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180. 
Врз основа на член 46, став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на РМ", 
бр. 38/90и 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.2.1998 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
L. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот на 

користење на услугите што ги врши Службата за општи 
и заеднички работи во Владата на Република Македо-
нија (во. натамошниот текст: Служба). 

Под услуги од став 1 на овој член се подразбираат: 
изградбата, тековното и инвестиционото одржување на 
објектите за репрезентација, зградите и службените 
простории што ги користат органите на управата; пре-
воз со патнички автомобили; превоз со воздухоплови; 
угостителски услуги за потребите на репрезентацијата 
и исхрана на работниците за време на работа; финанси-
ско-материјалните услуги; административно-технич-
ките услуги; оперативно-технички работи; стручно-тех-
ничките работи и други помошни работи. 

Услугите од став 2 на овој член, Службата ги извр-
шува за потребите на Претседателот на Република Ма-
кедонија; Собранието на Република Македонија; Вла-
дата на Република Македонија и органите на управата, 
определени со Одлука за основање на Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ", бр. 42/91, 35/94, 
43/95 и 20/96). 

За подрачните организациони единици на органите 
на управата во општините Службата за општи и заед-
нички работи извршува дактилографски услуги, одржу-
вање на хигиена, обезбедување и ПП заштита, опера-
тори на ТГ централа, услугите на поправки на средства 
и опрема (хаус мајстори). 

Член 2 
Работите и услугите од член 1, став 2 на оваа уредба, 

Службата ги врши без надоместок, освен во случаите 
утврдени со оваа уредба. 

Службата може да врши определени услуги од сво-
јот делокруг и за потребите на корисниците кои не се 
опфатени со Одлуката за основање на Службата, со 
надоместок што се утврдува со договор врз основа на 
Ценовникот за висината на надоместокот за изврше-
ните услуги во Службата. 

Член 3 
Ценовникот за висината на надоместокот за изврше-

ните услуги од Службата (во натамошниот текст: Це-
новник), го донесува директорот на Службата во со-
гласност со Владата на Република Македонија. 

Член 4 
За спроведување на одредбите од уредбата е одгово-

рен директорот на Службата. 

II. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЗГРАДИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ 

Член 5 
Службата се грижи за тековно и инвестиционо одр-

жувани на објектите за репрезентација, зградите и ин-
сталациите во зградите што ги користат Претседателот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, орга-
ните на управата; опремата и инсталациите во зградите 
и во комплексот што им припаѓа; изградба на нови 
службени згради и простории; адаптација и доградба на 
постојните службени згради и простории; одржување и 
опремувана на објектите за репрезентација и другите 
објекти во кои се даваат услугите, одржуваа на опре-
мата во нив; и одржување и опремуваа на становите за 
службени потреби со кои управува и стопанисува Служ-
бата. 

Одржувањето на објектите од став 1 на овој член 
Службата го врши врз основа на годишна Програма за 
одржување, а во рамките на предвидените средства за 
таа намена во Буџетот на Република Македонија. 

Услугите за одржувањето се извршуваат согласно со 
Програмата од став 2 на овој член, врз основа ма ба-
рање од корисникот потпишано од функционерот кој 
раководи со органот, негов заменик или работник што 
тој ќе го овласти. 

Член 6 
Службата се грижи за одржување на станбените 

згради, паркот и зеленилото во кои живеат Претседате-
лот на Република Македонија, Претседателот на Со- ' 
бранието на Република Македонија и Претседателот на 
Владата на Република Македонија. . 1 

За трошоците во врска со тековното одржување на 
станбените згради, парковите и зеленилото, функци-
онерите од став 1 на овој член плаќаат надоместок 
утврден со Ценовникот. 

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување 
на зградите ги надоместуваат корисниците од став 1 на 
овој член согласно со прописите на организацијата со 
која е склучен договор за користење на станбената 
зграда, односно станот. 

Член 7 
Програмата за инвестиционо одржување ја донесува 

Владата на Република Македонија, 30 дена од денот на 
донесувавте на Буџетот на Републиката, а врз основа 
«а потребите на корисниците. 

III. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Член 8 
Вилите „Билјана" и „Охрид44 во Охрид и „Македони-

ја44 и „Водно44 во Скопје се репрезентативни и резиден-
циски објекти, кои се користат за потребите на Претсе-
дателот на Република Македонија, репрезентативни 
потреби на Републиката, за сместување и престој на 
претставниците на странските држави, влади и на други 
државни делегации кога престојуваат во Република Ма-
кедонија, по покана на Претседателот на Република 
Македонија, Претседателот и потпретседателите на 
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Собранието на Република Македонија, Претседателот 
и потпретседателите на Владата на Република Македо-
нија и членовите на Владата. 

Објектот вила „Водно" во Скопје се користи за по-
требите на репрезентацијата на Републиката како рези-
денциски објект. 

Објектот од став 2 на овој член се користи и за 
одржување состаноци и разговори на државну делега-
ции од странство со претставници на Републиката. 

Член 9 
Објектите од член 8 од оваа уредба можат да ги 

користат за протоколарни потреби и други службени 
активности функционери кои ги избира, именува и ги 
назначува Собранието на Република Македонија, 
Претседателот на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија, по претходно писмено најаву-
вање, преку Службата за протокол и преведување на 
Министерство за надворешни работи (во натамошниот 
текст: Служба за протокол и преведување), до Служ-
бата. 

Објектот од член 8 став 2 од оваа уредба имаат 
право да го користат за протоколарни и за други служ-
бени активности: Претседателот на Република Македо-
нија, Претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија и Претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија. 

Член 10 
Објектот „Охрид" во Охрид имаат право да го кори-

стат за престој и одмор Претседателот на Република 
Македонија, Претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија и Претседателот на Владата на Репу-
блика Македонија. 

Објектот „Охрид" во Охрид имаат право да го кори-
стат зЅа престој Аи одмор функционерите од став 1 на 
член^ од оваа уредба, доколку објектот не е ангажиран 
за потребите на репрезентацијата на Републиката. 

1 Член 11 
Објектите „Македонија" во Скопје и „Охрид" во 

Охрид можат да се користат и за работа на комисии и 
работни групи образувани од Претседателот на Репу-
блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, Владата на Република Македонија и органите на 
управата, врз основа на барана од функционерот кој 
раководи со органот на управата односно со органите 
од кои се основани работните групи или комисии. 

Член 12 
Потребата за користење на објектите за репрезента-

ција на Републиката се најавува во Службата, преку 
Службата за протокол и преведување, по правило два 
дена пред почетокот на користењето по писмен пат, а 
во итни случаи и во пократок рок, но не помалку од 24 
односно 12 часа пред почетокот на користењето. 

Во писменото барање, Службата за протокол и пре-
ведување, врз основа на оваа уредба го определува при-
оритетот на користеа на објектите за репрезентација, 
сместувањето на корисниците и го утврдува обемот и 
видот на услугите што ги врши Службата. 

Член 13 
Објектите „Охрид - 1 " и „Охрид - И" во Охрид може 

да се користат за одмор и престој на функционерите од 
член 9, став 1 на оваа уредба, како и на членовите на 
нивните потесни семејства. 

Потребата за користењето на објектите „Охрид - 1 " 
и „Охрид - II" во Охрид за одмор и престој се најавува 
во Службата, со писмено барање од функционерот кој 
има потреба од користеа , најмалку 5 дена пред кори-
стењето. 

Во барањето се назначува периодот во кој ќе се 
користи објектот и членовите на потесното семејство, 

кои со носителот на правото можат да го користат 
објектот. 

Врз основа на примените барања за користење на 
објектите од став 1 на овој член, Службата изготвува 
план за користење согласно со приоритетот утврден со 
член 9 од оваа уредба. 

Член 14 
Објектот „Охрид - II" во Охрид може да се користи 

за сместување на придружните, лица во делегациите 
(обезбедување, возачи, угостителски работници, про-
токол и ел.), како и за сместување работници на Служ-
бата, упатени за изведување работи во објектите. 

Објектот од став 1 на овој член можат да го кори-
стат и функционери кои ги избира и ги именува Собра-
нието на Република Македонија, ги именува Претседа-
телот на Република Македонија, ги именува и ги назна-
чува Владата на Република Македонија, и работници со 
посебни овластувања на овие органи кои извршуваат 
службени работи во Охрид, но без организираа ис-
храна за корисниците. 

IV. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДРУ-
ГИТЕ ОБЈЕКТИ 

Член 15 
Објектите во Стар Дојран и на Попова Шапка, „О-

хрид - I" и „Охрид - II" имаат право да ги користат за 
одмор, рекреација и исхрана функционерите од член 9, 
став 2 на оваа уредба. 

Другите функционери определени во член 9, став 1 
можат да ги користат .објектите од став 1 на овој член, 
за одмор и рекреација. 

Покрај корисниците од став 1 на овој член, објек-
тите „Охрид - 1 " и „Охрид - II" во Охрид, Стар Дојран и 
на Попова Шапка можат да ги користат и членовите на 
нивните потесни семејства кои живеат со носителот на 
правото кои тој ги издржува. 

Член 16 
Објектот на улица Иво Рибар Лола, бр. 45, во 

Скопје (Клуб на републички органи и организации) се 
користи за давање угостителски услуги (свечени при-
еми, ручеци и вечери) за потребите на репрезентаци-
јата и други потреби на корисниците на услугите, како 
и за одржување предавање, состаноци, промоции и 
други облици на активности. 

Член 17 
Клубот на републичките органи и организации 

имаат право да го користат функционери и раководни 
работници што ги избира и именува Собранието на 
Република Македонија, ги именува Претседателот на 
Република Македонија, ги именува и назначува Вла-
дата на Република Македонија, пратениците во Собра-
нието на Република Македонија, работниците во орга-
ните на управата и други корисници. 

Член 18 
Потребата за користење на објектот од член 16 од 

оваа уредба за потребите на репрезентацијата на Репу-
бликата се најавува во писмена форма, во Службата 
преку Службата за протокол и преведување, по пра-
вило еден ден пред користењето на услугата, а во итни 
случаи и во пократок рок и при тоа се определува обе-
мот и видот на услугата што треба да се изврши. 

Член 19 
Во Клубот на републичките органи и организации 

можат да се даваат услуги и за потребите на претприја-
тијата, институциите и другите организации? надоме-
сток кој се утврдува со Ценовникот1^ 4 tf 1 U i i 
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Член 20 
Услугите за потребите на корисниците од член 19 на 

оваа уредба се даваат врз основа на 6apaibe (писмено 
или преку телефон) упатено до Службата или Секторот 
за угостителство. 

Корисникот на услугата е одговорен за почитува-
њето на воспоставениот ред во просториите во Клубот 
и однесувавте на неговите гости. 
- Доколку се забележи почесто внесување исти лица 

во Клубот и појави на недисциплинирано однесување и 
кршење на редот, корисникот на услугата писмено ќе 
се извести дека повеќе не ќе може да ги користи услу-
гите во Клубот. 

Начинот на користењето на услугите во Клубот на 
републичките органи и организации се утврдува со ку-
ќен ред пропишан од директорот на Службата. 

V. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА МО-
ТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 21 
Моторните возила со кои управува и располага 

Службата (патнички автомобили, товарни возила, спе-
цијални возила и друг вид возила) се користат за потре-
бите на репрезентацијата на Републиката за извршу-
вање на службени работи за потребите на корисниците 
на услуги од член 1 на оваа уредба. 

Службата не извршува услуги за превоз со моторни 
возила за Министерството за одбрана, Министерството 
за внатрешни работи, Дирекцијата за републички сто-
кови резерви, Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод, Републичката геодетска управа и Архивот на Ма-
кедонија. 

По барање на органите од став 2 на овој член и 
другите органи и организации, Службата може да ги 
изврши услугите за превоз со надоместок. 

Член 22 
Под службена работа во смисла на член 21 од оваа 

уредба се подразбира: 
1. работа што произлегува од надлежност на орга-

нот на управата утврдена со Закон; 
2. учество на седници и состаноци; и 
3. вршена работи од протоколарна природа. 
За извршувана на работите од став 1 на точка 2 на 

овој член, моторните возила можат да се користат до-
колку оддалеченоста на местото каде се одржува соста-
нокот или седницата е поголема од 1 километар. 

Член 23 
Моторните возила можат да се користат и за; 
1. превоз на вредносни пратки и материјали што 

содржат податоци од доверлива природа; 
2. превоз на материјали и опрема потребни за ра-

бота на органите на управата за кои Службата врши 
услуги; 

3. превоз до и од местото на т р г н у в а ј односно 
пристигнувањето на други превозни средства (аеро-
дроми, железничка и автобуска станица); и 

4. превоз на заболен функционер и работник од ра-
ботното место до станот во кој живее или до соодвет-
ната здравствена организација. 

За превозот од став 1 на овој член одлучува функци-
онерот кој раководи со органот на управата или од него 
овластен работник. 

Моторните возила не можат да се користат за пре-
воз за доаѓан>е и враќање од работа. 

Член 24 
Патничките возила можат да се користат за вршење 

службени работи на подрачјето на градот Скопје. 
За извршување службени работи надвор од подрач-

јето на градот Скопје, патничките возила можат да се 

користат само ако тоа го бара природата на работата и 
ако тие работи не можат успешно да се извршуваат со' 
средствата за превоз во јавниот сообраќај, за што одлу-
чува функционерот кој раководи со органот. 

Член 25 
Правото на постојано користење на патничко во-

зило имаат Претседателот на Републиката, Претседа-
телот на Собранието на Република Македонија и Прет-
седателот на Владата на Република Македонија. 

Владата на Република Македонија може да донесе 
одлука, право на постојано користена на патничко во-
зило да имаат и други функционери избрани, именувани 
или назначени од Собранието на Република Македо-
нија, Претседателот на Републиката и Владата на Репу-
блика Македонија. 

Возачите распоредени за превоз на функционерите 
од став 1 и 2 на овој член, во времето кога функционе-
рот е отсутен, може со друго возило да се ангажираат 
за превоз на други корисници на услугите. 

Член 26 
Право на користена на патничко возило за извршу-

в а а службени работи имаат функционерите што ги 
избира и ги именува Собранието на Република Македо-
нија, ги именува Претседателот на Република Македо-
нија, ги именува и ги назначува Владата на Република 
Македонија, претседателите на работните тела во Со-
бранието на Република Македонија и други функци-
онери во органите на управата, за што одлука донесува 
функционерот што раководи со органот. 

Право на користење патнички возила за службени 
потреби имаат и пратениците во Собранието на Репу-
блика Македонија и тоа од Собранието до местото каде 
се извршува службената работа и обратно, кога извр-
шуваат определени функции што ќе им ги определи 
Собранието, за што одлука донесува секретарот на Со-
бранието. 

Правото на користење на патнички возила за служ-
бени работи имаат и раководните и други работници во 
службите на Собранието на Република Македонија, 
Претседателот на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија и органите на управата, за што 
одлучува функционерот кој раководи со органот. 

За користење службено возило за службени потреби 
на пратениците и функционерите на Собранието на Ре-
публика Македонија во странство одлучува претседате-
лот на Собранието со потпретседателите, а за члено-
вите и функционерите на Владата на Република Маке-
донија одлучува претседателот на Владата на Репу-
блика Македонија со потпретседателите, односно лице 
овластено од нив. 

Член 27 
Патничките возила за протоколарни потреби се ко-

ристат за превоз на странски делегации и гости кои 
престојуваат во Република Македонија по покана на 
Собранието на Република1 Македонија, Претседателот 
на Република Македонија, Владата на Република Маке-
донија и органите на управата врз основа на писмен 
налог што го издава Службата за протокол и преведу-
вана, согласно со Програмата за престој на странски 
делегации и гости. 

Службата за протокол и преведување за извршува-
њето на услугите од .став 1 на овој член го утврдува 
видот и бројот на патничките возила и начинот на извр-
шуваното на услугата. 

Член 28 
Корисниците на услугите за превоз можат по работ-

ното време да користат патничко возило само за служ-
бени потреби. 

Потребите за вршење услуги за превоз по работното 
време се најавуваат во Службата, по правило до 15,00 
часот во работното време. 
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За извршување превоз со патнички возила за служ-
бени потреби по работното време, Службата органи-
зира дежурство од 14,30 до 22,00 часот, по исклучок, 
барањата за извртување услуга за превоз по 22,30 ча-
сот, функционерот ги најавува преку дежурниот работ-
ник во Владата на Република Македонија 

Ако седницата на Собранието или Владата на Репу-
блика Македонија завршува по 21,00 часот, Службата 
организира превоз до местото на живеење на работни-
ците од стручните служби на Собранието, Владата и 
Службата, а по налог на овластените работници од 
наведените корисници. 

Член 29 
Ако Службата не е во можност да ги задоволи сите 

барања на корисниците поради недостиг од возила, го-
риво и слично, налозите во границите на можностите ги 
извршува по редоследот на корисниците, утврдени со 
протоколарна листа која е составен дел на оваа уредба, 
а во случаЈ на ист редослед на корисниците, по редот на 
приемот на барањата. 

Директорот на Службата, односно работникот што 
ТОЈ ќе го овласти е должен веднаш да го извести корис-
никот чие барање не може да се изврши. 

Член 30 
Користеното на патничкото возило за подрачјето на 

градот СКОПЈС се најавува преку Службата, по усно ба-
рање на функционерот КОЈ раководи со органот на 
управата или од него овластен работник. 

За превоз надвор од подрачјето на градот Скопје, 
како и до и од аеродромот Петровец, патничкото во-
зило се користи само врз основа на писмено барање за 
превоз со моторни возила Барањето може да се до-
стави и на друг начин (телефон, телефакс и слично) 

Службата води сметка за тоа едно патничко возило 
да користат главно повеќе лица кои што се превезуваат 
во ист правец 

Член 31 
Барањето за превоз со патничко моторно возило за 

потребите на корисниците од Собранието на Република 
Македонија го поднесува Секретарот на Собранието на 
Република Македонија или неговиот заменик. 

Барањето за превоз со патничко возило за потре-
бите на корисниците (стручни служби, раководни ра-
ботници и ел ) од Владата на Република Македонија го 
поднесува секретарот на Владата или неговиот заме-
ник 

Барањето за превоз со патничко моторно возило за 
потребите на корисниците од Кабинетот на Претседа-
телот на Република Македонија го поднесува шефот на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија 
или секретарот на Кабинетот. 

За организирање превоз за протоколарни потреби, 
барањето за превоз го пqднecyвa раководителот на 
Службата за протокол и преведување. 

