. 

(1326) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
8/98, на регистарска влошка бр. 000898, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на 
патници со такси автомобили Александар Петар Дам-
чевски „ЏУЛИЕТА1' е. Оптичари, Битола. 

Запишувач е Александар Дамчевски од е. Оптича-
ри, Битола. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Во правниот промет ќе настапува во свое име и за 
своја сметка со полни овластувања, а за обврските ќе 
одговара лично, со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Дамчевски Алек-
сандар, застапник без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 8/98. (1327) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3/98, на регистарска влошка бр. 000892, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец Цветановска 
Благој Лила трговија со текстил „ЛИА" т.п., ул. „Бул. 
1-ви Мај" бр. 357, Битола. 

Дејност: 070121, 070122, 070132. 
Овластување на субјектот на уписот: во правниот 

промет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. 
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Вид и обем на одговорност: одговара за своите обв-
рски лично, со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување: Цветановска Лила 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3/98. (1328) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
5/98, на регистарска влошка бр. 000894, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за угостител-
ска дејност „САШКА" Вера Тодор Атанасовска т.п., 
ул. „Солунска" бр. 288-а/20, Битола. 

Трговец поединец „САШКА", Вера Тодор Атана-
совска. 

Седиште: ул., „Солунска" бр. 288-а/20, Битола. 
Дејност: 080190 - други угостителски работи. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настанува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, и одговара лично со целокупниот свој 
имот. 

Овластен потписник е Вера Атанасовска. 
Од Основниот суд во Битола, Трсг. бр. 5/98. (1329) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4/98, на регистарска влошка бр. 000893, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за книговод-
ствени услуги Велјановска Коле Слободанка „СИ-
СИ Л" т.п , ул. „Охридска" бр. 59, Битола. 

Дејност: 110903 - книговодствени услуги и услуги 
на обработка на податоци. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свос име и за своја сметка со полни 
овластувања, а одговара лично со целиот свој имот со 
полна одговорност. 

Овластен потписник е Велјановска Слободанка. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4/98. (1330) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
35/97, на регистарска влошка бр. 1-19563, го запиша 
во судскиот регистар основањето на организација 
Приватна здравствена организација - Аптека „АРНИ-
КА" п.о., ул. „Маршал Тито" бр. 1/2, Кривогаштани. 

Фирма: Приватна здравствена организација - Апте-
ка „АРНИКА" п.о., Кривогаштани. 

Седиште: ул. „Маршал Тито" бр. 1/2, Кривогашта-
ни. 

Основач: Владимир Ражајкоски ул. „Марксова" бр. 
104, Прилеп. 

Дејност: Промет на лекови на мало и поединечна 
изработка на лекови по рецептура, 130160. 

Здравствената организација има полни овластувања 
и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на организацијата 
е Жаклина Ражајкоска од Прилеп, со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 35/97. 
(1331) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
11/98, на регистарска влошка бр. 1-1135-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ЦАРО-ПРОМЕТ" експорт-имиорт, п.о., ул. „Пирин-
ска" бр. 62/а, Струмица. 

Нов основач е Понов Георги од Струмица. 
Досегашниот основач Цинцев Георги се брише од 

судскиот регистар. 
Се разрешува досегашниот директор Цинцев Геор-

ги, а за нов директор е именуван Понов Георги од 

Струмица. Тој го застапува претпријатието во дома-
шниот и надворешнотрговскиот промет без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 11/98. (1289) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
15/98, на регистарска влошка бр. 1-11534-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за трговија и транспорт „МЕРИДИ-
ЈАН - 94" п.о. увоз-извоз с.Владевци, Струмица. 

Дејности: 020110, 020120, 020140, 020130. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 15/98. (1290) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
6/98, на регистарска влошка бр. 1-13364-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице -
директор на Трговското и услужно претпријатие 
„КИМ" увоз-извоз, п.о., ул. „Чеде Филиповски" бр. 
7, Струмица. 

Се брише Наумова Милена - директор и застапник 
во надворешно трговскиот промет со неограничено 
овластувања. 

Се запишува Варизелова Кети - директор и застап-
ник во надворешно трговскиот промет со неограниче-
но овластување. 

Пречистен текст: Варизелова Кети - директор и за-
стапник во надворешно трговскиот промет со неогра-
ничено овластување. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 6/98. (1291) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1213/97, на регистарска влошка бр. 1-421-0, ја запиша 
во судскиот регистар „АДИНГ-ГРАДБА" друштво со 
ограничена одговорност за производство и монтажа, 
ул. „Климент Охридски" бр. 33, Струмица. 

Промена на статусот: Наместо: ПОС „ГРАДБА" 
Струмица, а се занишува „АДИНГ-ГРАДБА" дру-
штво со ограничена одговорност за производство и 
монтажа, ул. ..Климент Охридски" бр. 33. Струмица. 

Ангелова Павлина - директор со неограничени 
овластувања. t 

Од Основниот суд во Штип, Срсг. бр. 1213/97. 
(1292), 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1022/97, на регистарска влошка бр. 1-66-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице, 
директор и усогласување со Законот на Основното 
училиште „САНДО МАСЕВ" бр. 15, Струмица. 

Се брише од директор лицето Панче Панов од 
Струмица, а за ВД директор без ограничување се за-
нишува лицето Павлинка Вета од Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1022/97. 
(1293) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1220/97, на регистарска влошка бр. 1-5317-0, го заниша 
во судскиот регистар Претпријатието за производство 
и трговија „6-ТИ СЕПТЕМВРИ" и.о., увоз-извоз, ул. 
„Братство и единство" бр.7-1/11, Струмица. 

Истапување на основач, проширување на дејноста 
на претпријатието, промена на лице овластено за за-
стапување и промена на застапник во надворешно 
трговскиот промет. 

Истапува Мснтинова Сузана ул. „Братство и един-
ство" бр. 7-1/1, Струмица. 

Пристапува Георгиев Алекса ул. „Маршал Тито" 
бр. 65, Струмица. н 

Дејноста сс проширува со: 070112, 070113, 070114, 
090110, 090181, 090189, 090201, 090209. 



20 февруари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 9 - Стр. 501 

Се брише Ментинова Сузана, а се запишува Геор-
гиев Алекса од Струмица како лице овластено за за-
стапување и за застапник во надворешниот промет. 

Прочистен текст: Георгиев Алекса од Струмица -
лице овластено за застапувања и застапник во надво-
решниот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1220/97. 
(1294) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1219/97, на регистарска влошка бр. 1-21-04-0, го запи-
ша во судскиот регистар дополнувањето на дејноста 
на Претпријатие за трговија на големо и мало „ЕКО-
НОМИЈА" п.о., експорт-импорт, е. Бориево, Струми-
ца. 

Основачот одлучи да се изврши проширувањето на 
дејноста на претпријатието за следните дејности: 
110302, 110109, 110903, 110909, 060602. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1219/97. 
(1295) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
648/97, на регистарска влошка бр. 6-03000723-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Бранко Васил Михалов, тп, ул. „Јаким Стојков" бр. 
2-г, Штип. 

Дејност: 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070129, 070132. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка и лично 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Бранко Михалов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 648/97. (1260) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3/98, на регистарска влошка бр. 1-03000733-000-03, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ТД 
Друштво за производство, промет и услуги „ФЕРО-
КЈ1ИН" јтд, Атанасова«! Диванис и др., експорт-им-
порт, е. Саса, М. Каменица. 

Друштвото е основано со договор за основање бр. 
01/97 од 19. 12. 1997 година, а основачи се: Атанасов-
ски Диванис и Атанасовска Благица, двајцата од М. 
Каменица. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 
011319, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070229, 080190, 070310, 070320, малограничен 
промет со соседните држави, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, застапување и посредување во 
прометот со стоки и патници, услуги што се во врска 
со меѓународниот транспорт како: меѓународна шпе-
диција, складирање, агенциски услуги во транспортот, 
привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп -
лизинг, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговараат содружниците лично и неограни-
чено, солидарно со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
го застапува Атанасовски Диванис од М. Каменица, 
управител на друштвото и застапник во надворешниот 
промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 3/98. (1261) 

Основниот суд во Штии, со решението Срег. бр. 
1187/97, на регистарска влошка бр. 2-341-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на 33 , Земјоделска 
задруга ,.ЗОРКА" увоз-извоз со п.о., е. Ерџелија, Св. 
Николе. 

Фирма: 3 3 „ЗОРКА" увоз-извоз со п.о., Св. Нико-
ле. 

Седиште: е. Ерџелија, Св. Николе. 
Основачи: Живко Тасевски, Павле Тасевски, Мики 

Манев, Дане Саздовски, од своја страна сите основачи 
вложуваат по 100,00 денари основачки влог. 

Дејности: 013110, 013021, 013022 , 013041, 013042, 
020110, 020121, 013030, 013050, 013080, 013099, 013121, 
020129 , 020139 , 020140, 020201, 020202, 030004, 030003, 
060501, 060502 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240 , 070250, 070260, 070310, 
070320, 080190, 090171, 090172 , 090179, 110301, 110303, 
110309, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
реекспорт, меѓународна шпедиција. 

ВД директор: Трајан Постоловски од Св. Николе 
со неограничени овластувања. 

ВД застапник во надворешнотрговскиот промет 
Трајан Постоловски со неограничени овластувања при 
застапувањето. 

Во правниот промет со трети лица задругата иста-
пува во свое име и за своја сметка, одговара .лично со 
целиот свој имот, основачите одговараат до висина на 
основачки влог. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1187/97. 
(1262) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
643/97, на регистарска влошка бр. 4-03000718-000-03, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на АД 
„ТРИКО-ТЕКС", АД со мешовита сопственост за 
производство на конфекција, ул. „Партизанска" бр. 3/ 
1, Виница. 

Основачи: Лица кои го преземаат управувањето и 
„НАСТЕЛ" д.о.о., Пловдив. 

Лице овластено за застапување на „ТРИКО-
ТЕКС" АД Виница во надворешно трговскиот промет 
и внатрешниот промет е Лазаров Благој со неограни-
чени овластувања. 

Дејности: 07012, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 07014, 
070140, 07002, 07021, 070211, 070212, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 
070260, 080113, 080114, 080123, 0802, 08020, 080201, 
080202, 09012, 090121, 09014, 090140, 09015, 090150, 
070032 , 070320, 07031, 070310, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 0125, 
01252, 012521, 012522, 0126, 01261, 012611, 012612, 
012613, 012614, 012625, 012622, 012624, 0126, 012699, 
060101, 060502, 060601, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 643/97. (1263) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
645/97, на регистарска влошка бр. 8-03000720-000-3, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на 
д.о.о.е.л., Друштво за производство на трикотажа, до-
работка, фарбање и штампање на трикотажни матери-
јали „ЦИТАДЕЛА" д.о.о., ул. „Партизанска" бр. 3/4, 
Виница. 

Дејности: 0125, 01252, 012521, 012522, 0126, 01261, 
012611, 012612 , 012613, 012614, 012625 , 012622, 012624, 
01269, 012699, Трговија на големо: 0702, 07021, 070211, 
070212, 070219, 07022, 070221, 070222, 070225, 070227, 
Надворешно трговски промет: 070310, 070320, посре-
дување и застапување на прометот со стоки и услуги, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патни-
ци, реекспорт, малограничен промет со соседните зе-
мји. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 645/97. (1264) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6191/97, на регистарска влошка бр. 1-5296-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште и проширување на дејност на Претприја-
тието за промет на големо и мало „СКУПИ КО-
МЕРЦ" ц.о. експорт-импот ул.„Аврам Писевски" 
бр.21-1, Куманово. 

Претпријатие за промет и услуга на големо и мало 
„ДАЛ - МА - ЕС" ц.о. експорт-импорт Скопје, 
ул.„Црвени Брегови" бр.32 б Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Љупчо Смилчев-
ски, а истапува Рамадан Јонузи. 

Дејности: 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060601,, 070131, 070150, 070140, 070227, 070230, 070240, 
изведување на грдежни работи во странство, меѓуна-
роден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во друмскиот сообраќај. 

Се брише Рамадан Јонузи, а се запишува Љупчо 
Смилчевски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6191/97. (969) 

Се брише Спасевски Владимир директор без огра-
ничување, а се запишува Спасевски Ацо директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7305/97. (973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7105/97, на регистарска влошка бр. 1-58716-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ТЕХНОЗАВОД - КОМЕРЦ" д.о.о., увоз-извоз, 
ул. „Димитар Влахов" бб, Скопје. 

Од 3.12.1997 год. од претпријатието истапува лице-
то Митко Китаноски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7105/97. ' (974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3891/97, на регистарска влошка бр. 1-52950-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на „ХЕРМЕС М" ц.о. Производство, надворе-
шна трговија, застапништва и услуги, Скопје. 

Досегашното седиште на „ХЕРМЕС М" ц.о., Прои-
зводство, надворешна трговија, застапништва и услуги 
бул. „Климент Охридски" бр.66/2/3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3891/97. (970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр, 2771/97, на регистарска влошка бр. 1-2185-0-
0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на 
трансформацијата на „ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ" 
Претпријатие за инженеринг, изготвување на инвести-
циони објекти д.о.о. во мешовита сопственост ул.„И-
линденска" бб, Скопје. 

Трансформација на „ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ" 
Претпријатие за инженеринг изведување на инвести-
циони објекти д.о.о. во мешовита сопственост ул.„И-
линденска" бб, Скопје. 