Барањето за превоз со патнички автомобили за по-
требите на органот на управата за корисниците од тој 
орган (раководни работници, работници со посебни 
овластувања или други работници) го поднесува функ-
ционерот КОЈ раководи со органот, односно неговиот 
заменик. 

Член 32 
Барањето од член 31 од оваа уредба се поднесува на 

соодветен образец и се доставува до Службата Одделе-
ние за превоз со моторни возила, по правило еден ден 
пред потребата за извршувано на превозот, а во итни 
случаи и подоцна 

Во барањето се назначуваат корисниците на патува-
њето, точната релација на патувањето, времето на па-
тувањето и ел. 
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Превозот со патничките возила за службени работи 
надвор од подрачјето на градот Скопје по правило се 
извршува од органот на управата во кој е вработен до 
местото каде се извршува службената работа и 
обратно, а по завршувањето на службената работа до 
местото каде што почнало патувањето. 

По исклучок од став 3 на овој член, врз основа на 
посебно барање од секретарот на Собранието на Репу-
блика Македонија, пратениците кои не живеат во 
Скопје, може да се превезуваат од местото на живеење 
до местото на извршување на службените работи и 
обратно за што Собранието ги надоместува директните 
трошоци за извршеното патување. 

Член 33 
Со патничките возила може да управуваат само во-

зачи вработени во Службата, а со моторните возила 
ставени на располагаа на организационите единици во 
Службата за извршување на работите од нивниот дело-
круг, работници во соодветните организациони еди-
ници, кои имаат положен возачки испит. 

Член 34 
За секој превоз на возачот му се издава налог. 
По извршениот превоз секој корисник освен функ-

ционерите од член 25 став, 1 и 2 на оваа уредба, потвр-
дува дека налогот за превоз е извршен со назначување 
на изминатата километража и времето во кое е извр-
шен превозот. 

Член 35 
Директорот на Службата е должен на сите корис-

ници на превозот со патнички возила да им достави 
месечен извештај за користење на патничките возила, а 
збирен извештај се доставува до секретарот на Владата. 

Извештајот содржи: за кого е извршен превозот, 
број на извршени превози со поминати километри и 
случаите кога превозот е извршен спротивно на одред-
бите од уредбата и по чиј налог. 

ч Член 36 
Товарните возила и други специјални возила се ко-

ристат за: 
1. одржување на службени згради и простории на . 

републичките органи и превоз на опрема и друг матери-
јал за потребите на корисниците на услугите; и 

2. превоз на материјали, пратки и прехранбени про-
изводи и други потреби на Службата и извршување на 
услугите за потребите на корисниците. 

Член 37 
Со посебно упатство се определува начинот на извр-

ш у в а в т е на услугите за превоз со моторни возила, 
согласно со одредбите на оваа уредба. 

Член 38 
Авионите се користат за службени потреби и за по-

требите на репрезентација. 
Член 39 

Право на користеа на авионите имаат функционе-
рите од член 25 став 1 од Уредбата. 

Функционерите од став 1 на овој член имаат право 
да ги користат авионите и кога патуваат сами. 

Член 40 
Право на користе!be на авионите за извршување на 

службени работи имаат: потпретседателите на Собра-
нието на Република Македонија и на Владата на Репу-
блика Македонија и министрите во Влагата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

VI. УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА АВИ-
ОНИТЕ 
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Авионите, кога не ги користат функционерите од 
став 1 на овој член, имаат право да ги користат и дру-
гите функционери кои ги избира и ги именува Собрани-
ето на Република Македонија, ги именува Претседате-
лот на Република Македонија и ги именува и назначува 
Владата на Република Македонија врз основа на прет-
ходна одлука или заклучок на корисникот. Трошоците 
за превоз во овој случај паѓаат на товар на корисникот 
за чии потреби се врши превозот. 

Корисниците од став 1 и 2 на овој член имаат право 
да ги користат авионите кога во исто место службено 
патуваат најмалку тројца патници. 

Член 41 
Авионите за протоколарни потреби се користат за 

превоз на странски делегации и гости кои престојуваат 
во Република Македонија по покана на Собранието на 
Република Македонија, Претседателот на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија и орга-
ните на управата, врз основа на писмен налог што го 
издава Службата за протокол и преведување. 

Член 42 
Корисниците на услугите за превоз со авиони, освен 

кога авионите се ангажирани за превоз за потребите на 
Претседателот на Република Македонија, Претседате-
лот на Собранието на Република Македонија и Претсе-
дателот на Владата на Република Македонија, ги сно-
сат реалните трошоци на превозот, како што се трошо-
ците за потрошеното гориво и мазиво, слетно-полетни 
такси, прелети, терминални такси, опслужување, тро-
шоци за дневници на екипажот и ел. 

Член 43 
Авионите имаат право да ги користат и други органи 

и претпријатија за службено патување, доколку не се 
ангажирани за потребите на репрезентацијата на Репу-
бликата и други службени потреби на органите на упра-
вата. 

За услугите од став 1 на овој член се наплатува 
надоместок утврден во Ценовникот. 

Условите и начинот на користењето на услугите од 
став 1 на овој член се утврдуваат со договор штс| Служ-
бата го склучува со корисникот на услугата. 

Член 44 
Користеното на авионите, Службата за протокол и 

преведуваа го најавува во Службата најдоцна 24 часа 
пред почетокот на патувањето, со писмено барање на 
образец подготвен од Службата. 

Корисникот на авионите за патување во земјите за 
кои е потребно повеќе денови за најавување и одобру-
вање за прелет и слетување, Службата за протокол и 
преведувано ги врши согласно со роковите во важеч-
ките прописи за извршување на превозот со авиони. 

За извршување на превозот од став 2 на овој член во 
итни случаи, Службата за протокол и преведувано пре-
зема мерки за издаваа одобренија за прелет и слету-
вање и во пократки рокови од предвидените во важеч-
ките прописи за превоз со авиони. 

Член 45 
Службата се грижи за техничката исправност на 

авионите и обезбедување безбедна воздушна пловидба. 

УП. ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ 
I 

Член 46 
Службата врши угостителски услуги во објектите за 

репрезентација на Републиката, исхрана, одмор и ре-
креација наиработниците и цо рбј.екЈихе што ги кори-
стат органите на управата. 

Угостителските услуги од став 1 на овој член се 
даваат со надоместок. 

Член 47 
Угостителските услуги за потребите на репрезента-

цијата на Републиката и другите протоколарни потреби 
се даваат при престој на странски делегации и гости 
што престојуваат во Република Македонија по покана 
од Собранието на Република Македонија, Претседате-
лот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија и органите на управата, врз основа на пи-
смен налог што го издава Службата за протокол и пре-
ведување, согласно со Програмата за престој. 

Службата за протокол и преведување за извршу-
вано на услугите од став 1 на овој член го утврдува 
бројот на корисниците за кој се дава услуга, видот и 
обемот на услугата, на образец подготвен од Службата. 

Член 48 
Угостителските услуги се даваат и по писмено ба-

рано на функционер што раководи со републички ор-
ган или на негов заменик од органите на управата и 
други корисници во кое го утврдуваат видот и обемот 
на услугата. 

Член 49 
Службата дава угостителски услуги со надоместок 

според Ценовникот на работниците во Собранието на 
Република Македонија, Владата на Република Македо-
нија и органите на управата во рестораните и бифињата 
каде што постојат пропишани услови за организирање 
исхрана. # 

УШ.ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ УСЛУГИ 

Член 50 
Службата го организира и го врши финансиско-ма-

теријалното и комерцијално-набавното работење за по-
требите на корисниците од став 2 од Одлуката за осно-
вање на Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, а особено: плани-
рано на потребните средства за работа на органите; 
водење на деловните книги по принципот на двојно 
книговодство; изготвување пресметки и заврши 
сметки; пресметки и исплати на средства за плати и 
други надоместоци; благајничко работење со денарски 
и девизни средства, снабдување со опрема, ситен инвен-
тар и потрошен материјал и други работи. 

Член 51 
Службата врши админстративно-техЈ&чки и опера-

тивно-технички услуги (печатење, умножување, отчу-
кување и стенографирање и др.) за потребите на корис-
ниците. 

Барањето административно-технички и оперативно-
технички услуги се врши со писмен налог на посебен 
образец утврден од Службата, потпишан од овластен 
работник на корисникот. 

Член 52 
Службата може да извршува административно-тех-

нички и оперативно-технички услуги и за потребите на 
организации и заедници за кои Службата не врши 
услуги, врз основа на нивно писмено барање, доколку е 
во можност таквата услуга да се изврши, со надоместок 
утврден во Ценовникот. 

Член 53 
Службата може да врши и услуги за преведување, 

симултано преведувано, озвучување, снимање, како и 
печатење на снимените материјали, за потребите на 
корисниците утврдени во член 1 од оваа уредба. 
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1X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
Со влегување во сила на оваа уредба престанува да 

важи Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
раббти во Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ", бр. 40/93 и 46/95). 

Член 55 L 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3189/1 
2 февруари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

181. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр. 20/93 63/95 и 15/97), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.02.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУК-
ЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-

СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1998 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се определува количинскиот ца-

рински контингент на суровини и репродукционен ма-
теријал кои можат да се увезат без плаќање царина или 
со плаќана царина по стапка која е пониска од стапката 
на царина пропишана во Царинската тарифа. 

2. Во рамките на билансните потреби на производ-
ството, без плаќана царина може да се увезат: 

- 20.000 тони сурово масло; 
- 6.500 тони соја во зрно; 

-40.000 тони нерафиниран шеќер 
- 40.000 тони пченка; 
- 20.000 тони јачмен; 
- 100 тони пилешко механички обескоскено месо; 
- 5.000 тони рафинирано олово; 
- 6.000 тони бел лим; 
-18,000 тони диметилтерафталат; 
- 6.000 тони моноетилен гликол. 
Правото на увоз без плаќање царина за стоката го 

остварува производителот како краен корисник за али-
неја 1, 2 и 3 - производителите на масло и шеќер,а за 
стоката од алинеја 4 и 5 од оваа точка, крајниот корис-
ник - сточарските фарми и производителите на доби-
точна храна. Производителите на добиточната храна го 
остваруваат ова право врз основа на изјава дека цената 
на произведената добиточна храна во која како компо-
нента влегува пченката и јачменот кои се предмет на 
оваа Одлука, за крајниот корисник (сточарите), ќе биде 
намалена за износот на ненаплатената царина. 

Правото на увоз без плаќање царина за стоката од 
алинеја 6, 7, 8, 9 и 10 го остварува крајниот корисник -
производител на готови производи. 

3. Со плаќање царина по стапка од 5% може да се 
увезат: 

- 54.000.000 парчиња комби блок амбалажа за пол-
нење на млеко и сокови во литар; 

- 16.200.000 парчиња комби блок амбалажа, за пол-
нење на млеко и сокови 0,5 литри; 

- 5.000.000 парчини комби блок амбалажа за пол-
нење сокови од 250 мл; 

- 40.000 ООО парчиња сепаратори; 
- 500.000 м2 стаклен воал; 
- 100.000 м2 стаклена ткаенина; 

- 70.000 м2 филц бонд; 
- 1.000 тони претконцентрати (повеќекомпо-

нентни); 
- ЗОО тони премачкувачки средства (бои и лакови)'; 
- 1.200 тони концентриран сок (од портокал, грејп-

фрут и други агруми); 
- 390 тони концентриран сок од друго овошје (кај-

сија и праска) и 
- 800 тони делови за прво вградува!be во индустри-

ското производство, земјоделство и производното зана-
етчиско, кои не се произведуваат во Република Маке-
донија. 

4.Увозот на суровини и репроматеријали согласно 
царинскиот контингент од точка 2 и 5 на оваа одлука, 
министерот за финансии го одобрува по писмено ба-
рана на крајниот корисник, по претходно мислење од 
Министерството за стопанство, а з5 алинеја 4 и 5 од 
точка 2 Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Во прилог кон писменото барање крајниот корисник' 
треба да ги достави и следните исправи: 

а) спецификација за суровините и репроматерија-
лот, со наведување на тарифен број и тарифна ознака 
на стоката спрема Царинската тарифа, наименувана, 
количина и вредност на стоката со приложување на 
фактура односно исправа со која се докажува вредноста 
на стоката како и наведување на рокот на увоз на сто-
ката. 

б) исправи со кои се докажува статусот на корисни-1 

кот на царинскиот контингент и тоа: 
- извод од судскиот односно трговскиот регистар со 

кое се докажува дека претежна дејност на крисникот на 
царинскиот контингент е производство; 

- известување за распоредување по дејности и вове-
дување во регистарот на организациони единици, изда-
дено од Заводот за статистика. 

5. Царинската повластица содржана во решението 
на министерот за финансии за одобрување на предмет-
ниот царински контингент се остварува во постапката 
на увозно царинење на соодветната стока. 

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз" за стоката 
која е предмет на увоз по основ на царински контин-
гент, се внесува шифра од кодексот утврден според 
Правилникот за ЕЦЦ (единствен царински документ). 

Во табеларниот дел од решението на министерот за 
финансии, до соодветната тарифна позиција за стоката 
која се увезува, царинскиот работник го впишува пода-
токот за бројот на „ЕЦЦ за увоз", и царинска основица 
за увезената стока и датум на увозното царинење и го 
става својот потпис и печат на царинарницата. 

6. Стоките увезени по основ на царински контингент 
не можат да се отуѓат, ниту да се користат за цели за 
кои не се увезени. 

7. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царин-
ската управа на Република Македонија, го известува 
Министерството за финансии тримесечно. 

8. Оваа одлука се применува за одобрениот царин-
ски контингент за стоки кои ќе бидат внесени во* ца-
ринското подрачје на Република Македонија, а нек>ца-
ринети заклучно со 31.12.1998 година. 

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

Бр.23-308/1 
9 февруари 1998 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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182. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр. 20/93, бр. 63/95 и 15/97), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 9.02.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕ-

ЛОВИ ЗА 1998 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се определува износот на царински 
контингент на опрема и резервни делови, кои можат да 
се увезат без плаќање царина или со плаќање царина по 
стапка која е пониска од стапката на царина пропишана 
во Царинската тарифа. 

2. Износот на ненаплатената царина по основ на 
царински контингент при увоз на опрема и резервни 
делови во 1998 година ќе изнесува вкупно 60 милиони 
денари. 

Вредносниот царински контингент се определува 
според структурната распределба и ќе изнесува: 

а) за увоз на опрема 40 милиони денари; 
б) за увоз на резервни делови 20 милиони денари. 
3. Со плаќање царина по стапка која е пониска за 

50% од стапката на царина пропишана во царинската 
тарифа, може да се увезе нова неупотребуван опрема 
што не се произведува во Република Македонија^ која 
е наменета за индустриско производство, земјодел-
ството и производно занаетчиство, со исклучок на 
опремата од глава 87 од Царинската тарифа. 

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 5.000 
американски долари изразено во денарска противвред-
ност од едно парче или повеќе парчиња што претставу-
ваат технолошка целина и истите да бидат произведени 
најмногу 3 години пред денот на увозот. 

4. Без плаќање царина може да се увезуваат нови -
резервни делови што не се произведуваат во Република 
Македонка, а кои се наменети за индустриско произ-
водство, земјоделството и производното занаетчиство. 

Вредноста на резервните делови треба да изнесува 
200 американски долари за индустриското производ-
ство и земјоделието,а за производното занаетчиство 100 
американски^ долари од едно парче или повеќе пар-
чиња што претставуваат технолошка целина и истите 
да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на 
увозот. 

5. За увоз на стока без плаќање царина или за пла-
ќање царина по стапка која е пониска за 50% од стап-
ката на царина пропишана во Царинската тарифа, ми-
нистерот за финансии донесува решение по барање на 
инвеститорот, односно крајниот корисник на стоките, а 
по претходно мислење од: 

Министерството за стопанство - дека стоките од 
точка 3 и точка 4г не се произведуваат во Република 
Македонија, се наменети за индустриско производство, 
земјоделството и производното занаетчиство, дека 
претставуваат технолошка целина и дека истите се про-
изведени најмногу 3 години пред денот на увозот. 

6. Во прилог кон бараното за одобрувана на царин-
ски контингент, при увоз на опрема и резервни делови, 
треба да се достават и следниве исправи: 

а) спецификација за опремата и резервните делови 
кои се увезуваат согласно предметниот царински кон-
тингент, со тарифна ознака на стоката спрема Царин-
ската тарифа, комерцијално или техничко наимену-
вана на стоката, со назначување на количина на сто-
ката, како и вкупна вредност на стоката со приложу-
в а ч на фактура, односно исправа со која се докажува 
вредноста на стоката која се увезува и доказ од банка за 
начинот на плаќање 

исправи со кои се докажува статусот, на барателот 
на царинскиот контингент и тоа: 

- извод од судскиот односно трговскиот регистар, со 
кој се докажува дека претежна дејност на корисникот 
на повластицата е производство; 

- известување за распоредување по дејности и вове-
дување во регистерот на организациони единици, изда-
дено од Заводот за статистика; 

- за корисниците од областа на земјоделието: увере-
ние издадено од подрачната единица на Управата за 
јавни приходи спрема,живеалиштето на корисникот, од 
кое може да се види дека приходите од обавувањето на 
земјоделска дејност му е претежна дејност односно пре-
тежен извор на приходи. 

в) место на инсталирање на опремата и име на по-
стројката на која се инсталираат резервните делови. 

г) писмен доказ или писмена изјава заверена од ко-
рисникот дека опремата и резервните делови се нови 
неупотребувани и дека се произведени најмногу 3 го-
дини пред денот на увозот. 

Барањето и писмените исправи согласно оваа точка, 
без кои не може да отпочне постапката' за издавање 
решение, се приложуваат до Министерството за финан-
сии во два примерока. 

7. Царинската повластица содржана во решението 
на министерот за финансии за одобрување на предмет-
ниот царински контингент се остварува во постапката 
на увозно царинење на соодветната стока. 

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз4* за стоката 
која е предмет на увоз по основ на царински контин-
гент. се внесува шифра од кодексот утврден според 
Правилникот за ЕЦЦ (единствен царински документ). 

Во спецификацијата приложена кон решението на 
министерот за финансии, до соодветната тарифна пози-
ција за стоката која се увезува царинскиот работник го 
впишува податокот за бројот на „ЕЦД за увоз" и царин-
ската основица за увезената стока и датум на увозното 
царинење, па го става својот потпис и печат на царинар-
ницата. 

8. Стоките увезени по основ на царински контингент 
не можат да се отуѓат, да се дадат на друг на употреба, 
ниту да се користат за цели за кои не се увезени. 

9. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царин-
ската управа на Република Македонија, го известува 
Министерството за финансии тримесечно. 