Пртпријатие за инженеринг изведување на инвести-
циони објекти д.о о. во приватна сопственост ул.„И-
линдснска" бб, Скопје. 

Од Основниот суд C K O I I J C I - Скопје, Срег. бр. 
2771/07. (971) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7183/97, на регистарска влошка бр. 1-28964-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „АЛЕК 
- ДРИАНА" д.о.о., увоз-извоз, ул. „Божин Николов" 
бр. 25, е.Горно Лисиче, Скопје. 

Истапува Раде Трпески, а пристапува Сузана Ива-
новиќ. 

Дејности: 060601, 060602, 050302 , 013050, 013200, 
060502, 090131, 090132, 090139, 090179. 

Се брише од директор Раде Трпески а се запишува 
Сузана Ивановиќ. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срсг. бр. 
7183/97. • (975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 6873/07, на регистарска влошка бр. 1-20555-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, промена на лице на Дру-
штвото со ограничена одговорност за трговија и услу-
ги „А и А" д.о.о., извоз-увоз, ул. „Козле" бр. 17-а, 
Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за меѓународна трговија и 
услуги „БНМ" д.о.о. Скопје, ул.„Гоце Делчев" бр. 11, 
ДТЦ Мавровка Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Стојановиќ Зоран, 
а истапува Кузмановска Николина. 

Се брише Пајковски Александар, а се запишува 
Стојановиќ Зоран како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6873/97. (976) 

Основниот суд Скопје Ј - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6103/97, на регистарска влошка бр. 1-2534-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ТРГОМАТ" 
експорт-импорт ц.о. ул.„Благоја Стсфковски" бб Ско-
пје. 

Дејности: застапување странски фирми, реекспорт, 
посредување во надворешно трговскиот промет, коми-
сиони работи, консигнациони работи, 050100, 050301, 
050302, 100101, 100102, 100103, 110401, 110402, 110403, 
110404. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6103/97. (972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7366/97, на регистарска влошка бр. 1-37687-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и директор на Мешовито, услужно, прометно и 
трговско претпријатие „СТЕД КОМЕРЦ" д.о.о. екс-
порт-импорт, ул.„Црвена општина" бб Скопје. 

Се брише Телевски Зоран, а се запишува Ковилев-
ски Сашко како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7366/97. F (1590) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг бр. 7305/97, на регистарска влошка бр. 1-36916-
0-0-0 ја заниша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „ДЕСПИНА" ц.о. 
увоз-извоз ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 204, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6921/97, на регистарска влошка бр. 1-66036-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и промена на лице на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ЕЛДЕ КО-
МЕРЦ 2" експорт-импорт д.о.о. ул.„Никола Парапу-
нов" бр.2/4 Скопје. 

Новата промена на фирма, и седиште гласи: Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „ЕДОН" 
експорт-импорт д.о.о. ул.„Рокомија" бр.38 Скопје. 
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кон претпријатието пристанува Укшини хирије и 
Укшини Ерџан, а пристапува Биљал ов Зејнула и Би-
љал ова Хирије како директор без ограничување: 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6921/97. (1591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7114/97, на регистарска влошка бр. 1-44467-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за книговодствени услуги и 
трговија „БИРО ИНКОМ" д.о.о. ул.„Венијамин Ма-
чу ковски" б.б. Скопје. 

Се брише Оливера Тодоровиќ, а се запишува Гор-
дана Дојчиновска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7114/97. (1592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Cpei;. бр. 6856/97, на регистарска влошка бр. 1-22568-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Производното, услужно и прометно 
претпријатие „ПРОКУМ" д.о.о. експорт-импорт 
ул.„Бела Краина" бр. 13-а Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 
100102. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6856/97. — - - . . . . -(1593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 12/98, на регистарска влошка бр. 1-560-0-0-0 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Јавната здравствена организација „РЕПУБЛИЧКИ 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ул.„50 Ди-
визија" бр.6 Скопје. 

Се брише Елисавета Стикова, директор, а се запи-
шува Драган Ѓорѓев директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 12/ 
98. (1594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3939/97, на регистарска влошка бр. 1-12792-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар припојувањето 
на Претпријатието за деловни услуги и трговија на го-
лемо и мало „КОНЗОРТИ" д.о.о. ул.„Добромир Хрс" 
бр. 12 Скопје. 

Припојување на: Претпријатие за деловни услуги 
трговија нај големо и мало и увоз-извоз „КАСЕНА" 
ц.о. ул.„Добромир Хрс" .бр.12 кон претпријатието за 
деловни услуги и трговија на големо и мало и увоз-из-
воз „КОНЗОРТИ" д.о.о. ул.„Добромир Хрс" бр.12 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3939/97. (1595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4011/97, на регистарска влошка бр. 1-12792-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на 
претпријатието поради припојување на Претпријатие-
то за деловни услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз „КАСЕНА" ц.о. ул.„Добромир Хрс" ц.о. Ско-
пје. 

Бришење на: Претпријатие за деловни услуги и 
трговија на грлемо и мало и увоз-извоз „КАСЕНА" 
ц.о. ул.„Добримир Хрс" бр.12 Скопје поради припоју-
вање кон Претпријатието за деловни услуги и трговија 
на големо и мало увоз-извоз „КОНЗОРТИ" д.о.о. 
ул.„Добромир Хрс" бр. 12 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4011/97. 1

 F (1596) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението II.Ст.бр. 1172/96 од 25.XII.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над. должникот ПП "Дани-
Комерц" од Скопје, ул. "Коле Калински" бр. со 
жиро сметка бр. 40100-601-69068. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. , , „ 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул."Беровска" бр. 2/2-15. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.П.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Д - Скопје. * (2850) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.36/96 од 20.111.1996 годиначе Отво-
рена стечајна постапка над должникот "Атлантида -
Комерц" од Скопје. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. / : ц 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул."Пелистерска" бр. 1-2/7телефон 367-272. 4 

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

Рочишту за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.IV. 1998 година, во 11 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. V 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2845) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дек^ со 
решението II.Ст.бр.291/96 од 14.XII.1995 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговија 
на големо и мало "Бесет-Ком" експорт-импорт Ц.О. 
од Скопје; ул. "Бајрак ЈПабани" бр. 10а со жиро смет-
ка бр. 40100-601-215456. 

, За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од 
Скбпје, ул."Бахар Моис" бр. 1 а,телефон 366-087. 
• Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
Да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава <вр *два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник'ђез одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања * 
се закажува на 26.III.l998 година, во 8,30 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопјђ II - Скопје. (2874) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр. 1737/97 од 03.11.1998 година е 
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отво-рена стечајна постапка над должникот "Дерма-
Кооп" ПП од Скопје, ул. "Струма" бр. 1-3/6. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане В ачков од 
Скопје, ул."Крсто Асенов" бр. 12/1/14,телефон'261-102. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.111.1998 година, во 8,15 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2878) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.8/96 од 1§.1.1998 година поведена е пос-
тапка за присилно порамнување спрема стечајниот 
должник Претпријатие за производство на текстилна 
конфекција ДОО "Извор" ПО, е. Извор, Општина 
Другово, на начин што должникот од утврдените 
побарувања на доверителите да им исплати во висина 
од 60% од долгот во рок од две години од денот на 
присилното порамнување, без камата. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" до стечајниот совет во Основниот суд во 
Кичево во два примероци со приложени докази и 
вирманска уплата од 600,00 денари на сметка 40320-
840-010-3338. 

Се закажува рочиште за утврдување на пријаве-
ните побарувања на доверителите/ и , гласање по 
предлогот на присилно порамнување за 13.111.1998 
година, во 12,00 часот, во Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (3097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Објавува дека со 
решението III.Ст.бр. 1770/97 од 03.11.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "ТИМ-М" 
ППТУ од Скопје, ул. "Рафаило Батино" бр. 72. 

За Стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане В ачков од 
Скопје, ул."Крсто Асенов" бр. 12/1/14,телефон 261-102. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.111.1998 година, во 8,20 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2879) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.2556/97 од 15.1.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие "Лабин инжинеринг" од Скопје, бул. "Кузман 
Јосифовски-Питу" бр. 15/2-2. 

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

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Божиновски 
од Скопје, ул."Ленинова" бр. 63/П-7,телефон 132-289. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.111.1998 година, во 9,20 часот, во 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2881) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1056/96 t е отворена стечајна по-
стапка над должникот 11111 "Зац Трејд" од Скопје, ул. 
"Партизански Одреди" бр. 91 со жиро сметка бр. 
40120-601-375914.' 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при, овој суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.III.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2884) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1006/96 од 04.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Ди Ти Трејд 
Комерц" Претпријатие од Скопје, бул. "Свети Кли-
мент Охридски" бб со жиро сметка бр. 40100-601-
375935. 

За стечаен судија е одредена Снежана-Ѓеорѓиевска-
Зекирија, судија при овој суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20:111.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2885) 
Со решение на Основниот суд во Струмица под 

Ст.бр.6/96 од 19.XII.1997 година по донесувањето на 
одлуката за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на предлог на доверителите согласно чл. 80 од 
Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, стечајната постапка на 
стечајниот должник Ф-ка за санитарна керамика 
"Македонија" - Струмица се запира. 

Ф-ка за санитарна керамика "Македонија" -
Струмица, продолжува со работење. 

Од Основниот суд во Струмица. (2887) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 112/96 од 26.Х.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Визо Комерц" 
од Скопје. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петрески Мирко од 
Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4,телефон 417-488. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 6.IV.1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1517/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Нимет" 
од Скопје, ул."3ефљуш Марку" бр. 36. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петрески Мирко од 
Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4,телефон 417-488. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.111.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2969) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението И.Ст.бр.1726/97 од 28.Х.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие "Драивас" од Скопје, ул. "Романија" бр. 5,' со 
жиро сметка бр. 40110-601-300029. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд: 

За стечаен управник е одреден Кузман Кузманов од 
Скопје, ул."Никола Русински" бр. 4/2/27,телефон 364-
113. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.111.1998 година, во 10,55 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2974) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението ГСт.бр. 1216/97 од 10.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот МЗЗ 
"Далеководи" од Скопје, ул."Босна и Херцеговина" 
бб, со жиро сметка бр. 40100-601-13203. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од 
Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23-6,телефон 263-
992. " г 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.Ш.1998 година,, во 11,20 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И : Скопје. (2980) 

Основниот* суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.550/97 од 04.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Гора" 
увоз-изврз од Скопје, ул."Петар Дељан" бр. 5-1/24, со 
жиро сметка бр. 40100-601-129844. 

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

За стечаен управник е одреден Горгоноски Ристо од 
Скопје,ул."Црвена Армија"бр. 10-1/2,телефон 339-610. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.Ill.1998 година, во 8,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2983) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.2223/97 од 14.1.1998 година е 
ртво-рена стечајна постапка над должникот МПГГУ 
"Траншпед" од Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 74-Б. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Гореновски Ристо 
од Скопје, ул."Црвена Армија" бр. 10/1-2,телефон 339-
610. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 9.III.1998 година, во 11,оо часот,в во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2984) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.36/96 од 21.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"Сеф-Комерц" од е. Горно Оризари - Велес, со жиро 
сметка бр. 41600-601-42536. 

За стечаен управник е одр ед,ен Спиро Митревски 
од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34,телефон 
418-628. 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваниов на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците - да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочидогр!за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.111.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 5-II кат во овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (2985) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието 375/97 од 1.ХИЛ997 година е отворена 
стечајна "постапка над должникот ПТУ "Горење-96" 
од Тетово, ул."Јадранска" бр. 4. 

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

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од 
Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 90/7. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.111.1998 година, во 10,45 Часот, во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2988) _ _ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува #ека со 
решението Ст.бр. 319/96 од;24.ХП.1997 година е заклу-
чена стечајната постапка над* должникот Претпри-
јатие "Еур окер амик", Скопје, ул."Васил Главинов" бр. 
3/4-1, жиро сметка 40100-601-41453. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2990) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.1116/97 од 12.Х.1997 година е 
отво-рена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Сат%а Трејд" од Скопје. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при рвој суд. ' 

За стечаен управник е одреден Снежана Наумовска 
од Скопје, ул."Мирче Мацин" бр. 24 телефон, 621-384. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.111.1998 година, во 11,20 часот, во 
барака ,бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

. Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3025) 

Основниот суд во Битола со решението ст.бр. 
40/97 од 21.1.1998 година над ПП "Аи" - Битола, 
бул."1-ви Мај" бр. 32, отвори стечајна постапка но не 
ја спроведе и ја заклучи, и со решението Ст.бр. 427/97 

од 04.11.1998 година на ПП "Стебло" од Битола, 
ул."Зборкса" бр.23, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3050) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
165/97 од Q5.X3I.1997 година над должникот ТИПО-ДХ 
Стоковна куќа - ДОО - Демир Хисар, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Со ова се врши исправка на објавениот оглас каде 
што постои грешка по однос на називот на должни-
кот. 

Од Основниот суд во Битола. (3051) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
207/97 од 09.11.1998 година отвори стечајна постапка 
над ПП "Марина Маркет" - Прилеп, ул."Киро Пај-
макоски" бр. 17 со жиро сметка 41100-603-32286 но 
истата не се спроведе туку заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3052) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.240/97 од 09.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско прет-
пријатие "Идриз Комерц" ЦО од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 
' За стечаен управник е одреден Тасим Саити, дипло-
миран правник во Водна заедница - Гостивар. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.111.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3053) 

Основниот суд во Кичево, со решението Ст.бр. 
112/96 од 22.1.1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка над должникот 3 3 "Петница" од е. 
Локвица - Македонски Брод, ул. "Димитар Влахов" 
6.6. со жиро сметка 41101-601-3185. 