10. Оваа одлука се применува за одобрениот царин-
ски контингент за стоки кои ќе бидат внесени во царин-
ското подрачје на Република Македонија, а неоцари-
нети заклучно со 31.12.1998 година. 

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

Бр 23-309/1 Претседател на Владата 
9 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

183. 
Врз основа на член 112 од Законот за концесије 

„Службен весник на РМ" бр. 42/93) и член 23 алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 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 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.02.1998 година, донесе v 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 

1. На Трговското друштво Македонија ОН - ЛИНЕ 
Д.О.О. - Скопје се дава концесија за вршена на јавна 
телекомуникациска услуга за пренос на податоци. 
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2. Концесијата се дава на времетраење од пет го-
дини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
изнесува 30.000 ДМ. 

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на договорот на концесијата. 

5. Во името на Владата на Република Македонија 
договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и 
врски. 

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

Број 23-362/1 
9 февруари 1998 година 

Скопје 

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

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

Член 2 
Право на користење на недвижниот имот опишан во 

член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-395/1 „ 
14 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

184. 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

„Службен весник на РМ" бр. 42/93) и член 23 алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 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 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 

1. На Претпријатието за промет, увоз-извоз „Ли-
кон" Д.О.О. - Скопје се дава концесија за вршење на 
јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци. 

2. Концесијата се дава на времетраење од пет го-
дини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
изнесува 30.000 ДМ. 

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишуваното на договорот на концесијата. 

5 Во името на Владата на Република Македонија 
договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и 
врски. 

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

Број 23-362/2 
9 февруари 1998 година 

Скопје 

185. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обвр-
ските и одговорностите на републичките органи во по-
глед на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат („Службен весник на РМ" бр. 41/85 и 51/ 

'88), Владата на Република Македонија донесе 
/ 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 1 

Правото на користено на недвижен имот-објект 
(стара касарна) со површина од 784 м2 и дворно место 
со површина од 30493 м2 лоциран на КП. бр, 2020/1 -
КО - Тетово, сопственост на Република Македонија, се 
пренесува на Министерството за образование и фи-
зичка култура. 

186. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјиште и згради („Службен весник на СРМ" бр. 36/75, 
41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и „Службен весник на РМ" бр. 
4/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈИШТЕ - ШУМА 
Член 1 

Се врши замена на Правото на сопственост на зем-
јиште - шума кое претставува КП бр. 1489 во површина 
од 760 м2, 4-та класа во м.в. „Селиште" КО Осинчани -
Скопје, заведено во поседовен лист број 34, на кое 
носител на право на сопственост е Република Македо-
нија, со земјиште кое претставува КП бр.440/5, во повр-
шина од 1145 м2, 4-та класа, во м.в. „Урвали", КО 
Осинчани - Скопје, заведено во поседовен лист број 
226, сопственост ^ а Ацо Тодоровски од Скопје. 

Член 2 
Договорот за замена на правото на сопственост на 

недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за финансии. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-310/1 Претседател на Владата 
9 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
187. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 2 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии во Секто-

рот за монетарен и кредитен систем, банкарство и оси-
гуруваа се назначува Милица Георгиева, досегашен 
началник на Одделението за второстепена постапка за 
девизни прекршоци во Министерството за финансии. 

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

Број 17-132/2 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 
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188. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
а во врска со член 23 точка 1 од од Законот за извршу-
вано на санкциите („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 3/97) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија „Службен весник на 
СРМ" број 38/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 февруари 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЈАТА НАДЛЕЖНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 

1. За директор на Дирекцијата надлежна за извршу-
вано на санкциите во состав на Министерството за 
правда се именува Драги Целевски, досегашен вршител 
на должноста директор на Дирекцијата надлежна за 
извршување на санкциите, 

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

БроЈ 17-297/2 
2 февруари 1998 година Претседател на Владата 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува д-р Алекса Стаменовски од долж-
носта републички советник во Владата на Република 
Македонија, распореден во Министерството за од-
брана, поради заминување на друга должност, заклучно 
со 31 декември 1997 година. 

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

Бро| 17-317/1 
2 февруари 1998 година П р с т с с д а т с л н а В л а д ц т а 

Ј на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

191. 
Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инва-

лиди од војната („Службен весник на СРМ" бр. 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИД-
НИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 

189. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоуправа 
и единиците на локалната самоуправа од кои произле-
гуваат („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/96), а во врска со член 40 од Законот за кому-
нални дејности („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 45/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 2 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ" - КИЧЕВО 

1. Софронија Софронијоски, дипл. градежен инж. се 
разрешува од должноста директор на Јавното претпри-
јатие „Комуналец" Кичево. 

2. За директор на Јавното претпријатие „Комуналец 
Кичево се именува Драги Смиљков, дипл. инж. геолог. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 17-303/2 
2 февруари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, 
февруари и март 1998 година се определуваат од осно-
вата која се утврдува во висина на просечната месечна 
нето плата остварена во Републиката во претходното 
тримесечје од 9.170,00 денари и изнесуваат: 

I група 
II група 
III група 
IV група 
V група 

-4.585,00 денари 
-3.668,00 денари 
-2.934,00 денари 
-2.292,50 денари 
-1.834,00 денари 

190. 
Врз основа на член 158, став.З од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 2 февруари 1998 година, донесе 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот октомври-декември 1997 година, објавена од 
страна на Заводот за статистика на Република Македо-
нија. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
октомври, ноември и декември 1997 година конечно се 
определуваат од основата која се утврдува на просеч-
ната месечна плата остварена во Републиката во пери-
одот јули, август и септември 1997 година од 8.963,00 
денари и изнесуваат: 

I група -4.482,00 денари 
II група -3.585,00 денари 
III група -2.868,00 денари 
IV група -2.241,50 денари 
V група -1.793,00 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувавте во Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 10-371/98 
4 февруари 1998 година 

Скопје 
. Министер, 

Насер Зибери, с р. 
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JL76* 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 26.01.1998 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Балканска Банка А.Д. - Скопје се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на акции во износ од 186.340.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочните 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 01-106/1-97 Претседател на Комисијата, 
5 февруари 1998 година Д"Р Владимир Кандиран, с.р. 

Скопје 
193. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 15.01.1998 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАШЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Кредитна Банка А.Д. - Битола се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
осма емисија на акции во износ од 120.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочните 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 лиц^ кои до сега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

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

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

Број 01-84/1 Претседател на Комисијата, . 
22 јануари 1998 година Д"Р Владимир Кандиран, с-р. 

Скопје 
194. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
т р г у в а а со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 25.12.1997 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На „Кнауф-Радика" А.Д. Дебар се дава одобре-

ние за издавано на долгорочни хартии од вредност -

втора емисија на акции во вредност 16.588.350 ДМ 
или во денарска противвредност по среден курс на На-
родната банка на Република Македонија на ден 
27.11.1997 година во износ од 512.994.790,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните 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 друштвото 
да се јават лица кои до сега немаат инвестирано во 
друштвото. 

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

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

Број 01-103/1-97 Претседател на комисијата, 
15 јануари 1998 година ПР°Ф- Д"Р љ У б с Траески, с.р. 

Скопје 
195. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргувало со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 28.10.1997 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На А.Д. „Трико" Виница се дава одобрение за 
издавано на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на акции во износ од 59.173.960,50 денари. 

2. Издавачот на долгорочните „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. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното. 

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

Број 01-77/1 Претседател на Комисијата, 
29 октомври 1997 година ПР°Ф- Д"Р љ У б с Триески, с.р. 

Скопје 

196. 
Врз основа на член 119 став 2 алинеја 4 од Законот 

за издавано и тргување со хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ", бр. 7/97), Комисијата за хартии од 
вредност, на својата седница одржана на 26.01.1998 го-
дина донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИ-
ЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПО-
ТРЕВНА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА БРОКЕР-

СКО-ПОСРЕДНИЧКО ДРУШТВО 
) 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува потребната докумен-

тација од која може да се оцени кадровската, технич-
ката и организационата оспособеност за основање и 
работа на брокерско-посредничкото друштво. 

Член 2 
Документацијата за кадровската, техничката и орга-

низационата оспособеност се приложува кон барањето 
за издавање одобрение за вршење на работи наброќф-
ско-посредничко друштво. 
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Документација за кадровска оспособеност 

Член 3 
Под кадровска оспособеност на брокерско-посред-

ничко друштво се подразбира дека друштвото работата 
ќе ја врши преку овластени учесници - лица што имаат 
положено стручен испит за вршење работи со хартии од 
вредност и се стекнале со звањето овластен брокер. 

За исполнување на кадровската оспособеност, 
друштвото приложува: 

- уверение за положен посебен стручен испит за 
вршење на работи со хартии од вредност и стекнато 
звање овластен брокер; 

- доказ дека не се осудувани за кривични дела про-
тив имотот, за фалсификување пари, печати и доку-
менти и за затајување данок; 

- изјава од овластениот брокер дека нема истовре-
мено да биде овластен за извршување работи со хартии 
од вредност кај друго брокерско-посредничко друштво. 

Во случај звањето овластен брокер да е стекнато во 
странство, до Комисијата за хартии од вредност се до-
ставува судски заверен превод на документацијата за 
положен посебен стручен испит. Лицето што поседува 
звање овластен брокер стекнато во странство, пред да 
добие одобрение за работа со хартии од вредност од 
Комисијата за хартии од вредност полага испит за поз-
навање на домашната соодветна законска регулатива. 

Документација за техничка оспособеност 

Член 4 
Под техничка оспособеност на брокерско-посред-

ничко друштво се подразбира дека друштвото има соод-
ветен информационен, компјутерски и комуникаци-
онен систем за извршување на работите што ќе ги врши 
брокерско-посредничкото друштво. 

Член 5 
За извршување на работите на посредување (при-

мано налози од инвеститорите што се однесуваат на 
купување и продажба на хартии од вредност, како и 
извршувано задачи на берзата или надвор од неа за туѓа 
сметка, со плаќано провизија) и на тргува!be со долго-
рочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка 
(член 116 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот за издавање и 
тргувано со хартии од вредност), брокерско-посред-
ничкото друштво е должно да поднесе доказ за испол-
нување на минималните технички услови потребни за 
посредувано со хартиите од вредност односно за вклу-
чување во тргувањето на берзата и надвор од неа. 

Член 6 
За извршување работи за вршење услуги за чување 

долгорочни хартии од вредност (член 116 став 1 алинеја 
6 од Законот за издавање и тргување со хартии од 
вредност), брокерско-посредничкото друштво е дол-
жно да има сопствен или изнајмен трезор што мора да 
ги исполнува најмалку следните технички услови: 

- посебна просторија, без прозорци, со еден влез; 
- безбедносно граден; 
- да има трезорска врата; 
- да има сигнални безбедносни алармни уреди. 
Брокерско-посредничкото друштво е должно да из-

готви акт со кој детално се уредени техничките услови 
за изградба или користење на трезорот и да е определен 
начинот на употребата и пристапот до трезорот. 

Член 7 
Во постапката за издавано одобрение, техничката 

оспособеност ја проверуваат 'овластени лица од Коми-
сијата за хартии од вредност. 

Документација за организациона оспособеност 
Член 8 

Под организациона оспособеност на брокерско-по-
средничкото друштво се подразбира постоење на орга-
низациони делови со кои се обезбедува ефикасно 
вршено на работите на брокерско-посредничкото 
друштво. 

За исполнување на организационата оспособеност, 
брокерско-посредничкото друштво е должно да под-
несе: 

- акт за обезбедување на деловна тајна, спречување 
на злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и 
можноста за проток на информации во и надвор од 
брокерско-посредничкото друштво; 

- акт за работење со странки; 
- книгата на налози. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 01-12/1 Претседател на Комисијата, 
9 февруари 1998 година Д"Р Владимир Кандиран, с.р. 

Скопје 

197. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавано 

и тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ", бр. 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вред-
ност на својата седница одржана на 25.12.1997 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, 

ПО ВИДОВИ ИЗДАВАЧИ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува поблиската содржина 
на барањето за давање одобрение издавано долгорочни 
хартии од вредност по видови издавачи (во натамош-
ниот текст: Барање). 

Член 2 
I. Содржина на барање од трговско друштво 

Бараното за давање одобрение за издавање долго-
рочни хартии од вредност, што до Комисијата за хартии 
од вредност го поднесува трговско друштво, содржи: 

1. Податоци за издавачот: 
1.1. фирма и седиште на издавачот; 
1.2. форма на друштвото; 
1.3. организација на друштвото со овластување на 

организационите делови во платниот промет; 
1.4. број на решението од регистарскиот суд; 
1.5. матичен број; 
1.6. предмет на работа според регистрацијата. 
2. Вкупен капитал со состојба на денот на послед-

ната периодична пресметка и последната годишна 
сметка: v 

2.1. основачки капитал; 
2.2. ревалоризациони резерви; 
2.3. резерви - законски, статусни и слободни 
3. Структурата на капиталот со состојба на денот на 

последната периодична пресметка и последната го-
дишна сметка 

4. 4.1. Обем на производство, односно на услуги за 
претходните три години изразено во денари 

4.2. Нематеријални вложувања: издатоци за истра-
жувано и развој, пронајдоци, патенти, лиценци и кон-
цесии. 
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5. Остварен приход: 
5.1. на домашен пазар; 
5.2. на странски пазар; 
5.3. однос на увозот со извозот; 
6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 

состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декем-
ври за претходните три години 

6.1. приходи и расходи: 
6.1.1. приходи: 
а) приходи од продажба на учиноци; 
б) приходи од финансирање; 
в) капитална добивка; 
г) вонредни приходи; 
д) вкупен приход; 
ѓ) вкупно приходи без загуба; 
6.1.2. расходи: 
а) трошоци на продадените ефекти: 
- материјални трошоци и амортизација; 
- нематеријални трошоци; 
- плати; 
- почетна залиха на производство и готови произ-

води; 
- завршна залиха на производство и готовите произ-

води; 
- набавна вредност на продадени стоки и матери-

јали; 
б) расходи на финансираното; 
в) капитална загуба; 
г) вонредни расходи; 
д) вкупни расходи; 
ѓ) добивка пред оданочувано; 
е) даноци, придонеси и други давачки од добивка; 
ж) нето добивка (добивка по оданочување) 
- покривање на загубата 
з) вкупно. 
6.1.3. Загуба од деловната година. 
6.2. актива и пасива: 
6.2.1. актива (билансна и вонбилансна): 
а) постојани средства: 
- нематеријални вложувана; 
- материјални вложувања; 
- долгорочни финансиски вложувања; 
б) обртни средства; 
- залихи; 
- краткорочни побарувана од работење; 
- краткорочни финансиски вложувана; 
- други краткорочни побарувана; 
- хартии од вредност и парични средства; 
в) активни временски разграничувања; 
г) вкупно деловни средства (а+6-1-в); 
д) вонделовна актива; 
ѓ) вкупна актива (г+д); 
е) вонбилансна актива, 
ж) вкупна загуба 
- загуба од поранешни години, 
- загуба од тековната година. 
6 2.2 пасива (билансна и вонбилансна): 
а) траен капитал; 
- номиниран капитал 
општествен капитал 
акционерски капитал 
трајни влогови 
капитал на индивидуален сопственик 
- неноминиран капитал (резерви) 
б) нсраспределена добивка во тековната година или 

од поранешни години 
в) долгорочни обврски; 
г) краткорочни обврски; 
- краткорочни обврски од работење; 
- краткорочни финансиски обврски; 
- други краткорочни обврски; 
д) пасивни временски разграничувања; 
ѓ) деловна пасива 

е) вондедовна пасива; 
ж) вкупна пасива; 
з) вонбилансна пасива; 
7. Список и број на акционери кои учествуваат со 

повеќе од 10% во основната главнина на акционерското 
друштво; 

8. Исплатена дивиденда во претходната година по 
видови акции; 

9. Движење на ликвидноста: 
9.1. достасани а неплатени обврски на денот на под-

несувано на бара1Бето; 
9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во 

последните 60 дена до денот на поднесување на бара-
њето, број на денови во блокада на жиро сметката во 
претходната година и до денот на поднесување на бара-
њето за издавање долгорочни хартии од вредност; 

10. Податоци за управата: 
10.1. состав и организациона структура; 
10.2. податоци за досегашната работа; 
10.3 дали членовите на управата се членови на 

управни одбори или се акционери во други акционерски 
друштва, со кој износ и кој вид на акции; 

11. Број на вработени и нивна квалификациона 
структура; 

12. Податоци за емисијата: 
12.1. обем на емисијата; 
12.2 намена на средствата; 
12.3. видот на хартијата од вредност и другите еле-

менти на хартијата согласно Законот; 
12.4. заштита од фалсификувано (квалитет) на хар-

тијата од вредност, доколку се печати; 
12.5. рок на запишувано и купување на хартијата од 

вредност; 
12.6. правата на купувачот на хартијата од вредност 

од одлуката за издавање; 
12.7. преносливост на хартијата од вредност; 
12.8. продажни места; 
12.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони 

и други елементи) доколку се печати, односно содр-
жина на потврдата доколку хартијата не се печати; 

12.10. место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за издавањето 
долгорочни хартии од вредност; 

12.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја 
откупи целокупната емисија; 

13. Основни податоци за деловната и развојната по-
литика. 

П. Содржина на барањето поднесено од банка 
и штедилница 

Барањето за давање одобрение за издавање долго-
рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Ба-
рано), што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува банка или штедилница, содржи: 

1. Податоци за издавачот: 
1.1. фирма и седиште на издавачот; 
1.2. број на решението од регистарскиот суд; 
1.3. број на решението од Народната банка на Репу-

блика Македонија за издавано одобрение за работа; 
1.4. матичен број на издавачот; 
1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на 

Законот за банки и штедилници; 
1.6. организација, мрежа, статус на организаци-

оните делови и овластувањата на организационите де-
лови во правниот промет; 

2. Вкупен капитал со состојба на денот на послед-
ната периодична пресметка и последната завршена 
сметка; 

2.1. акционерски капитал; 
2^2. редшлоризацион№ резерви« 
2.3. посебна резерва; 
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3. Сопственичка структура на капиталот на денот на 
последната периодична сметка и последната завршна 
сметка; 

4. Основни билансни податоци (биланс на успех и 
биланс на состојба) по завршна сметка на 31 декември 
за претходните три години; 

5. Податоци од рекласифицираниот биланс на успех 
на денот на последната периодична сметка и послед-
ната годишна сметка; 

а) приходи по основ на камата; 
б) расходи по основ на камата; 
в) нето-приходи - расход од камата; 
г) оперативни приходи 
- надомести и провизии 
- нето приходи од курсни разлики 
- останати приходи од дејноста 
д) вкупни приходи (в+г); 
ѓ) останати расходи 
- провизии и надомести 
- останати деловни расходи 
- исправка на вредноста на сомнителни и спорни 

побарувања 
- добивка (загуба) пред оданочување 
- данок на добивка 
- добивка (загуба) по оданочување 
6. Податоци од рекласифициран биланс на состој-

бата на денот на последната периодична пресметка и 
последната годишна пресметка: 

6.1. актива (билансна и вонбилансна): 
а) парични средства; 
б) депозити кај Народната банка на Република Ма-

кедонија; 
в) пласмани во други банки и кредити на други 

банки; 
г) краткорочни кредити; 
д) активни временски разграничувања и останата 

актива; 
ѓ) долгорочни кредити намалени за тековната доспе-

аност; 
е) долгорочни пласмани во хартии од вредност и 

останати долгорочни побарувања; 
ж) основни средства; 
ѕ) вкупна билансна актива; 
и) вонбилансна актива; 
6.2. пасива (билансна и вонбилансна): 
а) депозити по видува1Бе; 
б) обврски спрема Народната банка на Република 

Македонија; 
в) штедење на граѓани и краткорочни орочени депо-

зити; 
г) обврски по краткорочни кредити и достасани дол-

горочни обврски; 
д) обврски по краткорочни хартии од вредност; 
ѓ) пасивни временски разграничувања и останата па-

сива; 
е) долгорочни депозити; 
ж) обврски по долгорочни кредити; 
з) обврски по долгорочни хартии од вредност; 
ѕ) капитал и долгорочни резервации; 
и) извори на вонбилансни средства; 
ј) вкупна билансна пасива 
к) вонбилансна пасива; 
7. Релативни показатели на работењето на денот на 

последната периодична пресметка и последната го-
дишна сметка; 

7.1. адекватност на капиталот; 
7.2. учество на капиталот во пасивата; 
7.3. учество на средства од граѓани во пасивата; 
7.4. однос на краткорочни пласмани и краткорочни 

извори; 
7.5. однос на девизната пасива и девизната актива; 
7.6. голем и најголем* можен кредит во однос на 

капиталот; 

7.7. трајни вложувања во претпријатија; 
7.8. трајни вложувања во банки и штедилници; 
7.9. пласмани во основни средства; \ 
8. Движење на ликвидноста: 
8.1. достасани а неплатени обврски на денот на под-

несување на барањето; 
8.2. просечно минусна состојба на жиро сметката во 

последните 60 дена од денот на поднесување на бара-
њето, број на денови во блокада на жиро сметката во 
претходната година и до датумот на поднесување на 
барањето за издавање долгорочни хартии од вредност; 

9. Список и број на акционери кои учествуваат со 
повеќе од 10% во основната главнина на акционерското 
друштво; 

10. Исплатени дивиденди во претходната година; 
11. Вкупен платен промет спрема странство за прет-

ходната година и за тековната година; 
12. Вкупна девизна заштеда на граѓани за претход-

ната година и за тековната година; 
13. Податоци за управата: 
13.1. состав и квалификациона структура; 
13.2. податоци за досегашната работа; 
13.3. дали членовите на управа во банка се членови 

на управен одбор или се акционери во други акционер-
ски друштва, со кој износ и кој вид на акции; 

14. Број на вработени и нивната квалификациона 
структура; 

15. Податоци за емисија i 
15.1. обем на емисијата; 
15.2. намена на средствата; 
15.3. видот на хартијата од вредност и нејзините 

елементи согласно Законот; 
15.4. заштита од фалсификување на хартијата од 

вредност, доколку се печати; 
15.5. рок за запишување и купувано на хартијата од 

вредност; * 
15.6. права на купувачот на хартијата од вредност од 

одлуката за издавање; 
15.7. преносливост на хартијата од вредност; 
15.8. продажни места; 
15.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони 

и други елементи) доколку се печатат, односно содр-
жина на потврдата доколку хартијата не се печати; 

15.10. место на кое може да се изврши увид во сите 
наводи за веродостојноста на податоците за издавачот 
на хартијата од вредност; 

15.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја 
откупи целата емисија; 

16. Основни податоци за деловната и развојна поли-
тика. 

Банка или штедилница за која, согласно договорот 
за основање, е утврдено дека основачите основачкиот 
капитал ќе го уплатат во рок од една година од денот на 
уписот на банката во трговскиот регистар не може да» 
поднесе барање за наредна емисија се додека не се 
уплати основачкиот капитал во целина. 
Ш. Содржина на барањето поднесено од осигурително 

друштво 
Барањето за давано одобрение за издавање долго-

рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: ба-
рано), што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува осигурително друштво, содржи: 

1. Податоци за издавачот; 
1.1. име и седиште на осигурителното друштво; 
1.2. број на решението од регистарскиот суд; 
1.3. број на решението на министерот за финансии 

за издавано дозвола за основање на друштвото; 
1.4. матичен број; 
1.5. предмет на работа според регистрацијата; 
1.6. организација на друштвото, мрежа, статус на 

организационите делови и овластувања на организаци-
оните делови во правниот промет; 
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2. Вкупен капитал со состојба на денот на послед-
ната периодична пресметка и последната годинашна 
пресметка: 

2.1. сопственичка структура на капиталот; 
2.2. почетен фонд на сигурност на осигурување на 

живот; 
2.3. почетен фонд на сигурност на останатите ви-

дови на осигурување; 
2.4. резерви: 
а) резерва на сигурност на осигурување на живот; 
б) математичка резерва на осигурувањето на живот; 
в) ревалоризациони резерви. 
2.5. фонд на превентива. 
3. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 

состојба) со состојба на 31 декември по годишната 
сметка за претходните три години; 

3.1. расходи и приходи: 
3.1.1. расходи: 
а) деловни расходи: 
1) расходи по основ на издвојуваа, штета, премија 

и резервирања; 
- расходи по основ на превентива, штета и премија; 
- резервирања: 
- издвојувана за математичка резерва по основ на 

осигурување на живот; 
- резервирања за масовни и катастрофални штети 

по основ на осигурување на живот; 
- резервирања од останати штети од осигурување на 

живот; 
- резервирања за масовни и катастрофални штети 

по основ на други видови осигурувања; 
- резервирања од останати штети од останати осигу-

рувања; 
- издвојувана за резерви на сигурност; 
- останати резервирања; 
2) материјални трошоци и амортизација 
3) нематеријални трошоци 
4) плати 
5) набавна вредност на продадениот материјал 
б) расходи на финансирање; 
в) вонредни расходи; 
г) капитална загуба; 
д) вкупни расходи; 
ѓ) добивка пред оданочува^; 
е) даноци, придонеси и други давачки од добивка; 
ж) нето добивка - добивка по оданочуван>е 
3.1.2. приходи: 
а) деловни приходи: 
- приходи од премии и други деловни приходи; 
- намалувано на резервирањата; 
- приходи од работи на соосигурувано, реосигуру-

Baibe и други работи на осигурување; 
6) приходи од финансирано; 

t в) вонредни приходи; 
г) капитална добивка; 
д) вкупен приход; 
3.1.3. загуба за деловната година; 
3.2. актива и пасива: 
3.2.1. актива: 
а) впишан а неуплатен капитал; 
•б) постојани средства: 
- материјални, вложувања; 
- нематеријални вложувана; 
- долгорочни финансиски вложувања; 
в) краткорочни побарувана, парични средства и ак-

тивни пресметковни конта; 
- парични средства и хартии од вредност; 
- краткорочни побарувања од работење; 
- краткорочни финансиски вложувања; 
- други краткорочни побарувања; 
г) материјали, резервни делови и ситен инвентар; 
д) побарувана по основ на интерни односи 
ѓ) активни временски разграничувања; 

е) загуба; 
ж) средства за заедничка цотрошувачка и други 

средства; 
з) вкупна актива; 
ѕ) вонбилансна актива; 
3.2.2. пасива: 
а) Траен капитал: 
1) номиниран капитал; 
- акционерска главница и зголемувано на вредноста 

на акциите по основ на осигурување на живот; 
- акционерска главница и зголемувано на вредноста 

на акциите по основ на други видови осигурувања; 
- трајни влогови; 
2) резерви: 
- резерви на сигурност кај осигурувало на живот; 
- резерви на сигурност кај останати осигурувања; 
- математичка резерва кај осигурувало на живот; 
- ревалоризациона резерва; 
- нераспределена добивка од претходни години на 

останати осигурувања; 
- нераспределена добивка во тековната година; 
3) фонд на превентива; 
б) долгорочни резервирања: 
- резервирања за масовни и катастрофални штети 

на живот; 
- резервирања за масовна штета од останати осигу-

рувања; 
в) долгорочни обврски; 
г) краткорочни обврски: 
- обврски за штети и премии на соосигурување и 

реосигурување; 
- разни краткорочни обврски од работено; 
д) обврски по основ на интерни односи; 
ѓ) пасивни временски разграничувања; 
е) вкупна пасива; 
ж) вонбилансна пасива; 
4. Движење на ликвидност: 
4.1. достасани а неплатени обврски на денот на под-

несувано на бараното; 
4.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во 

последните 60 дена до денот на поднесување на бара-
њето, број на денови во блокада на жиро сметката во 
претходната година и до датумот на поднесување на 
барањето за емисија; 

5. Список и број на акционерите кои учествуваат со 
повеќе од 10% во основната главнина на акционерското 
друштво; 

6. Исплатена дивиденда во претходната година; 
7. Податоци за управата: 
7.1. состав и кфалификациона структура; 
7.2. податоци за досегашна работа; 
7.3. дали членовите на управата на осигурителното 

друштво се членови во управен одбор или се акционери 
во други акционерски друштва, со каков износ и со кој 
вид на акции; 

7.4. број на вработени и нивната квалификациона 
структура; 

8. Податоци за емисијата: 
8.1. обем на емисијата; 
8.2. намена на средствата; V 
8.3. видот на хартијата од вредност и нејзините еле-

менти согласно Законот; 
8.4. заштита од фалсификување на хартијата од 

вредност, доколку се печати; 
8.5. рок за запишување и купувано на хартијата од 

вредност; 
8.6. правата на купувачот на хартијата од вредност 

од одлуката за издавано; 
8.7. преносливост на хартијата од вредност; 
8.8. продажни места; 
8.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и 

други елементи доколку се печати), однсоно содржина 
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на потврдата доколку хартијата од вредност не се пе-
чати; 

8.10. место на кое може да се изврши увид за сите 
наоди на веродостојноста на податоците за издавачот 
на хартии од вредност; 

8.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја 
откупи целокупната емисија; 

9. Основни податоци за деловната и развојна поли-
тика. 

IV. Содржина на барањето поднесено од единици 
на локална самоуправа 

Барањето за давање одобрение за издавање долго-
рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: ба-
рано), што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува единица на локалната самоуправа, содржи: 

1. Назив на издавачот; 
2. Структурата на буџетот во последните три го-

дини; 
2.1. видот и висината на приходите; 
2.2. видот и висината на расходите; 
3. Податоци за емисијата: 
3.1. обем на емисијата; 
3.2. намена на средствата; 
3.3. видот на хартијата од вредност и нејзините' еле-

менти согласно Законот; 
3.4. заштита од фалсификување на хартијата од 

вредност доколку се печати; 
3.5. рок за запишување и купувано на хартијата од 

вредност; 
3.6. правата на купувачот на хартијата од вредност 

од одлуката за издавано; 
3.7. преносливост на хартијата од вредност; 
3.8. продажни места на хартијата од вредност; 
3.9. факсимил на хартијата од вредност (со купон и 

другите елементи) доколку се печатат, односно содр-
жината на потврдата доколку не се печатат; 

3.10. место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за издавачот; 

3.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја 
откупи целокупната емисија; 

3.12. план за развој со план на приходи за намиру-
вање на обврските по издаваното на долгорочни хартии 
од вредност. , 

4. Програма за обезбедувано на средства за враќање 
на инвестицијата. 

Одредбите од член 2 дел I на овој правилник соод-
ветно се применуваат на задруги и на други правни лица 
кои не се опфатени во делот II, II и IV на овој правил-
ник и на емисија на долгорочни хартии од вредност по 
основ на претворање на побарувања во акционерски 
капитал. 

V. Документација која се поднесува кон барањето 
Издавачите кон 6apaibeTO ја поднесуваат следнава 

документација: 
- акт за о с н о в а а (одлука или договор); 
- статут, односно друг општ акт за организација; 
- копија од решението за упис во судскиот регистар 

и решение од надлежен орган за издавање дозвола за 
работа, односно дозвола за основање; 

- одлука за издавање хартии од вредност; 
- биланс на состојба и биланс на успех за претход-

ните три години, со извештај од овластен ревизор за 
скономско-финансиска ревизија, односно со мислење 
од овластен ревизор за бонитетот, потврда од агенци-
јата надлежна за процена на капиталот и потврда од 
носителот на платниот промет за состојбата на жиро 
сметката за последните- 60 дена до денот на поднесу-
вало на барањето; 

- изјава од одговорното лице дека емисијата е засно-
в^Ша^азаќс&с^ дека податоците наведени 

во барањето се веродостојни и дека се обезбедени 
услови за печатење на хартијата од вредност (ако се 
бара нивно печатење); 

- јавен повик. 
Освен документацијата од став 1 на оваа точка изда-

вачот поднесува и: 
- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 

Комисијата; 
- овластуваа за лицето кое ќе соработува со Коми-

сијата за хартии од вредност во постапката на разгледу-
вано на барањето за емисија. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 01.03.1998 година. 

Број 01-111/1 Претседател на Комисијата, 
31 декември 1997 година "Р0Ф- Д"Р Љ У б е Трпески, с.р. 

Скопје 

198. 
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 УКИНУВА Одлуката за преотстапување на 
утринското земјиште (Чаири) од Република Македо-
нија на населените места (населби) во општина Криво-
гаштани, донесена од Советот на општина Кривогаш-
тани на 9 јуни 1997 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-̂  
несена иницијатива од Владата на Република Македо-
нија со решение У. бр. 159/97 од 26 ноември 1997 го-
дина, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што таа не била во согласност со Уста-
вот, Законот за заштита и користење на земјоделско 
земјиште, Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал и Законот за 
локалната самоуправа. 

На седницата Судот утврди дека во член 1 од 
одлуката е предвидено дека се поништува поранешната 
одлука за користено на утринското земјиште од страна 
на земјоделските комбинати, задруги и други организа-
ции донесена од страна на поранешната опиггина Кри-
вогаштани. 

Во член 2 е предвидено дека недвижните имоти под 
име утрини - чаири кои се присилно одземени не само 
во Обршани, ами и во целата општина Кривогаштани -
да им се вратат на поранешните сопственици - населе-
ните места - Обршани, Пашино, Рувци, Крушеани, 
Бела Црква, Кривогаштани, Врбјани, Славеј, Коре-
ница, Годивје и Боротино. 

Во член 3 е предвидено одлуката да влегува во сила 
осмиот ден од објавуваното во „Службен гласник на 
општина Кривогаштани". v 

4. Според член 56 став 1 од Уставот сите природни 
богатства на Републиката, растителниот и животин-
скиот свет, добрата во општа употреба како и предме-
тите и објектите од особено културно и историско зна-
чено определени со закон се добра од општ интерес за 
Републиката и уживаат посебна заштита. Според ста-
вот 3 од овој член на Уставот, со закон се уредуваат 
начинот и условите под кои определени добра од општ 
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интерес за Републиката можат да се отстапат на кори-
стење. 

Во согласност со член 115 став 1 од Уставот, во-
единиците на локалната самоуправа граѓаните непо-
средно и преку претставници учествуваат во одлучува-
њето за прашања од локално значење во областите 
утврдени со Уставот и со закон. Според ставот 2 на овој 
член, општината е самостојна во вршењето на надлеж-
носта утврдена со Уставот и закон, а надзорот врз зако-
нитоста на нејзината работа го врши Републиката, а 
според ставот 3 од овој член на Уставот, Републиката 
со закон може да довери вршење на определени работи 
на општината. 

Според член 17 став 1 точка 27 од Законот за локал-
ната самоурпава („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 52/95 и 60/95), единиците на локалната само-
управа самостојно вршат одделни овластувања врз до-
брата од општа употреба и врз природните богатства на 
своето подрачје во согласност со закон. 

Според член 29 став 1 точка 5 од наведениот закон 
советот на единицата на локалната самоуправа врши 
одделни овластувања во согласност со закон врз до-
брата во општа употреба и врз природните богатства на 
своето подрачје кога вршењето и е доверено со закон. 

Според член 1 од Законот за заштита и користење 
на земјоделското земјиште („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 7/86, 51/88, 15/90, 28/91, 36/91, 
83/92 и 62/93) земјоделското земјиште како добро од 
општ интерес ужива посебна заштита и се користи во 
согласност со општите услови и со другите општи инте-
реси предвидени со овој закон, со кои се обезбедува 
негово рационално користење. 

Во член 2 од Законот е предвидено дека под земјо-
делско земјиште се подразбира ниви, градини, овош-
тарници, лозја, ливади, пасишта, трстици, како и не-
плодно земјиште што може да се оспособи за земјодел-
ско производство. 

Според член 3 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 38/93 и 48/93) транс-
формацијата според овој закон не се врши на претпри-
јатија и други правни лица кои стопанисуваат со водите, 
шумите, земјиштето и други јавни добра, со становите и 
деловните простории. 

Со Законот за заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 69/96) се уредуваат правата и 
должностите на Република Македонија, правните и фи-
зичките лица во обезбедувавте услови за заштита и 
унапредување на животната средина и природата, за-
ради остварување на правото на граѓаните на здрава 
животна средина. Според член 5 од овој закон, побли-
ските услови за заштита и унапредување на животната 
средина и природата и здравјето на луѓето се пропишу-
ваат со закон. Сите природни богатства, објекти и де-
лови на природата за кои со научни и стручни истражу-
вања е утврдено дека имаат особено значајни природни 
вредности, уживаат посебна заштита, во согласност со 
условите, начинот и постапката пропишани со овој за-
кон, другите закони и меѓународни конвенции и дого-
вори. Ингеренциите во заштитата и унап редува ното на 
животната средина и природата, со одредбите на ОВОЈ 
закон, е во надлежност на Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина, 
Заводот за заштита и унапредувано на животната сре-
дина и природата, Владата на Република Македонија и 
другите субјекти утврдени во Законот. Посебни овла-
стувања за единиците на локалната самоуправа, во сми-
сла на уредување на прашањата со оспорената одлука, 
овој закон не содржи 

Тргнувајќи од анализа на наведените уставни и за-
конски одредби Јасно произлегува дека ливадите и па-
сиштета како земјоделско земјиште, се добра од општ 

интерес за Републиката, дека начинот и условите на 
нивното користено се уредува со закон, дека општи-
ната може дц врши одделни овластувања врз добрата од 
општа употреба и врз природните богатства на своето 
подрачје во согласност со закон. 