За стечаен судија е одреден Абдула Лимани, судија 
на Основниот суд во Кичево. 

За стечаен управник е одреден Митрески Лазе од 
Македонски Брод, ул."Вук Караџиќ" бр. 5. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.111.1998 година, во 12 часот, во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (3054) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.брЛ49/97 од 19.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Карпош 
конфекција" од Ранковце - Кршва$1а1анка. г џ 
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За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јанакиева Љубица, 
ул.'Тоце Делчев" бр. 1,телефон 374-923, 375-201 и 375-
258 д. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.111.1998 година, во 12 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (3055) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 11/96 од 21.IV. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Вики-Комерц" од 
е. Добрашане. 

За стечаен судија е одреден Живка Ивановска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/^телефон 26-318 
и 414-354. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.111.1998 година, во 9 часот, во соба 
6poj 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (3056) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Л.бр. 3/98 од 10.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за деловни услуги, трговија, меѓународна 
шпедиција и транспорт "Нота-35" од Скопје увоз-
извоз, ул."Коце Металец" бр. 1-Г-2/4 со број на жиро 
сметка 40110-601-298016. 

За ликвидационен управник се определува Тодевски 
Димко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 08.IV.1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2855) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Н.Л.бр. 18/98 од 02.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-

јатие за производство, трговија и услуги "Делта-
Пласт" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Антон 
Попов" бб, со број на жиро сметка 40110-601-318511. 

За ликвидационен управник се определува Киро 
Јакимовски од Скопје, ул."Бахар Моис"бр.1а, телефон 
366-087. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 24.111.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2872) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 33/98 и на поранешниот Окружен 
стопански суц Скопје И.Л.бр. 109/96 од 09.11.1996 
година, отворена е постапка за редовна ликвидација 
над должникот Проектирање, изведување и произ-
водство на ентериери ДОО "Стил Инжињеринг" Ц.О. 
- Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 16, со број на жиро 
сметка 40100-601-76795. 

За ликвидационен управник се определува Киро 
Јакимовски од Скопје,ул."Бахар Моис"бр.1-а,телефон 
366-087. 

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

дациониот должник, без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на прија-

вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 03.IV. 1998 година, во 8,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2873) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Л.бр. 15/98 од 03.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Произ-
водно прометно и транспортно претпријатие "Ибар-
Комерц" увоз-извоз - Скопје, е. Ржаничино, со број на 
жиро сметка 40110-601-68718. 

За ликвидационен управник се определува Илија 
Ристовски од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4/3/4, 
телефон 377-254. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.111.1998 година, во 11,10 часот во 
соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2886) 
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Основниот суд Тетово, објавува дека со 
решението Л.бр. 1/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ППУ 
"Кодра" од е. Бозовце. 

За ликвидационен управник се определува^ Глигур 
Симоски од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.1ЦД998 година, во 9,30 часот во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд so Тетово. (2888) 

Основниот суд во Прилеп со решение Л.бр. 4/98 од 
9.И. 1998 година отвори ликвидациона постапка над 
ПП "Белуто промет' - Прилеп со седиште на ул."Димо 
Димески" бр. 8-а, но истата не ја спроведе туку заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2889) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 2/98 од 05.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало, сообраќај 
"Васогел" ц.о. увоз-извоз - Куманово, ул."Моша Пи-
јаде" бр. 16/17. 

За ликвидационен управник се оцределува Зоран 
Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, 
телефон 25-650. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.111.1998 година, во 11,00 часот, 
соба број 7/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (3044) 

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр. 2/98 
од 9.ИЛ 998 година отвори ликвидациона постапка, но 
истата не ја спроведе туку заклучи над ПП "Понтијак 
промет" - Прилеп ПО со седиште нас. Точила I К-
4Б/17 и жиро сметка 41100-601-29935. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III. Л.бр. 232/97 од 13.11.1998 година е 
заклучена ликвидационата постапка над должникот 
ТПП "Мел Комерц" ДОО - Скопје, ул."Елисие 
Поповски-Марко"бр. 47 и жиро сметка 40100-601-
142491. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2991) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 35/98 од 10.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација на 
Претпријатие за трговија и производство "Витема-Д" 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 83/2-33, со број 
на жиро сметка 40100-601-392095. 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Гореновски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/2, 
телефон 339-610. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.III. 1998 година, во 11,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2982) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ГЛ.бр. 5/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Транспортно претпријатие "Алпина - Комерц" од 
Скопје, ул."Џон Кенеди" вр. 27/6-1, со број на жиро 
сметка 40100-601-280350. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алијевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, 
телефон 428-405. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.111.1998 година, во 11,30 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2981) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 23/98 од 29.1.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за трговија увоз-извоз "Алумит" 
од Скопје, ул."Босна и Херцеговина" б.б., со број на 
жиро сметка 40100-601-76204. 

За ликвидационен управник се определува Кузман 
Кузманов од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 4/2/27, 
телефон 364-113. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.111.1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2973) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за промет на големо и мало "Голдмен" извоз -
увоз д. о. о. Скопје". (2432) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за маркетинг угостителство трговија и производ-
ство "Максим Инвестмент" доо експорт импорт -
Скопје". (2433 ) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Бин -
Трејд"- Претпријатие за трговија на големо и мало 
увоз извоз д.о.о. Скопје". (2481) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за трговија и производство "Униапром - 95"д.о.о. 
експорт импорт, Скопје". (2482) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Престав-
ништво НИП Политика" - Скопје". (2578) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за производство и трговија на големо и мало увоз -
извоз "Ел ин а Промет" ц.о.- Скопје". (2966) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за производство трговија услуги на големо и мало 
"Хилал - Компани" експорт импорт ц. о. Скопје, с.Сту-
деничани". (2970) 

Правоаголен печат под назив: "Претпријатие за тр-
говија "Авицена" д.о.о. увоз - извоз, Скопје". (2989) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
в о д с т в о промет, посредување и, услуги "Солеј" ц.о. 
увоз - извоз Скопје". (2349) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-
вија на големо и мало извоз увоз "Бахопром" ц.о. 
Скопје". „ (2^55) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Приватно 
претпријатие за трговија "Талес - 90" Кавадарци". 

. Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за инже-
н е р и н г и проектирање "Кокале" ц. о. Скопје". (2156) 

Огласот за неважен печат и штембил на Прет-
пријатието "ЦЕТИС-СК", објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 3/98,се сторнира. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови бр. 15912418 и 15912419, од тековна сметка 
бр. 39919/48,из дадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Илиевска Моника ул."Г.Лисиче"бр. 44 ̂ Скопје. 