Според член 5 од Законот за трансформација на 
претпријатијата и задругите со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 19/96) трансформа-
цијата според овој закон не се врши на земјоделско 
земјиште во сопственост на Република Македонија. 

Според член 17 од наведениот закон претпријатијата 
односно земјоделски задруги кои се трансформирале и 
продолжиле да стопанисуваат со земјоделско земјиште 
во државна сопственост се должни да склучат договор 
за долгорочен закуп за користење на земјоделско зем-
јиште во согласност со закон. Во член 18 пак, е предви-
дено дека до донесување на закон со кој ќе се уреди 
давањето на земјоделското земјиште под закуп, догово-
рот од член 17 го склучува министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот 
на уписот на претпријатијата, односно земјоделската 
задруга во судскиот регистар. 

Договорот содржи земјоделско земјиште што се 
дава под закуп, надоместок што се плаќа за користење 
на тоа земјиште времетраеЈБето на договорот кој не 
може да биде пократок од пет години. За првите пет 
години трансформираните претпријатија односно зем-
јоделски задруги не плаќаат закупнина. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
земјоделски задруги кои се трансформираат и продол-
жуваат да стопанисуваат со земјоделско земјиште во 
државна сопственост се должни да склучат договор за 
долгорочен закуп за користење на земјоделско зем-
јиште, кој договор го склучува министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

При тоа од наведените одредби не произлегува мож-
ност единиците на локалната самоуправа да го одземат 
земјоделското земјиште од земјоделските задруги и 
други организации и да го вратат на поранешните соп-
ственици. Имено Законот ги обврзува земјоделските 
задруги кои се трансформираат да склучат договор со 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Со оглед на тоа irnrb во конкретниов случај со оспо-
рената одлука утринското земјиште се одзема од земјо-
делските комбинати, задруги и други организации и тоа 
се враќа на поранешните сопственици, Судот оцени 
дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и 
со наведените законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р 
Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и 
д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 159/97 Претседател 
28 јануари 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

199. 
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 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ член 1, член 6а, член 8 став 1,2 

и 4, член 11 став 1 алинеја 1, 2 и 3, член 12 став 1 и 2, 
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членовите 13, 14, 15, 20 и 21, член 26 став 2 и 3 и 
членовите 28 и 29 во деловите што се однесуваат на 
употребата на одредени термини и институции работни 
луѓе, организации на здружев труд, општествено поли-
тички организации, самоуправни интересни заедници, 
месни заедници, Собрание на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, Претседателство на Социјали-
стичка Република Македонија, Извршен совет на Соци-
јалистичка Република Македонија, собрание на опш-
тина, Собрание на Град Скопје, самоуправни организа-
ции и заедници и динари од Законот за постапување по 
претставките и предлозите („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 36/77, 12/89 и 19/90). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје поведе 
постапка за оценување уставноста на наведените 
одредби од Законот за постапување по претставките и 
предлозите, затоа што тие не биле во согласност со 
член 1 став 1 и член 24 од Уставот на Република Маке-
донија. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од 
Законот за постапување по претставките и предлозите 
е предвидено дека „Со овој закон се уредува постапува-
њето по претставките и предлозите (во натамошниот 
текст: преставки што работните луѓе и граѓаните, орга-
низациите на здружен труд, општествено политичките 
организации, самоуправните интересни заедници, мес-
ните заедници, други самоуправни организации и заед-
ници, општествени организации и^здруженија на гра-
ѓани ги поднесуваат до Co6pajjHefoHa Република Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, републички органи на 
управата и другите републички органи и организации 
како и до собранијата на општините, Собранието на 
град Скопје а нивните тела, органи и организации во 
натамошниот текст: органи до кои се поднесуваат прет-
ставките. 

Во ставот 2 е предвидено дека одредбите од овој 
закон се применуваат и во постапувавте по претстав-
ките што сојузните органи ги отстапуваат на соодвет-
ниот орган или организација во Републиката. 

Одредбите од овој закон се применуваат и во поста-
пувањето по претставките што се поднесуваат од орга-
низациите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници, месни заедници и други самоуправни 
организации и заедници. 

Во член 6а е предвидено дека надлежниот орган 
кога постапува по претставките што се отстапени од 
сојузните органи, за резултатите од постапувањето ги 
известуваат тие органи во рокот определен со член 6 
став 4 од овој закон. 

Во член 8 е предвидено дека стручните и другите 
работи по претставки поднесени до Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Претседателот на 
Социјалистичка Република Македонија и Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ги врши заедничка стручна служба. 

Во став 2 на овој член е предвидено дека собранијата 
на општините и Собранието на град Скопје обезбедува 
вршење на стручните работи во постапувањето по 
претставките. 

Во член 11 став 1 точки 1, 2 и 3, член 12 став 1 и 2 и 
членовите 13, 14, 15 од наведениот закон се употребу-
ваат термините самоуправни организации или заед-
ници. 

/ Во членовите 20, 21 и 26 се употребуваат термините 
за институциите Собрание на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, Претседател на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, собранието на општината и Со-
брание на град Скопје. 

Во членовите 28 и 29 од законот се зборува за па-
рична казна изразена во динари. 

5. Според член 1 став 1 од Уставот, Република Маке-
донија е суверена, самостојна, демократска и социјална 
држава, а според ставот 2 од овој член, суверенитетот 
на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непре-
нослив. 

Тргнувајќи од наведената уставна одредба, а имајќи 
предвид дека со оспорените одредби се утврдени одре-
дени институции и термини кои егзистираа во поранеш-
ниот правен поредок, Судот оцени дека оспорените 
одредби не се во согласност со Уставот. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот 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. 199/97 Претседател 
28 јануари 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

200. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 28.01.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Законот за обезбеду-
вање средства во форма на кредит за предвремена ис-
плата на дел од побарувањата на граѓаните по основа на 
штедни влогови („Службен весник на Република Маке-
однија" бр. 35/97). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со реше-
ние У. бр. 166/97 од 11 ноември 1997 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на член 4 од законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашаното за неговата согласност со Уставот 
на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека со Законот се 
утврдуваат обемот и изворите за обезбедување сред-
ства во форма на бескаматен кредит што го дава држа-
вата преку кој би се извршила предвремена исплата на 
штедните влогови на граѓаните од штедилниците 
„ТАТ", „АЛФА С" и „ЛАВЦИ" според определени 
услови, потоа рокот на враќа1ве на кредитот и техни-
ката на исплатата. 

Во оспорениот чл. 4 ст. 1 и 2 од Законот, се утврдува 
дека за штеден влог поголем од 1.350.000,00 ден. пра-
вото на предвремена исплата според овој закон се 
остварува со претходно докажување на потеклото на 
средствата депонирани во штедилницата со документи 
од определен вид што се поднесуваат до стечајниот 
управник. 

5. Според член 9 став 1 од Уставот граѓаните на 
Република Македонија се еднакви во слободите и пра-
вата, независно од, меѓу другото, имотната положба, а 
согласно став 2 на овој член тие се еднакви пред Уста-
вот и законите. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 4 од Зако-
нот е пропишано дека за остварување на правата од 
законот штедачите чиј штеден влог е повисок од 
1.350.000,00 денари треба да го докажуваат потеклото 
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на штедниот влог, иако се во иста положба со другите 
штедачи во поглед на критериумите за примена на За-
конот, CyftoT оцени дека со тоа се создава нееднаквост 
помеѓу штедачите по основ на имотната положба, по-
ради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајл овски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

Претседател 
У. бр. 166/97 н а Уставниот суд на Република 

28 јануари 1998 година Македонија, 
Скопје д_р Милан Недков, с.р. 

201. 
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 4 февруари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 90 став 2 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние. У.бр. 105/97 од 19 ноември 1997 година поведе 
постапка за оценувано уставноста на член 90 став 2 од 
Законот за локалната самоуправа затоа што се постави 
прашањето за неговата согласност со член 7 од Уставот 
на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 90 став 2 
од Законот за локалната самоуправа е предвидено во 
единиците на локалната самоуправа во кои во значите-
лен број живеат граѓани, припадници на национално-
ста, имињата на населените места, натписите на јавните 
служби и установи, натписите на претпријатијата и дру-
гите јавни натписи, да се пишуваат на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на 
националноста која е во значителен број, ако така од-
лучи советот на единицата на локалната самоуправа. 

Според член 90 став 1, употребата на јазикот на 
националноста во истиве случаи е задолжителна, ако во 
единицата на локалната самоуправа националноста е во 
мнозинство 

5. Според член 7 став 3 од Уставот во единиците на 
локалната самоуправа во кои како значителен број жи-
веат припадниците на националностите, во службена 
употреба, покрај македонскиот јазик и кирилското пи-
смо се и јазикот и писмото на националноста, под 
услови и на начин утврден со закон. 

Во член 115 став 3 од Уставот е предвидено дека 
Републиката може со закон да довери вршено на опре-
делени работи на општината. 

Оспорената одредба од законот ги утврдува случа-
ите под кои е дозволена службена употреба на јазиците 
на националностите, но со упатувањето дека тие ефек-
тивно ќе доведат до право на употреба на јазикот само 
ако така одлучи советот на општината, станува неодре-
дена правна норма која не само што не го решава пра-
шаното на употребата на јазиците и писмото на наци-
оналностите, туку и го менува нормативно™ ниво на 
уредувано на тоа прашано. Од една страна оспорената 
одредба од Законот остава простор употребата на јази-
ците на националностите што во општината живеат во 
значителен број да зависи од волјата на мнозинството 

членови на Советот, па и да доведе до ситуација во 
различни општини со слична национална структура за 
тоа прашање да биде одлучено на спротивен начин. Од 
друга страна Судот смета дека, според член 7 став 3 од 
Уставот, уредуваното на прашањето на службената 
употреба на јазиците на националностите е исклучиво 
во надлежност на законодавната власт и тоа не може да 
се делегира на советот на општината по ниеден основ, 
па ни по основ на член 115 од Уставот кој може да 
претставува основ за пренесување на одредени извршни 
или управни оперативни функции, но не и основ за 
пренесувано на законодавни надлежности. Поради тоа, 
Судот утврди дека оспорениот член 90 став 2 од Зако-
нот не е во согласност со член 7 став 3 од Уставот, 
поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука во став 1 Судот ја донесе во состав од 
претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите 
Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р 
Стојмен Михајловрки, д-р Јован Проевски, Бесим Се-
лими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 105/97 Претседател 
4 февруари 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р 

202. 
Републичката (Државна) изборна комисија, врз ос-

нова на член 8 став 2 од Законот за локалните избори, 
на седницата одржана на 3.02.1998 година донесе 

О Д Л У К А 

- Пеце Стезовски од Битола, 
- Петар Радевски од Битола. 
За заменик член на Изборната комисија на општина 

Битола се именува 
- Стевче Илиевски од Битола. 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

Бр. 33-12 
3 февруари 1998 година w Претседател, 

Скопје Лилјана Ристова, с р. 

203. ~ 
Републичката (Државна) изборна комисија, врз ос-

нова на член 8 став 2 од Законот за локалните избори, 
на седницата одржана на 3.02.1998 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Виолета Пешка и Пеце Цветановски се разрешу-
ваат од функцијата членови на Изборната комисија на 
општина Битола на нивно барање. 

2. Ристо Алековски се разрешува од функцијата 
заменик член на Изборната комисија на ошнтина Би-
тола на негово барање. 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
Бр. 33-13 

3 февруари 1998 година Претседател, 
Скопје Лилјана Ристова, с.р. 

204. 
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 6.02.1998 година до-
несе 

Р Е Ш Е Н И £ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

основи за статистичкото истражување „Месечен из-
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вештај за работниците и платите, ТРУД-1" што Заводот 
за статистика на Република Македонија согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја44 бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 
1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, тргов-
ските друштва и другите правни лица; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за вкупно 
исплатените бруто и нето плати, бројот на работниците 
на кои се однесуваат вкупните исплати и работниците 
според податоците од кадровската евиденција; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др.; 

- даваното на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајни^ единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво 
на Република "Македонија и по гранки. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
ното во „Службен весник на Република Македбнија44. 

Бр. 02-373/1 
6 февруари 1998 година В д директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 
205. ~ 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија44 бр. 54/97), В.д. Директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија на 6.02.1998 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 истражувано „Тримесечен из-
вештај за работници кои самостојно вршат дејност-про-
фесија и работници кои се вработени кај нив ТРУД-15" 
што Заводот за статистика на Република Македонија 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија44 бр. 64/97), ќе го спроведува со квар-
т а л и периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги дава Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување на Република Македонија; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за катего-
риите на работници кои самостојно вршат дејност-про-
фесија и работниците кои се вработени кај нив; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајната единица податоците ќе ги дава на 
ниво на општини, а ќе се објавуваат за Република Ма-
кедонија и на ниво на општини. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44. 

Бр. 02-373/2 
6 февруари 1998 година w

 в - Д- Директор, 
Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

206. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија44 бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 6.02.1998 година до-
несе 

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 „Месечен из-
вештај за индустријата - Инд-1" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија согласно Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија44 бр. 
64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 
година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, тргов-
ските друштва и трговците поединци, и единиците во 
состав, од областа на индустријата и рударството; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за произ-
водството, реализација и залихи на производите, потро-
шувачка и залихи на суровините, електроенергија, го-
рива и топлотна енергија, број на работници, снабде-
ност со суровини, енергетски горива и состојба на по-
рачки на пазарот, сообраќајните врски и др.; 

- при спроведуваното на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД, 
Номенклатурата на индустриски производи Номенкла-
тура на суровини и др.; 

- даваното на податоците за ова истражување е за- -
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија 
(по дејности, производи и суровини). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува од денот на донесувањето. 

Бр. 02-373/3 
6 февруари 1998 година В-Д- директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

207. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија44 бр. 54/97), в.д директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонка, на 06.02.1998 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 истражуваа „Анкета за по-
трошувачката на домаќинствата - АПД44 што Заводот 
за статистика на Република Македонија согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 бр. 64/97), ќе го спроведува со квартална 
периодика од 1998 година. 

2. За статистичко истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат домаќинства (избрани по 
случаен избор); 

- задолжително ќе се прибираат податоци за прихо-
дите, расходите и потрошувачката на домаќинствата, 
како и основни податоци за демографските, економ-
ските и социолошките карактеристики на домаќин-
ствата, условите на домување, начинот на загревање на 
станот и снабденоста со трајни потрошни добра; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл:ЕКД/НКД и 
Др.; 
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- давањето на податоците за ова истражување не е 
задолжително; 

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на домаќинство, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија. 

З.Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр.02-373/4 
6 февруари 1998 година В*Д Директор, 

Скопје Донио Герасимовски, с.р. 
208. 

Врз основа на *шен 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 6.02.1998 година до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАВМЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Полугодишен 
извештај за работниците и платите ТгУД-Ш што Заво-
дот за статистика на Република Македонија согласно 
Програмата за статистички истражувана за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со полугодишна 
периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, тргов-
ските друштва и други правни лица; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за вкупно 
исплатените бруто и нето плати, бројот на работниците 
на кои се однесуваат вкупните исплати, работниците 
според податоците на кадровската евиденција, најниска 
и највисока нето плата и работници според износот на 
нето платата; 

- при спроведуваното на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др-; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на: извештајна единица, а ќе се објавуваат за Репу-
блика Македонија и на ниво на фанка. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/5 
6 февруари 1998 година „ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
1. 
Врз основа на член 89 од Законот за работни 
односи ("Сл.весник на РМ* бр.80/93, 14/95 и 
53/97) и член 5 од Општиот колективен за 
Јавните служби; јавните претпријатија, 
државните органи, органите на локалната 
самоуправа и други правни лица кои вршат 
нестопанаска дејност ("Службен весник на 
РМ" бр.39/94) Министерот за внатрешни 
работи и Македонскиот Полициски Синдикат 
склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
на Министерството за внатрешни работи 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со- ОВОЈ Колективен договор се уредуваат 
односно доуредуваат правата, обврските и 

одговорностите од работен однос на работ-
ниците вработени во Министерството за вна-
трешни работи и работодавецот, како и 
обемот и начинот на остварување на правата 
обврските и другите одредби за прашањата 
од интерес на работниците и работодавецот, 
како и начинот и постапката за решавање на 
меѓусебните односи 

Член 2 
Работодавецот во смисла на овој 

Колективен договор е Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија 
(во натамошниот текст. Министерството) 
претставувано од Министерот за внатрешни 
ра6оти( во натамошниот текст- Министер ) 

Член 3 
Работник во смисла на овој Колективен 

договор е лице кое заснова работен однос на 
неопределено или определено време, со 
П9ЛНО, со пократко од полното и со скратено 
работно време во Министерството. 

Член 4 
Овој Колективен договор се применува не-

посредно и е задолжителен за Министерст-
вото и за работниците во чие име е склучен 

Доколку со ОВОЈ договор поедини односи не 
се уредени, ќе се применуваат одредбите од 
соодветните закони и Општиот колективен 
за јавните служби,, јавните претпријатија, 
државните органи, органите на локалната 
самоуправа и други правни лица кои вршат 
нестопанаска дејност - "Службен весник на 
РМ" бр.39/94 (во натамошниот текст- Општ 
колективен договор). 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

I. ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС 
Член 5 

Работен однос во Министерството може да 
заснова секое лице-државјанин на Републи-
ка Македонија, кое покраЈ општите услови 
утврдени со закон, ги исполнува и посебните 
услови утврдени со Законот за внатрешни 
работи, Законот за органите на управата и 
актите за систематизација на работните 
места на Министерството и Дирекцијата за 
безбедност w контраразузнавање кака орган 
во состав на Министерството (во натамош-
ниот текст* Дирекцијата). 

Член 6 
За потребите од прием на нови работници 

одлучува Министерот во согласност со 
потребите утврдени во актите за системати-
зација на работните места. 