Чекови бр, 2058476, 2058480 и 2058481, од тековна 
сметка бр.21.0004087-49,издадени од Тетовска банка 
АД - Тетово на име Муртезани Незми,Скопје, (2255) 

Чекови од тековна сметка бр.2396-3издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Свети Ни-
коле на име Слагана Крстевска, ул."11 Октомври" 
бр.51, Свети Николе. (2259) 

Чекови бр.2712850, 2712851 и 7545, 7546, од тековна 
сметка бр.3026/18,издадени од Охридска банка а.д. -
Охрид на име Соња Славевска,ул."Бејбунар"бр. 161, 
Охрид. (2274) 

Чекови бр. 3534022, 3416975 и 3133698, од тековна 
сметка бр.80703-20, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Тоневски Јор дан, Скопје. (2383) 

Чекови бр. 1596241, 1596242 и 1596243, од тековна 
сметка бр.206047082, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Сотир Просороски,Скопје. (2394) 

Чекови од бр. 3187698 до 3187713, 3187722 и 3030581, 
од тековна сметка 922217, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Исмет Рамадани,Скопје. 

Бр. 9 - Стр. 509 

Работна книшка на име Бериша Рамадан,Скопје. 
Работна книшка на име Иванчо Велков,Скопје. 
Работна книшка на име Менчов Стојчов Стефан, 

Скопје. (2390) 
Работна книшка на име Блажевска Татјана,Скопје. 
Работна книшка на име Јовановски Милан,Скопје. 
Работна книшка на име Петровски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Конески Дејан,Скопје. 
Воена книшка на име Тони Костовски,Скопје. (2388) 

Чековна картичка бр.0211687860 и чек бр.30004173240 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Хасан Мабер,Скопје. (2391) 

Диплома за завршено средно училиште, издадена од 
Њманзија "Кочо Рацин" - Велес на име Димовски 
Стојан, ул."Ленинова" бр. 3/3-12,Велес. (2247) 

Даночна картица бр.4030992115581,издадена од У-
права за приходи - Скопје на име МБУ Инженеринг и 
консалтинг,Скопје. (2389) 

Чекови од бр.1435574 до 1435578 и л.к.бр.71418, од 
тековна сметка бр.644/61,из дадени од Стопанска банка 
АД - Скопје - Филијала - Кочани на име Стојче Тодо-
сов , ул."Раде Кончар" бр. 65,Кочани. (2108) 

Чекови од бр.2513947 до 2513952, од тековна сметка 
бр. 35069-25, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Богдановска Роса,Скопје. (2109) 

Чекови бр. 3181675, 3181676, 3181677 и 3181678, од 
тековна сметка бр. 42728/61,из дадени од Комерцијална 
банка' АД Скопје на име Ѓорѓиевска Светлана,Скопје. 

Чек бр.3683927, од тековна сметка бр.4991521, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Томов 
Манасије, е. Теке,Скопје. (2150) 

Чекови од бр.1627353 до 1627360, од тековна сметка 
бр.37450-30, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Дивна Цоковска,Скопје. (2184) 

Чекови од бр. 1757163 до 1757167, од тековна сметка 
бр.7278-64, издадени од Комерцијално Инвестициона 
банка -а.д. - Куманово на име Николовски Петар, 
ул."Вера Которка"бр.16,Куманово. (2208) 

Работна книшка на име Шемседин Адиловци,Скопје. 
Работна книшка на име Таџедин Адил овци, Скопје. 
Работна книшка на име Бајковиќ Ирена,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Митко,Скопје. 
Работна книшка на име Нехат Аљиљи,Скопје.(2086) 
Работна книшка на име Тони Стојковски,Скопје. 
Работна книшка на име Зу бери Адем,Скопје. (2115) 
Работна книшка на име ДаниелаТрајчевска,Скопје. 
Работна книшка на име Драганчо Костадинов,Скопје 
Работна книшка на име Асотиќ Неџат,Скопје.(2151) 
Работна книшка на име Пислевка Светлана,Скопје. 
Работна книшка на име Мирочевиќ Гор дан а, Скопје. 
Работна книшка на име Африм Бакија,Скопје. 
Работна книшка на име Милошевски Љупчо,Скопје. 
Работна книшка на име Летовска Голубинка,Скопје. 
Работна книшка на име Летовска Младенка,Скопје. 
Работна книшка на име Исени Нусрет,Скопје. 
Работна книшка на име Ташковска Мар иј а, Скопје. 
Чековна картичка бр.0110445.62 и чекови од бр. 

0004161098 до 0004161105, издадени од Комерцијална 
банка АД - Скопје на име Јорданова Марија,Скопје. 

Свидетелство за машинист на парни котли со АТК, 
издаден од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Ср-
биновски Андреа,Скопје. (2063) 

Свидетелство за завршено средно образование,из да-
дено од УСО "Ј. Б. Тито" Скопје на име Кондова Ани-
та,Скопје. (2196) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Наим Фрашери" - с.Неготино на име Рифет Билали, 
е. Неготино,Гостивар. (2200) 

Свидетелство, издадено од Тех.училиште "Наце Бу-
т н и " - Куманово на име Ибраими Цел ал,е. Липково, 
Куманово. (2203) 

Ученичка книшка за II година, издадена од УСО 
"Горче Петров" - Крива Паланка на име Златановска 
Сузана,ул.'Тоце Делчев" бб,Крива Паланка. (2206) 

Диплома,издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје 
на име Спасовски Бобан, Скопје. (2089) 

Диплома, издадена од Трговски училишен центар -
Скопје на име Амет Илмија,Скопје. (2186) 

Штедна книшка бр.717695/94, издадена од Комер-
цијална банка АД - Скопје на име Селимовиќ Рамиза, 
Скопје. (2058) 

Сообраќајна карта на, име Амети Рамадану. 
"Штипска" бр.90,Тетово. (2124) 

Приватна здравствена организација по општа меди-
цина "Д.-р Ристо Ман асков" Т П . - Скопје на име 
Ристо Ѓорѓи Манасков престанува со вршење дејност. 

Решение Уп. бр. 12-6089,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Џурцевиќ Ислам, 
Скопје. (2164) 

Решение бр.37-2769/2 за давање одобрение за врше-
ње компензациона работа со странство, издадено од 
Министерство за надворешни работи на име "Агро-
механика" ,Скопје. (2168) 

Чекови бр. 4182115, 2953752, 2953763 , 2953764 и 
2953765, чекови од тековна сметка бр. 100610-28, изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Радуловска Кипријановска Васка,Скопје. 

Чекови бр. 3083919 , 2887705, 2552764 и 3083915, од 
тековна сметка бр. 11752211,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Сашко Сир ачевски, Скопје. 

Чекови од бр.3706690 до 3706694, 3047223, 3047224 и 
3047225, од тековна сметка бр.0202206084,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Божидар 
Анчевски,Скопје. (2443) 

Чек бр. 1624879, од тековна сметка бр.0212385609, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Апостоловска Јагода,Скопје. (2506) 

Чек бр. 40003695613, од тековна сметка бр.12733927, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Неделковска Анета,Скопје. (2577) 

Чекови од бр. 4194866 до 4194880, од тековна сметка 
бр. 16323-89, издадени од Комрецијална банка АД 
Скопје на име Бенедети Томислав,Скопје. (2864) 

Чекови бр.1954515, 1954520 и 1954522, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Ленка То-
теска,Скопје. (2865) 

Чекови од бр. 3394093 до 3394104, од тековна сметка 
бр. 39406-06, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Рушан Мустаф а,Скопје. (2871) 

Чекови од бр. 3743660 до 3743664, 3689928 и 3689929, 
од тековна сметка бр. 106892-73, издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Димовска Блага, 
Скопје. (2971) 

Чекови од бр. 2576774 до 2576790, од тековна сметка 
бр.30935-49, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трпчевски Ѓорѓија,Скопје. (2972) 

Чекови од бр. 3907505 до 3907509, 3887404, 3887405 
и 3887406, од тековна сметка бр.76155-26, издадени од 
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Комерцијална банка АД Скопје на име Арсов Мето-
дија,Скопје. (2978) 

Чек бр. 15895055, од тековна сметка бр. 21837-83, 
издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Мили-
ца Арсова,Скопје. (2979) 

Чекови од бр. 4099440 до 4099443,од тековна сметка 
бр. 120905-28, издадени од Комерцијална банка АД ' 
Скопје на име Магбер Ибраиму Скопје. (2987) 

Чекови бр. 3355527, 3355528 и 3355529, од тековна 
сметка бр. 4335291,из даден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Павле Васил ев, Скопје. (2993) 

Работна книшка на име Радева Лилјана,Скопје. 
Работна книшка на име Грујоска Светлана,Скопје. -
Работна книшка на име Поповска Ирена,Скопје. 
Работна книшка на име Пановска Елизабета,Скопје. 
Работна книшка на име ДимитроваХристина,Скопје. 
Работна книшка на име Цветковски Томислав, 

Скопје. (2483) 
Работна книшка на име Наунчевски Гоце,Скопје. 
Работна книшка на име Манов До бр ен, Скопје. 
Работна книшка на име Даневски Дејан,Скопје. 
Работна книшка на име Богдановска Кети,Скопје. 
Работна книшка на име Димиќ Ирена,Скопје. 
Работна книшка на име Фадил Билали,е. Батинци, 

Скопје. (2580) 
Работна книшка на име' Пашовска Цветанка, 

Скопје. (2594) 
Работна книшка на име Сиљановски Владимир, 

Скопје. (2595) 
Работна книшка на име Богоевска Билјана,Скопје. 
Работна книшка на име Јованка Спировска,Скопје. 
Работна книшка на име Гал абовска Веси а,Скопје. 
Работна книшка на име Киприј ановски Сашо, 

Скопје. (2863) 
Работна книшка на име Исени Ирфан,с.Блаце, 

Скопје. (2867) 
Работна книшка на име Аслани Сабит,е. Милади-

новци,Скопје. (2924) 
Работна книшка, издаден од Скопје на име Неби 

Камбери,Скопје. (2960) 
Работна книшка на име Сејфиќ Салих,Скопје. 
Работна книшка на име Ката Глигор овска, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 

"Лирија" Скопје на име Бериша Рамадан,Скопје.(2505) 
Свидетелство 3aVII оддееление, издадено од ОУ 

"Браќа Рамиз Хамид"- Скопје на име Абдул Ѓунеш 
Скопје. (2507) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Алија Авдовиќ", с.Батинци - Скопје на име Фадил 
Билали, с.Батинци,Скопје. (2582) 
Свидетелство за I година,издадени од ЕМУЦ "Ни-

Пасош бр. 204807/94,из даден од УВР - Куманово на 
име Исљами Исак, е. Никуштак,Куманово. (3030) 

Пасош бр. 279846/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаил Фељек, ул. "P. Бурџевиќ" бр. 37,Скопје. 

Пасош бр. 642233/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Иванов Стив, ул. "Б. Менков" бр.3/4-3,Скопје. 

Пасош бр. 101788/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Рустеми Ќемал, е. Арнаќија,Скопје. (3038) 

Пасош бр. 678633/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Иса Курти, ул. "О. Чопела" бр. 14,Скопје. (3040) 

Пасош бр. 973932/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бафтијар Саља, ул. "Н. Малешевски" бр.22/2-4, 
Скопје. (3041) 
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Пасош бр .427896/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Коки Кадич, ул. "МАНАПО" бр.4/1-4,Скопје. 

Пасош бр. 996106/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Елез Салиаси, е. Бл аце,Скопје. (3043) 

Пасош бр. 146774/93,из даден од УВР - Тетово на име 
Мемед Амети, е. Дар ци,Тетово. (3045) 

Пасош бр. 107774/97,из даден од УВР - Скопје на име 
Доновски Абедин, ул. "Вуковарска" бр.3/2-15,Скопје. 

Пасош бр. 158635/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јовановска Јелена, ул. "Д. Хаџидимов" бр. 47, 
Скопје. (3075) 

Пасош бр. 0889768/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Демири Арбен, ул."П. Не делковски" бр.75/1-5, 
Скопје. (3083) 

Пасош бр. 388663/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Али Садиков, ул. "А. Авдовиќ 26" бр. 1,Скопје. 

Пасош бр. 535103/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исамедин Елезовски, ул. "С. Стефкова" бр.140, 
Скопје. (3090) 

Пасош бр.063 8083, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Екрем Акија, ул. "Севастополска" бр. 45,Скопје. 

Пасош бр. 550945, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Џемаиловски Ариф, е. Црн Врв,Скопје. (3113) 

Пасош бр. 788122/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Салиевиќ Есмер алда, ул. "Виничка" бр.76,Скопје. 

Пасош бр. 816235, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Зоки Ристов, ст. Зеленикова,Скопје. (31-15) 

Пасош бр. 813133/95,издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Реџеп Шабан, ул. "Фуштанска" бр. 14 б,Скопје. 

Пасош бр. 345507, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Кирил Ристовски, ул. "Варадинска" (5р. 7, Скопје. 

Пасош бр. 1054078, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Шерефедин Исмаили, ул. "Д. Трајко" бр. 26,Скопје. 

Пасош бр. 0546361,издаден од ОВР - Радовиш на^ме 
Андон Стефанов, е. Поклачево,Радовиш. 