Член 7 
Работниот однос во Министерството се 

заснова на неопределено и определено 
време, во зависност од потребите за работа 
и видот на работите и задачите 

Член 8 
Засновање на рађртен. рд^рд,,ао.^Ц$истер-

ството се'врши врз основа на јавен оглас или 
без јавен оглас, во зависност од карактерот 
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на работното место за кое се заснова 
работен однос 

Работен однос без Јавен оглас во Министер-
ството се заснова на работни места со 
посебни должности и овластувања утврдени 
со Законот з а внатрешни, работи и Правилни-
кот за систематизација на работните места 
за стипендисти на Министерството и за завр-
шени ученици и студенти на Институцијата за 
школување на кадри за потребите на Минис-
терството 

Работен однос во Министерството може да 
се заснова без јавен оглас и со работник од 
друг орган на управата, ако за тоа се согла-
сат функционерите кои раководат со тие 
органи, како и со согласност на работникот 

Огласот се објавува во средствата за јавно 
информирање и ги содржи условите за 
засновање на работен однос (општите и 
посебните услови), како и рокот за поднесу-
вање пријави 

Пред објавување на огласот се доставува 
пријава за потребата од работници до 
Републичкиот завод за вработување 

Член 9 
Доколку постои можност слободното 

работно место да се пополни со распореду-
вање од редот на вработените кои ги 
исполнуваат условите, истото не се 
огласува. 

Член 10 
Постапката по огласот ја спроведува 

Комисија: за вработување што ја образува 
Министерот. 

Комисијата има 5 члена. Комисијата е 
должна да ги разгледа поднесените пријави 
и да го утврди редоследот во листата на 
кандидатите според условите што ги 
исполнуваат, за што се води записник 

Член 11 
Министерот со решение одлучува за избор 

на кандидатите од приложената листа Утвр-
дениот редослед на кандидатите не го 
обврзува во изборот на кандидатите. 

Член 12 
Работниот однос се заснова со склучување 

на договор за работа помеѓу работникот и 
Министерот 

Договорот за работа се склучува во писме-
на форма по конечноста на решението за 
избор, односно завршена постапка за прием 
без јавен оглас. 

Член 13 
Договорот се заверува во Заводот за 

вработување. 
Содржината на договорот се определува 

согласно член 16 од Законот за работните 
односи и ОВОЈ Колективен договор. 

1. Приправници 

Член 14 

однос исо^г^евраоотеНо лице со завршен 

најмалку IV степен на стручна подготовка на 
неопределено или определено време како 
приправник 

1.1 Стручно оспособување 

Член 15 
Приправникот се оспособува за самостојно 

и стручно вршење на работите и задачите на 
работното место за кое засновал работен 
однос со договор за работа (приправнички 
стаж) 

Приправничкиот стаж трае најдолго 12 
месеци, но не пократко од 6 месеци 

Член 16 
Приправничкиот стаж приправникот го поми-

нува на стручно оспособување во соодвет-
ните организациони единици според планот и 
програмата за стручно оспособување 

Планот за стручно оспособување на 
приправниците се изготвува во зависност од 
степенот видот на образованието и 
п р и р о д а т а - ^ ' -работата и задачите во 
соодветната служба-организациона единица 
за која приправникот се оспособува 

Планот и програмата ги донесува 
Министерот 

Член 17 
Стручното оспособување на приправникот се 
остварува преку вршење на работи и задачи 
од делокругот на организационите единици, 
како и преку учење, консултации, упатства и 
насоки од раководителите на организациони-
те единици и други стручни работници 

Член 18 
•Раководителот на организационата единица 

во која приправникот се оспособува контину-
ирано го следи стручното оспособување на 
истиот, и одговорен е за потполно и навре-
мено спроведување на планот за стручно 
оспособување 

Член 19 
По спроведување на планот за стручно 

оспособување приправникот полага испит 
Полагањето на испитот е утврдено и како 

обврска со договорот за работа. 
Приправникот може да го полага приправ-
ничкиот испит најрано по 6 месеци од 
засновањето на работниот однос 

Член 20 
Приправникот за полагање на испитот 

поднесува писмено барање. 
Барањето се поднесува до раководителот 

на организационата единица во која стручно 
се оспособува Раководителот дава свое 
мислење за оспособеноста на приправникот 
за самостојно вршење на работите на работ-
ното место за кое засновал работен однос, 
односно стручно се оспособувал 

Раководителот на организационата единица 
г о .мислењето до, соодветната 
испитна комисија -
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Член 21 
Стручниот испит се спроведува усно и во 

траење од најмногу 2 дена На испитот 
приправникот треба да покаже дека успешно 
ги совладал неопходните теоретски и 
практични знаења потребни за успешно 
вршење на работите и задачите за кои се 
оспособувал 

Член 22 
Стручниот испит се полага пред испитна 

комисија составена од претседател и два 
члена (сите испитувачи) и административен 
работник Комисијата ја образува Министе-
рот со решение 

Претседателот и членовите на комисијата 
имаат заменици Мандатот на комисијата 
трае две години 
Испитни комисии се образуваат во седиш-
тето на Министерството, Дирекцијата и во 
управите за внатрешни работи: 

За член на комисија може да биде 
определен работник кој има VII степен 
стручна подготовка. 

Член 23 
Комисијата по правило одржува испити 

секој месец. 
Претседателот на комисјата го определува 

денот и часот за полагање на стручниот 
испит и за тоа се известува приправникот 
преку соодветната организациона единица 
најдоцна 7 дена пред полагањето. За време 
на полагањето на стручниот испит 
административниот работник води записник 
КОЈ го потпишуваат претседателот и 
членовите на комисијата. 

Резултатите од испитот се оценуваат со "го 
положил испитот" или "не го ПОЛОЖИЈА 
испитот" 

Оценка се донесува со мнозинство на 
гласови од членовите на комисијата. 

Член 24 
Приправник КОЈ не ќе положи дел или 

целиот стручен испит има право на поправен 
испит после 15 дена најрано 

На приправник кој и на поправниот испит 
не го положил стручниот испит или кој без 
оправдани причини не се јавил на полагање 
во рок до 12 месеци, му престанува 
работниот однос 

На приправникот кој го положил стручниот 
испит му се издава, уверение за положен 
стручен испит за приправници Уверението го 
потпишува претседателот на комисијата 

Член 25 
Лице кое заснова работен однос во 

Министерството како приправник за 
извршување на определени работи и задачи 
ria работни места со посебни должности и 
овластувања, а нема образование од 
областа на внатрешните работи се упатува 
на дополнително стручно оспособување во 
соодветна установа 

Времето поминато на стручно оспособување 
1 во смисла на став 1 од овој член се 
засметува во приправнички стаж. 

На лицето од став 1 на ОВОЈ член кое не ќе 
го положи стручниот испит за приправници 
по дополнителното стручно оспособување на 
кое е упатен,му престанува работниот однос. 
Решение за престанок на работниот однос во 
случаите од член 24 и 25 на овој договор 
донесува Министерот 
Против решението од став 4 на ОВОЈ член 
приправникот има право на приговор до 
надлежната комисија при Владата на РМ 

2. Распоредување на работниците 

Член 26 
Работникот работи на работно место во 

организациона единица на Министерството 
за кое засновал работен однос. 

Работникот во текот на работниот однос 
може да биде распореден на секое работно 
места утврдено со актот за систематизација 
на работните места, кое одговара на 
неговиот степен на стручна подготовка во 
следните случаи* 
1. Поради поефикасно извршување на 
функцијата на Министерството, а особено 
ако: 
- со знаењето и стекнатата работна 
способност ќе се остваруваат подобри 
резултати во работата на друго работно, или 
- со знаењето и стекнатата работна 
способност на дотогашното работно место не 
покажува Потребни и рчекувани резултати 
во работата, или 
- тоа значи подобрување на организацијата 
на работа во рамките на иста или сродна по 
природата на делокругот организациона 
единица, 
2 Ако на работното место на кое дотогаш 
работел е намален обемот на работите, 
истото се укинува или изменува во актот за 
систематизација на работните места во 
Министерството, 
3 Замена на отсутен работник додека трае 
отсуството, 
4 Ако работното место на кое се 
распоредува е слободно или упразнето и ако 
условите за работа се соодветни на 
претходното работно место, 
5 По положување стручен испит за приправ-
ници 

Како исклучок од став 2 на ОВОЈ член, а 
во случаите на точка 1 алинеа 1 и точка 4 од 
истиот став, работникот може да се 
распореди на работно местр со еден степен 
повисока стручна подготовка од стручната 
подготовка што ja поседува работникот, 
доколку за истиот се оцени дека се стекнал 
со потребна работна способност за 
извршување на утврдените работни задачи 

Приговорот против решението за 
распоредување во случаите на точките 1 и 3 
од ставот 2 на ОВОЈ член не го одлага 
извршувањето на решението 

Член 27 
Распоредувањето на работниците во 

случаите од член 2 6 на ОВОЈ договор се врши 
на работни места во иста или друга 
организациона единица на Министерството. 
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Ако распоредувањето се врши- во 
организациона единица оддалечена повеќе 
од 50 KIYI. од седиштето на организационата 
единица во Koja работникот' дотогаш 
работел, освен во случаите од член 28 на 
овој договор, работникот има право на 
обезбедување соодветно сместување и 
исхрана, или надомест на трошоци за превоз 

Доколку на работникот не може да му се 
обезбеди соодветно сместување во службен 
објект или стан на Министерството, истиот 
има право на надомест на трошоци за закуп 
на соодветен стан Работник со семејство, до 
обезбедување на соодветно сместување 
односно надоместување на трошоците за 
закуп на стан, има право на надомест за 
одвоен живот. 

Исхраната од став 2 на ОВОЈ член се 
обезбедува по приложени сметки, а најмногу 
во висина на три месечни износи на 
обезбедените средства за општествена 
исхрана на вработените во Министерството 

Конкретните права според ОВОЈ член 
работникот ги остварува од денот на 
стапување на работа на работно место на 
кое се распоредува. 

Член 28 
Работник распореден на работно место во 

организациона единица во седиштето на 
Министерството (град Скопје) може да биде 
распореден надвор од седиштето на Минис-
терството на работно место кое одговара на 
неговата стручна подготовка во случај и на 
начин утврдени со Законот за внатрешни 
работи, и во ТОЈ случај има права определени 
со истиот Закон и ОВОЈ Колективен договор 

Член 29 
Министерот не може да распореди 

работничка од едно на друго работно место 
надвор од седиштето на Министерството за 
време на бременост, мајка со дете до 
возраст од 7 години, инвалид, самохран 
родител, родител на хендикепирано дете КОЈ 
поради тоа работи со скратено работно 
време 

Член 30 
Распоредувањето може да се врши и по 

предлог на директорот на Дирекцијата за 
вработените во Дирекцијата, раководен 
работник или началник на самостојна органи-
зациона единица (управа или сектор) во 
Министерството 

Предлозите од ОВОЈ член не претставуваат 
урлов за Министерот при донесувањето на 
решението за распоредување 

Член 31 
Решение за распоредување донесува 

Министерот 
По приговор на решението за распоре-

дување одлучува надлежната комисија при 
Владата на Република Македонија 
II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА 

ПОЛОЖБА 
1. Работно време 

Член 32 
" Работното време на работниците во Минис-
терството изнесува 40 часа во работна 

недела (полно работно време). 
Во Министерството може да се воведе 

работно време пократко од 40 часа во 
работната недела со акт на Министерот во 
случаите и под условите утврдени со 
Законот за работни односи 

Работното време на летечкиот персонал од 
хеликоптерското одделение изнесува 35 
часа во работната недела. 

Правата на работниците од ставот 2 и 3 на 
ОВОЈ член се изедначуваат со правата на 
работниците кои работат 40 часа во работна-
та недела 

Член 33# 

Во зависност од природата и карактерот у,а 
работите и задачите во одделни организации 
они единици во Министерството, работата се 
врши во смени и трае непрекинато. 
Во смисла на ставот 1 од ОВОЈ член, во смени 

работат работниците на полиција во полицис-
ките станици, територијалните противпожар-
ни единици, дежурните оперативни центри, 
дел од работниците кои вршат работи од 
областа на врски и криптозаштита, а по 
потреба и други организациони единици 

Министерот одлучува кои организациони 
единици во Министерството работат непре-
кинато и го определува распоредот на 
работното време согласно закон и овој 
колективен договор 

Член 34 
Работното време на вработените во 

Министерството може да трае подолго од со 
закон пропишаниот максимум во работна 
недела во услови кога се извршуваат 
неодложни работи и задачи од член 1 на 
Законот за внатрешни работи, или во врска 
со тие работи и задачи. 

Работа подолга од 40 часа во неделата 
може да нареди Министерот, директорот на 
Дирекцијата, раководен работник или работ-
ник КОЈ раководи со организациона единица. 

Наредбата од став 2 на овој член се издава 
во писмена форма, а по исклучок може да се 
издаде и усмена наредба, Koja се изготвува 
во писмена форма по создавањето услови за 
тоа, но не подоцна од 2 дена 

Во случаите од претходните ставови од ОВОЈ 
член, работникот е должен да ги извршува 
работите и задачите. 

Член 35 
Работното време помеѓу 22 и 6 часот 

наредниот ден се смета како ноќна работа. 

Член 36 
Работа подолга од полното работно време 

и работа ноќе не може да се определи за. 
- работничка за време на бременост; 
- работничка која има дете до 2 години; 
- работник на КОЈ според наод на лекарска 

комисија е утврдено дека ноќната работа 
може негативно да му влијае на преостана-
тата работна способност. 
За работа подолга од полното работно време 
и. работа ноќе потребна е писмена соглас-
ност на работникот во следните случаи: 
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- на мајка со дете до 2 години; 
- на родител со хендикепирано дете; 
- на самохран родител на дете до 7 години; 
- на работник со намалена работна способ-

ност 

2. Одмори и отсуства 

Член 37 
Работникот има право на одмор во текот на 

дневната работа во траење од 45 минути 
Во организационите единици на Министер-

ството во кои според карактерот и природа-
та на работите и задачите не се дозволува 
прекин на работата, како и во услови на 
работа со странки, дневниот одмор се орга-
низира на начин КОЈ обезбедува работата да 
не се прекинува 

Времето на користење на дневниот одмор 
го определува Министерот 

Времето за одмор од ставот 1 на овој член 
се засметува во работното време 

Член 38 
Работникот има право на одмор помеѓу два 

последователни работни дена во траење од 
најмалку 12 часа непрекинато 

Член 39 
Работникот има право на неделен одмор од 

најмалку 24 часа непрекинато, а ако е неоп-
ходно да работи на денот на СВОЈОТ неделен 
одмор задолжително треба да му се обезбе-
ди таков одмор во текот на следната недела 

Член 40 
Работникот има право на годишен одмђр од 

најмалку 18 работни дена во текот на една 
календарска година сметајќи ги саботите 
како неработни денови 

Ако работникот во календарската година 
во која засновал работен однос нема една 
година работа, има право на годишен одмор 
во траење од по два работни дена за секој 
месец поминат на работа, но не повеќе од 18 
работни дена. 

Член 41 
Годишниот одмор може да користи и во два 

дела. 
Ако работникот го користи годишниот одмор 

во делови, првиот дел го користи без прекин 
во траење од најмалку 12 работни дена во 
текот на календарската година, а вториот 
дел најдоцна до 30 јуни следната година. 

По правило еден дел од годишниот одмор 
работникот користи во сезоната на годишен 
одмор. 

Работникот има право еден ден од годишни-
от одмор да го користи по желба, со обврска 
претходно да го извести раководителот на 
организационата единица. 

Член 42 
Должината на годишниот одмор на работ-

никот зависи од следните критериуми: 
1 должина на пензискиот стаж; 
2. сложеност на работите и задачите кои 

работникот ги извршува и условите под кои 
се извршуваат; 

3 здравствена состојба. 

Член 43 
По основ на критериумот "должина на пен-

зискиот стаж", работникот се стекнува со 
право на одмор и тоа: 

- за пензиски стаж од 1 до 2 години - 1 8 
работни дена, 

- за пензиски стаж од 2 до 8 години - 20 
работни дена, 

- за пензиски стаж од 8 до 15 години - 22 
работни дена, 

- за пензиски стаж од 15 до 20 години - 24 
работни дена, 

- за пензиски стаж над 20 години - 26 
работни дена 

Член 44 
Должината на годишниот одмор според 

критериумот "сложеност на работите и зада-
чите кои работникот ги извршува и условите 
под кои се извршуваат", се зголемува 

- за одредени работници кои при извршува-
њето на работите и задачите во полициските 
станици за КПДГ се изложени на Јонизирачко 
зрачење (работа со рендген апарати)- 6 дена, 

- за работниците со посебни должности и 
овластувања (овластени службени лица) 
освен за работниците во претходната алинеа 
и пилотите - 4 дена, 

- за работниците во печатница - 3 дена, 
- за работниците од територијалните про-

тивпожарни единици - 3 дена 
Летечкиот персонал од хеликоптерското 

одделение има право на надомест на трошо-
ците за кондициско рекреативен одмор во 
објектите за одмор и рекреација н^ Минис-
терството или во други објакти во висина на 
износот на трошоците во објектите на Минис-
терството, КОЈ во текот на една календарска 
година трае 10 дена вклучувајќи го и време-
то поминато на пат до местото за одмор и 
враќање во местото на живеење. 

Надоместот на трошоците од став 2 ги 
опфаќа и трошоците за патување до местото 
за одмор и враќање во местото на живеење. 

Член 45 
По основ на критериумот "здравствена 

состојба", годишниот одмор за работник-
инвалид се зголемува за 2 дена. 

Член 46 
Работникот не може да се откаже од 

правото на годишен одмор, ниту тоа право 
може да му се ускрати 

Член 47 ' 
На работникот може да му се прекине, 

односно одложи користењето на годишниот 
одмор во услови и на начин утврдени со 
Законот за внатрешни работи 

Правото на надомест на стварните трошоци 
кои настанале поради прекинувањето,однос-
но одложувањето на годишниот одмор во 
смисла начставот 1 на ОВОЈ член, работникот 
го остварува врз основа на писмено барање и 
документи кои ќе ги приложи како доказ за 
настанатите трошоци како патни и дневни 
трошоци за враќање од местото на користе-
ње на годишниот одмор, преостанати уплати 
за престој во хотел, карти за превоз, корис-
тен организиран превоз и ел 
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Член 48 
Распоредот на користење на годишните 

одмори на работниците на Министерството 
се утврдува врз основа на план Распоредот 
и планот на годишните одмори го утврдува 
раководителот на организационата единица 
водејќи сметка со таквиот распоред да се 
овозможи непречено извршување на работи-
те на истата, и за можностите да се задово-
лат барањата на работниците 

Врз основа на утврден распоред поединеч-
ни решенија за користење на годишен одмор 
донесува Министерот или од него овластен 
работник 
Решенијата за годишен одмор се донесуваат 

најдоцна до крајот на месец април во теков-
ната година со состојба на пензискиот стаж 
во истиот месец 

3. Користење на објектите за одмор и 
рекреација 

Член 49 
Министерството се грижи за одржување на 

објектите за одмор и рекреација (одморалиш-
тето во Охрид, Пештани, Крани, Претор и 
Дојран) 

Во објектите од став 1 на ОВОЈ член Минис-
терот може да определува соодветен дел 
што ќе се користи за службени потреби 

Условите и начинот на користење на објек-
тите за одмор и рекреација ги утврдува 
комисија за одмор и рекреација на 
Министерството 

Комисијата за одмор и рекреација има 5 
членови, од кои претседателот на комисија-
та и двајца членови се претставници на 
Синдикатот 

Член 50 
Цената и услугите за користење на објекти-

те за одмор и рекреација и условите ра 
плаќање ги утврдува надлежната организа-
циона единица на. Министерството по 
предлог на Комисијата Основ за утврдување 
на висината на цената на услугите ќе биде 
покривање на реалните материјални трошо-
ци настанати за време на користењето на 
објектот 

Член 51 
Распоредот на смените пред сезоната за 

годишни одмори го утврдува комисијата во 
зависност од бројот на поднесените барања 
со тоа што смените не .можат да бидат 
пократки од 10 дена. 

Член 52 
За користење на објектите за одмор во 

месеците јули и август комисијата објавува 
соопштение во почетокот на јуни со рок за 
поднесување на барање. Конечниот распо-
ред за користење на објектите по смени се 
објавува најдоцна 5 дена пред почетокот на 
сезоната за одмор 

4. Отсуство од работа 

Член 53 
Работникот има право на отсуство од работа 

со надомест на плата до 7 работни дена во 
текот на годината во рледните случаи 

- за стапување во брак . . ..5 дена, 
- за стапување во брак на деца . 3 дена, 
- за раѓање или посвојување на дете 2 дена, 
- за смрт на сопружник или дете 5 дена, 
- за смрт на родител, брат, сестра . 3 дена, 
- за смрт на родител на сопружник 2 дена, 
- за смрт на дедо или баба . 1 ден, 
- за полагање на стручен испит како 

обврска во Министерството, магистратура 
или докторат 3 дена, 

- за полагање на правосуден испит 5 дена, 
- за полагање на друг поединечен 

испит 1 ден, 
- за селидба на семејство од едно во друго 

место . . . .3 дена, 
- за селидба на семејство во исто 

место . . . . . 2 дена; 
- за елементарни непогоди . . . . 7 дена; 
- за други оправдани случаи 1 ден 

Отсуството од работа во смисла на став 1 на 
ОВОЈ член се користи во деновите на траење 
на основот 

,Член 54 
На работник упатен на стручно оспособува-

ње и усовршување според одредбите на ОВОЈ 
договор може да му се одобри отсуство со 
надомест на плата и подолго од 7 работни 
дена за што се склучува посебен договор со 
Министерот односно од него овластен 
работник 

Член 55 
Работниците- доброволни крводарители-

имаат право на 2 последователни слободни 
работни дена за секое давање кра. 

Слободните денови се користат непосредно 
по денот на давањето крв. 

Член 56 
Работникот има право на отсуство од рабо-

та без надомест на плата- најдолго до 3 
месеци во една календарска година, во 
следните случаи: 

- за потребите предвидени во членот 53 на 
ОВОЈ договор, по барање на работникот отка-
ко го искористил платеното отсуство на кое 
имал право; 

- за нега на болен член на семејство, 
- ,за лечење на ceoja сметка; 
- за патување во странство за неодложни 

потреби, 
- за изградба, доградба или поправка на 

куќа или стан, 
- за учество во спортски, културни и други 

манифестации; 
- за други неодложни лични работи и други 

случаи утврдени со закон; 
Раководителот на организационата единица 

каде работникот е распореден дава мислење 
по барање на работникот 

На работникот му мируваат правата и 
обврските од работниот однос за време на 
неплатеното отсуство. 

Член 57 
Решение за отсуства од членовите 53 и 56 

на ОВОЈ договор донесува Министерот или од 
него овластен работник. 
Против решението работникот има право на 
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приговор до надлежната комисија на Влада-
та на Република Македонија. 

5. Заштита на работниците при работа 

Член 58 
Министерството е должно да ги обезбеди 

потребните услови за безбедна работа како 
и со посебен акт да ги утврди работните 
места на кои постои зголемена опасност од 
повреди и заболувања и условите што треба 
да ги исполнуваат работниците кои ќе ги 
извршуваат работите на тие работни места1 и 
да изврши осигурување што произлегува од 
законот. 

Со актот од ставот 1 на ОВОЈ член Министер-
ството треба да ги- уреди начинот, видовите, 
мерките и нормативите за заштита при 
работа во рок од 3 месеци од денот на 
потпишување на ОВОЈ Колективен договор. 

Актот з а заштита при работа донесува 
Министерот во согласност со Синдикатот 

Член 59 
Работникот е должен да се придржува кон 

мерките за заштита при работа и работите 
на работното место да ги врши со потребно 
внимание заради обезбедување на СВОЈОТ 
живот и здравје, како и на животот и здрав-
јето на другите работници и граѓаните. 

Член 60 
Министерството е должно да обезбеди ред-

овни медицински прегледи на ^работниците 
заради откривање на професионални и други 
заболувања и нивно ефикасно лекување за 
работно место сврзано со условите за работа 
и здравствената состојба на работникот 

Работник КОЈ поради времена Неспособност 
за работа отсуствува повеќе од 60 дена 
непрекинато или со прекин повеќе од 120 
дена во тековната година, може да биде 
упатен на лекарски ^преглед поради утврду-
вање на работната способност пред здрав-
ствена комисија на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување 

Член 61 
Во спроведувањето на мерките за, заштита 

при работа Синдикатот има право и обврска 
да учествува и даде мислење во* 

- планирање и унапредување на условите за 
работа и воведување нова технологија на 
работниот процес, 

- да биде информиран за сите промени од 
влијание за сигурноста и здравјето на 
работникот, 

- да се грижи за примената на прописите и 
спроведување на мерките и актот за заштита 
при работа, 

- да го информира и бара интервенција на 
инспекцискиот орган (инспекција на трудот) 
кога ќе оцени дека се загрозени животот и 
здравјето на работникот, ако Министерство-
то пропушта или одбива да го направи тоа, 

- да поднесе приговор на наодот на инспек-
цискиот орган, 

- и во други случаи на недоследна примена 
на позитивните законски прописи, актот за 

заштита при работа и ОВОЈ Колективен 
договор 

Член 62 
Синдикатот покренува постапка пред 

надлежните органи доколку Министерството 
не ги преземе пропишаните мерки и средства 
за заштита на работниците при работа. 

6. Посебна заштита на жената, младината 
и инвалидните работници 

Член 63 
На работничката распоредена на работа 

ноќе согласно законот и се обезбедува: 
- оброк или надомест за оброк; 
- организиран превоз или надомест за превоз 
- присуство на стручни работници; 
- други погодности. 

Синдикатот има право да го контролира^ 
исполнувањето и изведувањето на условите 
за работа ноќе 

Во случаите кога не се обезбедени услови 
од ставот 1 на ОВОЈ член, Синдикатот ќе бара 
од работодавецот веднаш да се прекине со 
ноќна работа, а ако барањето на се почитува 
Синдикатот ќе побара интервенција на 
инспекцијата на трудот 

Член 64 
Министерството е должно да му обезбеди 

соодветно работно место за остварување на 
правата од работен однос утврдени со закон, 
на инвалидот на трудот, на работник со 
изменета работна способност и на работник 
КОЈ раб.оти на работни места на кои постои 
опасност од настанување на инвалидност во 
рок од 15 дена од конечноста на решението 

» ^ 1 

III. ПЛАТА, НАДОМЕСТИ НА ПЛАТА И 
ДРУГИ ПРИМАЊА 

1. Плата 

Член 65 
Работникот има право на плата Платата на 

работникот му се обезбедува од средствата 
на Министерството сразмерно на извршената 
работа, во согласност со условите утврдени 
со Општиот колективен договор и ОВОЈ ко-
лективен договор , 
Министерството е должно на работникот да 

му исплатува плата и надомести на плата, и 
на работникот да му дава потврда за тоа 
Платата се пресметува и исплатува во пари-
чен износ најмалку еднаш месечно Придо-
несите и даноците на платата на работникот 
ги плаќа Министерството со исплата на 
платата 

Поединечниот износ на утврдената плата 
на работникот и неговата исплата, по 
правило не се јавни 

Член бб 
Плата на работникот е платата утврдена 

со членовите 68-73 и член 78 на ОВОЈ договор 
Платата на работникот за полно работно 

време и просечен учинок, утврдена врз 
основа на сложеноста на работите не може 
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да биде пониска од најниската плата утврде-
на за одделни степени на сложеност според 
ОВОЈ Колективен договор 

Платата на работникот се утврдува 
сразмерно на извршените работи од 
работното место, односно доверените работи 
и придонесот на работникот во вкупното 
работење на организационата единица и 
Министерството во целина 

Член 67 
Најниската плата за најнизок степен на 

сложеност (во. натамошниот текст* најниска 
плата) ја утврдуваат и објавуваат потписни-
ците на ОВОЈ договор најмалку еднаш на три 
месеци 

Доколку најниската плата не е утврдена со 
ОВОЈ Колективен договор, се применува нај-
ниската плата утврдена во Општиот колек-
тивен договор 

Доколку според податоците на републички-
от завод за статистика месечниот пораст на 
трошоците за живот е над 5%, најниската 
плата од ставот 1 на овој член се усогласува 
и објавува месечно 

При утврдувањето на најниската плата се 
поаѓа . особено од трошоците за живот, 
економските можности на стопанството, 
општото ниво на платите во земјата, социјал-
ните давања и други економски и социјални 
фактори, но истата не смее да биде пониска 
од 'утврдената со Општиот колективен 
договор 

Член 68 
Најниската плата за одделни степени на 

сложеност за полно работно и просечен 
учинок на работникот се утврдува така што 
износот на најниската плата за најнизок 
степен на сложеност се множи со 
соодветниот коефициент од следните 
коефициенти за одделни степени на 
сложеност 
Група Коефициент 

I. Работи кои подразбираат едноставен 
рутински труд КОЈ не бара посебно 
образование . .. .1,00 

II Помалку сложени работни задачи 
односно работи со помош на 
едноставни средства на труд за 
кои се доволни усмени упатства 1,30 

Hi Средно сложени работи и задачи 
во кои работата се повторува со 
повремени појави на нови работи .. .. 1,50 

IV Посложени и разновидни работи 
и задачи за чие извршување е 
потребна консултација 1,70 

V Сложени работи и задачи кои бараат 
повисок степен на самостојност 
во нивното извршување 2,00 

VI Работи кои бараат самостојност и 
висок степен на стручност и креа-
тивност во нивното извршување 2,50 

VII Сложени работи зависни од работната 
иницијатива и креативност на 
работникот, проектирање на 
работите и задачите 3,00 

VIII Посебно сложени и специфични 
работи кои бараат особена 
креативност и знаење 3,50 

IX. Посебно сложени работи кои бараат 
иницијатива и особена креативност 
на работникот со дополнителни 
специјалистички знаења потребни 
за нивно извршување. 4,00 

Групирањето на одделните работни места 
(листа на плати) во рамките на 
коефициентите од ставот 1 на ОВОЈ член го 
врши Министерот со претходно мислење на 
Синдикатот и е составен дел на ОВОЈ 
колективен договор.. 

Во листата на плати можат да се 
утврдуваат и други групи на подкоефициен-
ти, но не може да се утврди пониска плата 
од платата утврдена со ОВОЈ Колективен 
договор 

Прегледот на поединечните работни места 
од листата на плати на вработените во 
Министерството за внатрешни работи прет-
ставува службена тајна. 

Член 69 
Работникот има право на додаток на плата 

врз основа на работно искуство што се утвр-
дува со месечен износ со 0,5% утврдено од 
платата за секоја започната година пензиски 
стаж, а најмногу до 20% 

Член 70 
Поради видот, природата и сложеноста на 

работите што се извршуваат од работниците 
со посебни должности и овластувања како и 
поради тежината на работите и посебните 
услови под кои тие се извршуваат износот на 
средствата наменети за плата за извршува-
ње на тие работи и задачи се зголемува до 
30% 

Член 71 
На униформираните работници во терито-

ријалните професионални противпожарни 
единици во Министерството платата им се 
зголемува за 20% заради специфичните 
услови на работа. 

Под специфични услови на работа во 
смисла на ставот 1 на овој член се подразби-
раат: работа изложена н£ висока температу-
ра, влага, загаденост од дим и други 
материи, височина, работа со опасни 
материјали и средства, работа подолга од 
полно работно време заради завршување на 
започната работа, работа во денови на 
празници, работа ноќе и во смени. 

Во случаи на работа подолга од полното 
работно време заради вонредни и дополни-
телни ангажирања и за работа во денови на 
празници, освен на работи кои се однесуваат 
на гаснење на пожари и на други елементар-
ни непогоди на работниците од ставот 1 на 
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ОВОЈ член им се овозможува користење ~на 
слободни работни денови. 

За работниците од став 1 на ОВОЈ член не се 
утврдува зголемување на платата според 
член 72 на ОВОЈ договор 

Член 72 
На работникот утврдената плата му * се 

зголемува 
- за работа подолга од полното работно 

време . . . . . 40%, 
- за работа ноќе и викенд денови . 40%, 
- за работа во денови на празник за 50%, 
- за работа во смени .. . . 5% 

Додатоците меѓусебно не се исклучуваат 
За извршените работи и поминато време на 

работа според ставот 1 на ОВОЈ член, 
раководителот на соодветната организаци-
она единица води соодве1"на евиденција 

Наместо зголемување на платата од став 1 
на ОВОЈ член со согласност на работникот 
може да се определи истиот да користи 
слободни денови. 

Член 73 
Платата на работникот може да се утврди 

во зголемен или намален износ до 15%, 
сразмерно на извршените работи од 
работното место, односно доверените работи 
и придонесот на работникот во вкупното 
работење на организационата единица и 
Министерството во целина. 

Член 74 
Утврдување на платата според членот 73 

на ОВОЈ договор се врши врз основа на 
конкретно извршените работи од страна на 
секоЈ работник и на организационата 
единица каде е вработен, во целина 

Работниците се должни да ги извршуваат 
работите и задачите од работното место на 
кое се распоредени и други работи што се 
дадени за извршување на начин и со 
потребен квалитет како што ги извршуваат 
поголемиот дел од работниците на исти или 
слични работни места (просечни односно 
очекувани резултати). 

Раководителот на организационата единица 
за секоЈ изминат месец врши анализа на 
работата на организационата единица и на 
секој работник, и утврдува дали конкретниот 
работник ги остварил просечните резултати 
во работата. 

Член 75 
Во случаите од членот 74 на ОВОЈ договор, и 

доколку се утврди дека работникот не ги 
остварил просечните, односно очекуваните 
резултати во работата може да се предложи 
платата за тековниот месец да му се утврди 
во намален износ. 

Плата во намален износ особено ќе се 
У гзрди во следните случаи: 
- недоволно ангажирање во извршувањето 
на работите и задачите 
- извршување на работите и задачите без 
потребен квалитете и начин како е 
програмирано, планирано или даден налог за 
работа 

- неизвршување на работите и задачите во 
утврдените рокови; 

покажана недоволна стручност и 
фофесионалност во примена на законски и 
други прописи, 
- неефикасно користење на работното време, 
и 
- некоректно однесување кон работниците 
или трети лица и предизвикување на 
оправдани реакции и забелешки, што 
негативно се одразува врз извршувањето на 
работните задачи. 

При утврдување на постоењето на случаите 
од ставот 2 на ОВОЈ член потребно е да се 
утврди и нивниот обем, тежина и последици4 

на работата на конкретното работно место и -
работата на организационата единица во 
целина 

Член 76 
Во случаите на членот 74 на ОВОЈ договор и 

доколку се утврди дека работникот остварил 
натпросечни резултати во работата, односно 
работата ja извршил со особен успех и 
квалитет, може да се предложи платата за 
тековниот месец да му се утврди во зголемен 
износ 

Плата во зголемен износ особено ќе се 
утврди во следните случаи 
- особено ангажирање во извршувањето на 
работите и задачите од работното место или 
други определени работи и извршување иа 
истите со особен квалитет, 
- покажана иницијативно^ во работата KOja 
се манифестира со давање корисни 
предлози и решенија кои придонесуваат за 
поголема ефикасност и остварување на 
поголеми резултати во работата, 
- извршување на посеопфатни работи и 
задачи во однос на работите и задачите кои 
обично се извршуваат, 

покажана особена стручност и 
професионалност во примена на законски и 
други прописи; 
- значителен придонес во спречување на 
сторување на кривични дела и други 
недозволени дејствија, 
- извршување на работи и задачи во случаи 
кога е потребно одлучување на поединец со 
што придонесува за зголемување на угледот 
на Министерството; 
- успешно и во текот на подолг временски 
период извршување на работи и задачи од 
отсутен работник, и 
- , учество во изведување на групни или 
поединечни, локални или републички акции 
и постигнување на особен успех во истите 

Член 77 
Предлог за утврдување на плата во 

зголемен односно намален износ од член 75 
и 76 на ОВОЈ договор поднесува 
раководителот на организационата единица 
каде работи конкретниот работник 

Предлогот од став 1 на овој член се 
поднесува до организационата единица на 
Министерството надлежна за кадровски 
работи, која го разгледува предлогот и дава 
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мислење за неговата усогласеност со 
критериумите од член 75 и 76 на ОВОЈ 
договор 

Доколку се утврди дека предлогот r e 
заснова на пропишаните критериуми, истиот 
се доставува на мислење до* соодветната 
организациона единица во седиштето на 
Министерството Koja врши надзор над 
извршувањето на работите од соодветната, 
област 

По добиеното мислење од организационите 
единици од ставот 3 на ОВОЈ член предлогот 
се доставува до потсекретарот, односно 
директорот на Дирекцијата заради нивна 
согласност и конкретен предлог за 
донесување решение 

Член 78 
Заради посебните услови на работа и 

опасноста по живот (висок ризик) во 
извршувањето на работите и задачите на 
платата утврдена според коефициентот од 
член 68 на ОВОЈ договор се утврдува додаток 
на плата со дополнителни коефициенти и 
тоа на следните работни места' 
- началник на хеликоптерско 

одделение 62% 
- пилот 48% 
- авиоинженер . 35% 
- автомеханичар 16% 

Член 79 
Работник со намалена работна способност 

(инвалид) што настанала со работа во 
Министерството, а КОЈ е распореден на друго 
работна место по ТОЈ ОСНОВ, не може да има 
плата пониска од платата што ja имал пред 
распоредувањето 

Член 80 
Работникот со намалена работна способност 

предизвикана од старост и истоштеност, а 
кој е 5 години пред одење во пензија и е 
распореден на помалку вреднувано работно 
место, има плата во висина на платата од 
претходното работно место валоризирана со 
тековниот пораст на платите во Министер-
ството 

Член 81 
Платата на приправник се утврдува во 

висина од 80% од износот на платата 
утврдена според членот 6 8 на ОВОЈ договор 
за најниската плата по одделните степени на 
сложеност за работното место за кое се 
оспособува. 