Пасош бр.0263942,издаден од УВР - Прилеп на име 
Илиевски Миле, ул."Пиринска" бр. 34,Прилеп. (3129) 

Пасош бр.0934016, издаден од УВР - Прилеп на име 
Виданоски Дејан, Точила 2 Д1-1/19,Прилеп. (3131) 

Пасош бр.397808 на име Елезоска Беглије, е. Попов-
јани, Кичево. (3132) 

Пасош бр.0779571, издаден од ОВР - Радовиш на име 
Николов Коста, е. Козбунар,Радовиш. (3133) 

Пасош бр. 172056 на име Садику Арјета, ул."4 Јули" 
бр.32, Кичево. ^ (3134) 

Пасош бр.172055 на име Садику Ѓулхан, ул."4 Јули" 
бр. 32,Кичево. (3135) 

Пасош бр.273795 на име Садику Синан ул."4 Јули"-
бр. 32, Кичево. (3136) 

Пасош бр. 273797 на име Садику Брдхуше, ул."4 
Јули" бр.32, Кичево. (3137) 

Пасош бр. 273796 на име Садику Арта, ул."4 Јули" 
бр. 32, Кичево. (3138) 

Пасош бр.594156/85, издаден од УВР - Тетово на име 
Јакуп Незим, е. Ново Село 2,Тетово. (3140) 

Пасош бр.658623, издаден од УВР - Штип на име 
Зенделов Ѓоше, ул."Енгелсова" бр. 8/39,Штип. (3141) 

Пасош бр.371377/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Даути Осман, е. Радолишта,Струга. (3142) 

Пасош бр.395944/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Шајноски Сефет, е. Лабуништа,Струга. (3143) 

Пасош бр. 037379/93, издаден од УђР - Охрид на име 
Арифоски Тени, ул."Бистрица"бр.114 ,Охрид. (3152) 
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Пасош бр.053893издаден од ОВР - Радовиш на име 
Ефнуш Димитров,ул."А.Македон."бр.11/11,Радовиш. 

Пасош на име Цеков Милко, е. Седларци бр. 41, 
Струмица. (3158) 

Пасош бр .137584/93,из даден од ОВР - Струга на име 
Исмаили Дашмир, е. Франгов©,Струга. , (3159) 

Пасош бр. 10613 87,из даден од УВР - Прилеп на име 
Мирчески Ице, ул."Преславска" бр. 23,Прилеп. (3160) 

Пасош бр.887737, издаден од УВР - Штип на име 
Гичева Ирена, ул."Ш.Дол"бр. 9/9,Штип. (3162) 

Пасош бр.0114108/93, издаден од ОВР - Виница на 
име Ѓорѓиев В.Љупчо,ул."Маршал Тито"бр.99,Виница. 

Пасош на име Поповски Александар, ул. "В. Каран-
гелески" бр .7/110,Вито ла. (3164) 

Пасош бр.61610/93, издаден од ОВР - Крушево на 
име Шериф Алиоски, е. Сажеево,Крушево. (3165) 

Пасош бр.375837,издаден од ОВР - Крушево на име 
Сафет Авмедоски, е. Саждево,Крушево. (3166) 

Пасош бр.523467/95 на име Велиоски Абип, е. Лабу-
ништа,Струга. (3167) 

Пасош бр.899713/96, издаден од УВР - Струмица на 
име Динева Младенка, ул."Братство единство"бр.42/4, 
Струмица. (3168) 

Пасош бр.0146887/93, издаден од УВР - Тетово на 
име Рамадани Хазру, е. Боговиње,Тетово. (3169) 

Пасош бр.583004 на име Бајрами Кенан,с.Камењане, 
Тетово. (3170) 

Пасош бр.203892/94,издаден од УВР : Куманово на 
име Саиди Јенуз, с.Лопате,Куманово. (3171) 

Пасош бр.848291/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Исаку Елмаз, е. Велешта,Струга. (3172) 
кола Тесла"- Скопје на име Анастасов Властимир, 
Скопје. (2862)" 
Свидетелство од III степен,издадено од СУ "Наце 
Бугони" - Куманово на име Диниќ Славица,е. Карпош, 
Куманово. (3008) 
Индекс бр. 32234, издаден од Правен факултет -
Скопје на име Фатон АлитиДетово. (2392) 

Диплома за завршен трет степен,издадена од Хем. 
учил.' "Марија Кири Склодовска" - Скопје на име 
Стојановска Елизабет ,Скопје. (2475) 

Даночна карта бр. 4030992121930, издадена од Уп-
рава за јавни приходи - Скопје на име ППУ "Инеса 
експорт",Скопје. (2686) 

Престанува со вршење на дејност срег бр. 23/97, из-
даден од на име Пиватна здравствена организација, 
по општа мед."Калинка",Скопје. (2511) 

Решение бр.11-2775, издадено од С. О. Чаир - Скопје 
на име Мара Џороска,Скопје. (2518) 

Решение бр. 37- 10041/2 за давање одобрение за 
вршење компензациона работа со странство,из даден 
од Министерство за надворешни работи на име РЖ 
"Топилница",Скопје. (£601) 

Решение бр.25 - 253, издадено од Секретар јат за сто-
панство Чаир - Скопје на име Бајрами Ајрун,Скопје. 

Решение бр. 11-2140,издадено од СО Чаир - Скопје 
на име Боби Тосев,Скопје. (2876) 

Решение бр. 11-742, издадено од С О Чаир Скопје 
на име Мишо Тосев »Скопје. (2877) 

Решение бр.09-4335/1,издадено од во Струмица на 
име Пандев Васил,Струмица. (2998) 

Пасош бр. 155410/93,изваден од ГУВР - Скопје на 
име Рахман Пљакај, ул."Ц^Димов"бр. 148,Скопје. (2875) 
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Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А.Д.- Скопје, Одборот на директори 
на својата седница одржана на ден 16.02.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ 
1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 

20 парчиња, се утврдува, како следува: 
Вид на цигари малопродажна цена (денари; 
Бос класик бокс 85 мм 35 од 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1.3.1998 година. 
Одбор на директори 

Претседател, 
Страшо Не ЛЕОВСКИ, с.р. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" број 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

ОБЈАВУВА 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

јануари 1998 година во однос на месец декември 1997 
година изнесува 0,7%, а планираната за 0,8% повисока 
во однос на месец декември 1997 година. 

2. Порастот на платите за месец јануари 1998 година 
во однос на месец декември 1997 година за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,7%, а за правните лица од 
членот 4 порастот изнесува 0,2%. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Закон за Македонските железници 465 
Закон за изменување на Законот за изби-
рачкиот список и за избирачката легитима-
ција 484 
Одлука за зачленување на Република Ма-
кедонија во EUROKONTROL, Европската 
организација за безбедност на воздухо-
пловната навигација 484 
Одлука за избор на судија -поротник на 
Основниот суд - Кичево . . 485 
Одлука за разрешување од функција су-
дија-поротник на Основниот суд Крива Па-
ланка 485 
Одлука за именување претседател и чле-
нови на Советот за статистика на Репу-
блика Македонија 485 
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