Кога приправник полицаец се наоѓа на 
школување или приправничка курс за 
полицајци, а притоа му е обезбедена сместу-
вање и исхрана, платата му се исплатува во 
износ од 40 % од. износот утврден во ставот 
1 на ОВОЈ член. 

Член 82 
Решение за утврдување плата според ОВОЈ 

договор донесува Министерот. , 
Министерот може да овласти раководен 

^работник д а ги донесува решенијата во 
случаите на утврдување на плата во 

зголемен односно намален износ согласно 
член 75 и 76 на ОВОЈ договор. 

Против решението од став 1 и 2 на ОВОЈ 
член работникот има право на приговор до 
надлежната комисија при Владата на Репу-
блика Македонија, во рок од, 8 дена од денот 
на приемот на решението 

2. Надомести на плата 
Член 83 

На работникот му припаѓаат надомести на 
плата за 
- годишен одмор, 
- празници утврдени со закон или 
друг пропис, 

- отсуство поради бременост, раѓање 
и мајчинство, 

- нега на дете, 
- стручно оспособување и преквалификација, 

односно доквалификација согласно потре-
бите на Министерството; 

- воена вежба, 
- учество во обука за одбрана и заштита, 
- јавување на покани на други органи до 

кое е дојдено без вина на работникот, 
- и други случаи утврдени со пропис. 

Член 84 
За време на времена неспособност за 

работа до 7 дена, работникот има право на 
надомест на плата во висина од 70%, до 15 
дена почнувајќи од првиот ден на боледува-
њето 80% и до 60 дена за сите денови 90%. 

За професионални заболувања и повреди 
на работа и за други случаи утврдени со 
закон, надоместот се утврдува во висина од 
100%. 

На работниците кои имаат статус на овлас-
тени службени лица само во случаите за 
време н а лична неспособност за работа 
(болест) или повреда на работа им се 
исплатува надомест во висина на платата 
утврдена со ОВОЈ договор. 

Основ за пресметување на надоместите о д 
ставовите 1 и 2 на ОВОЈ член е платата на 
работникот исплатена во претходниот месец 
пред почетокот на отсуството. 

Член 85 
На работникот кој со посебни ангажирања и 

квалитет во извршувањето на работите и 
задачите позначително ќ е придонесе во 
остварување на функциЈата на Министер-
ството. може да му с е додели награда во 
висина до една негова плата. 

Предлогот од ставот 1 на ОВОЈ член го 
поднесува раководителот на организациона-
та единица, а решение за наградата донесу-
ва Министерот односно овластен- работник 
од него. 

Член 86 
За време на годишен одмор, за деновите на 

празници кога не се работи, за време на 
платено отсуство од работа според ОВОЈ 
договор, з.а време на стручното оспособува-
ње и усовршување и за други случаи што се 
исплатуваат од средствата на Министер-
ството, на работникот му припаѓа надомест 
на плата во висина на платата на работникот 
од претходниот месец. 
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3. Други примања 

Член 87 
Работникот има право на одделни примања 

и надомести во висина утврдена со ОВОЈ 
Колективен договор и тоа 
- 25% за регрес за исхрана месечно доколку 

исхраната не е организирана бесплатно 
за сите вработени, 

-100% за регрес за користење на 
годишен одмор, 

- 8% за дневници за службени патувања, а за 
странство во висина што е пропишана за 
работниците во органите на управата, 

- 60% за одвоен живот од семејството, 
- 30% теренски додаток согласно пропис. 

Основицата за пресметување на другите 
примања и надомести на работниците прет-
ставува поосечната месечна плата во сто-
панството на Републиката исплатена во по-
следните три месеци. 

Покрај примањата од ставот 1 на ОВОЈ член, 
на работникот му се исплатува и* 
- трошоци за превоз во локалниот јавен 

сообракај до и од работа над 2 км , само 
во случај кога нема организиран превоз; 

- до 30% од цената на литар гориво за 
сопствено возило по поминат километар 
со патен налог за надомест на трошоците 
за користење на сопствен автомобил; 

- трикратен износ од основицата 
при заминување во пензија; 

- помош по основ на солидарност; 
- јубилејни и други награди утврдени 

со акт на Министерот. 
Дневниците за службени патувања, регресот 
за исхрана и теренскиот додаток меѓусебно 
се исклучуваат 

Примањата за одвоен живот и теренскиот 
додаток меѓусебно се исклучуваат. 

Работник КОЈ заснова работен однос во Ми-
нистерството, во соодветна организациона 
единица без разлика на местото на живеење, 
има право на надомест за превоз како и 
останатите вработени со место на живеење 
во местото на организационата единица 

Член 88 
Помош по основ на солидарност според 

^лен 87 став 3 алинеа 4 на ОВОЈ договор на 
работникот му се исплатува 
- во случај на подолготрајно боледување 

на работникот подолго од 6 месеци, 
- во случај на потешки последици од 

елементарни несреќи што ќе го 
снајдат работникот; 

- помош на семејството во случај на смрт 
на работникот, 

- помош на работникот во случај на смрт 
на член на неговото потесно семејство 

Износот на паричните средства што се 
исплатуваат по ОВОЈ ОСНОВ е во висина на 
една едномесечна просечна плата од 
основицата на членот 87 став 2 на ОВОЈ 
договор, а во случај од алинеата 3 на ОВОЈ 
член во висина на двомесечна плата 

За доделување на помош од ставот 1 на 
ОВОЈ член одлучува Министерот, односно од 
него овластен работник 

Помошта според ОВОЈ член се остварува по 
поднесеното писмено барање 

Во пртесно семејство на работникот според 
ОВОЈ член се сметаат брачниот другар и 
децата што живеат со работникот и кои ТОЈ ГИ 
издржува 

IV. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
Член 89 

Министерството е должно да обезбеди 
редовно и навремено информирање на 
Синдикатот и на работниците за 
- покрената постапка за измени и допол-

нувања на актите за организација 
и систематизација, 

- решенија што влијаат на економската и 
социјалната положба на работниците, 

- одлуки со кои се уредуваат правата 
и обврските на работниците, 

- месечно информирање за примена на 
членовите 75 и 76 од ОВОЈ договор, и 

- за синдикалните активности 
Информирањето се врши писмено, а за 

одредени работи и усно. 

Член 90 
Вработените се информираат за работите 

од член 89 на ОВОЈ договор преку гласилата 
на Министерството 

V. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
УСОВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 91 
Работниците во Министерството имаат право 
и должност во текот на работата стручно да 
се усовршуваат заради остварување на 
функцијата на Министерството 

Член 92 
Стручното оспособување и усовршување на 

работниците во текот на работата се врши 
особено преку следење и проучување на 
прописи, стручна литература и публикации, 
организирање на семинари, советувања, 
курсеви, по пат на дополнителни студии или 
со практично усовршување во соодветните 
органи или организации во Републиката или 
по потреба и во странство. 
За работниците во полиција се организира 

дополнително стручно оспособување и 
усовршување и според посебна програма што 
ја донесува Министерот. 

Член 93 
Семинарите и курсевите се одржуваат по 

правило за поодделни категории работници 
со оглед на видот, сложеноста и природата 
на работите кои се обавуваат на тие работни 
места, а заради обезбедување на поголема 
стручност во работата 

Програмата за семинар или курс ja предлага 
соодветната организациона единица за чија 
работа се оспособуваат и усовршуваат 
работниците, а ја одобрува Министерот. 

Член 94 
Во програмата за курсот може да се 

предвиди и проверка на знаењето како и 
начинот на полагањето 



17 февруари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 8 - Стр. 431 

За успешно завршен курс се издава 
уверение или друг соодветен доказ 

Член 95 
Работник во Министерството може заради 

стручно усовршување и оспособување да се 
упатува на семинари, советувања и курсеви 
кои ги организираат други органи и организа-
ции 

Согласност за упатување може да даде 
Министерот, потсекретарот или директорот 
на Дирекцијата 

Член 96 
Работник КОЈ посетува семинар или курс 

надвор од местото каде живее има право на 
сместување и исхрана и надомест на патни 
трошоци за едно доаѓање и враќање Ако 
семинарот, односно курсот трае повеќе од 
еден месец, работникот има право на 
надомест на патни трошоци еднаш месечно 
Доколку стручното усовршување и образо-

вание е организирано за време на работното 
време, времето поминато за тоа се смета за 
редовно работно време така што работникот 
има исти права како да бил на работа 

Член 97 
Работник на Министерството КОЈ с е 

распоредува о д работно место б е з посебни 
должности и овластувања на* работно место 
со посебни должности и овластувања 
(овластено службено лице), како и лице кое 
заснова работен однос на работно место со 
посебни должности и овластувања, а нема 
образование о д областа на внатрешните 
работи с е упатува на стручно оспособување 
и усовршување во соодветна установа к а д е и 
полага стручен испит. . 

Член 98 
Доколку во периодот о д 6 месеци по 

распоредувањето односно засновањето на 
работен однос од членот 97 на ОВОЈ договор 
не се организира стручно оспособување и 
усовршување во соодветна установа, работ-
никот полага стручен испит од областите 
предвидени во програмата за полагање на 
стручен испит 

Стручниот испит се полага пред комисијата 
од член 22 на ОВОЈ договор. • 

Ако работникот не го положи испитот и по 
втор пат, се распоредува на друго соодветно 
работно место 

Член 99 
Решение за упатување на стручно оспособу-

вање во случаите од член 92 на ОВОЈ договор 
донесува Министерот, потсекретарот однос-
но директорот на Дирекцијата 

За времето додека се оспособува за работ-
но место со посебни должности и овластува-
ња, на работникот од член 97 на ОВОЈ договор 
му се исплатува плата за конкретното работ-
но место намалена за 20% се до завршува-
њето на стручното усовршување односно 
успешното полагање на испитот за стручно 
оспособување Платата на работникот не 
може да биде пониска од платата на прет-
ходното работно место од каде што доаѓа. 

Член 100 
Кога потребите за постручно и поуспешно 

извршување на соодветни работи и задачи 
тоа го налагаат, работникот може да се 
упати на стручна специјализација во Репу-
бликата или странство. 

Работникот КОЈ се упатува на стручна 
специјализација во странство, потребно е да 
го владее јазикот на земјата во која се 
упатува или јазикот на Koja с е изведува 
специЈализциЈата, а што се докажува со 
диплома-уверение. , 

Член 101 
Работник КОЈ има завршено VII степен, на 

стручна подготовка може д а биде упатен на 
постдипломски студии како облик на стручна 
оспособување доколку тоа е во интерес за 
поуспешно извршување на работите и 
задачите и ако насоката на студиите ' е 
поврзана со видот на работите и задачите 
што ТОЈ ги извршува. 

За упатувањето од став 1 на ОВОЈ член пот-
ребна е и согласност на работникот. 

Правата и обврските во врска- со постди-
пломските студии како и упатување н а спе-
цијализација во смисла н а член* 100 н а овој 
договор се регулираат со посебен договор 
заклучен помеѓу работникот и Министерот, а 
кој треба д а содржи: времетраењето, право 
на соодветен надомест на трошоци, отсус-
твото од работа, обврска за останување на 
работа по завршувањето и др. 

Член 102 
Работник распореден на работно место за 

кое се бара познавање на странски јазик 
може да биде упатен на доусовршување на 
странскиот Јазик. 

Трошоците з а упатувањето од став 1 на овој 
член ги сноси Министерството. 

Курс за учење на странски Јазик може да се 
организира и во Министерството. 

За завршување на курс по странски Јазик се 
издава уверение 

Решение за упатување на курс донесува 
Министерот, потсекретарот односно дирек-
торот на Дирекцијата. 

VI. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 

Член 103 
Министерствотр е должно да создаде усло-

ви за активности на Синдикатот согласно 
законот и ОВОЈ Колективен договор, а во 
врска со заштитата на правата на работни-
ците од работен однос утврдени со закон и 
колективен договор 

На барање на Синдикатот, Министерството 
му доставува податоци и информации за 
оние прашања што имаат најнепосредно 
влијание на материјалната и социјалната 
положба на членовите на Синдикатот 
(работниците) и ги разгледува мислењата и 
предлозите на Синдикатот во постапката на 
донесување на одлуки и решенија што имаат 
влијание на материјалната и социјалната 
положба на работниците, односно во оства-
рување на правата на работниците. 
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На претседателот и секретарот на Синдика-
тот им се овозможува непречено комуници-
рање со Министерот односно раководниот 
работник што ТОЈ ќе го овласти, а на другите 
синдикални претставници на ниво на 
организациона единица им се овозожува 
непречено комуницирање^ со раководните 
работници на ниво на организирање на 
синдикалната организација (полициска ста-
ница, сектор, ОВР и на ниво на УВР), кога 
тоа е неопходно за остварување на правата 
на работниците, функциите и активностите 
на Синдикатот 

Синдикатот изготвува список на синдикал-
ните претставници и го доставува до 
Министерот односно соодветната организа-
циона единица во седиштето на Министер-
ството 

Член 104 
Министерството на претставниците на Син-

дикатот од членот 103 став 3 им овозможува 
и обезбедува стручни, административни и 
технички услови за работа заради оствару-
вање на синдикалните функции, како и 
услови за пресметување и уплата на синди-
калната членарина и тоа 
1 За редовно остварување на функциите на 
Синдикатот им обезбедува простории за 
работа и тоа 
- една канцеларија со телефон (интерна и 

излезна телефонска линија) во кругот на 
Министерството за потребите на прет-
седателот и секретарот на Синдикатот, 

- локална телефонска линија од 
Министерството во канцеларијата 
на седиштето на Синдикатот во 
зградата на ССМ-Работнички дом, 

- канцеларија со телефон во кругот на 
Министерството за потребите на синди-
калниот претставник на ГУВР-Скопје, 

- користење на салите за состаноци 
(со претходна резервација на салата) 

2 За остварување на финансиско-сметко-
водствените работи на Синдикатот се 
обезбедуваат следните работи 
- пресметка и уплата на синдикалната члена-
рина (со одлука на Синдикатот за висината и 
начинот на нејзината распределба) се обез-
бедува и наплатува заедно со пресметката и 
исплатата на плата, како и уплата на лични 
обврски на работникот од неговата плата 
3 За редовно остварување на синдикалните 
активности на синдикалните претставници 
од членот 103 став 3 им се обезбедуваат и 
следниве материЈално-технички услови 
- користење на службено возило само за 

претседателот и секретарот на Синдикатот, 
- користење на телефакс врските, 
- умножување на материјали и користење 

на средства и машини за оваа намена, 
- печатење на материјали 
4 За редовно остварување на синдикалните 
активности се обезбедува и 
- користење на соодветните одморалишта, 
игралишта и други објекти за одржување на 
советувања, семинари, состаноци со претсе-
дателите на основните организации и 
синдикалните повереници, за одржување на 

работнички спортски игри или културни 
манифестации и ел 

Член 105 
Синдикалните состаноци на ниво на основни 

организации" и синдикални подружници по 
правило се одржуваат кон крајот на 
работното време, односно во меѓусменскиот 
временски простор 
Министерот или раководителот на организа-

ционата единица или органот може поради 
итни потреби со образложен заклучок да 
бара состанокот на синдикалното членство 
или на органите на основните организации на 
Синдикатот да се одложи, до надминување 
на причините поради кои истиот е одложен 

Член 106 
•Претставник на Синдикатот од членот 103 

став 3 на ОВОЈ договор покрај посебната 
заштита утврдена со Законот за работни од-
носи и Општиот колективен договор заради 
преземање на синдикални активности во 
согласност со закон и колективен договор не 
може 
- да биде распореден на друго работно 

место, 
- да биде утврден како технолошки вишок, 
- да 'се повика на одговорност и му престане 

работниот однос 

Член 107 
Посебната заштита на претставникот на 

Синдикатот од членот 103 став 3 на ОВОЈ 
договор трае за време на неговиот мандат и 
две години потоа 

Член 108 
На синдикалните претставници Министер-

ството треба да им овозможи ослободување 
од работа за нивно ефикасно вршење на 
функциите на Синдикатот, за учества на син-
дикални состаноци, семинари, советувања, 
конгреси и конференции и други видови на 
синдикални активности согласно Статутот на 
Синдикатот и Програмата за работа и тоа 
најмногу до 

работни часа 
месечно 

- за синдикалниот повереник 
.(синдикална подружница) 16 

- за претседател на основна 
организација на Синдикатот 24 

- за синдикален претставник 
на ниво на ОВР и УВР . 26 

- за членовите на синдикалните 
органи и тела . .. 32 

Синдикалните претставници за времето 
поминато за синдикални активности доби-
ваат полн надомест на плата и ги користат 
сите права од работен однос 

Член 109 
Доколку претседателот на Синдикатот на 

гранката функцијата Ја врши волонтерски и 
за остварување на неговите обврски и 
функции кои произлегуваат од Статутот на 
Синдикатот и Програмата за учество во 
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работата на органите на СОЈУЗОТ на синдика-
тите на Македонка ќе биде ослободен од 
работните обврски во траење од 64 работни 
часа месечно 
На претседателот на Синдикатот за времето 

поминато во вршење на синдикални актив-
ности добива полн надомест на плата за 
работно место на кое е распореден и ги 
користи сите права од работниот однос 

Ослободувањето од вршење на работните 
обврски во смисла на став 1 на ОВОЈ член и 
на лицата о д член 108 на ОВОЈ договор се 
врши в а договор с а раководителот на 
организационата единица каде тие 
распоредени, при што се обезбедува 
непречено вршење на работните обврски. Во 
истата организациона единица с е врши и* 
евидентирање на времето поминато во 
вршење на синдикални активности. 

Член 110 
Доколку претседателот на Синдикатот на 

гранката функцијата ja врши професионално, 
согласно Статутот на Синдикатот, Министер-
ството се обврзува да ja исплатува платата 
на претседателот во висина на конкретната 
плата за работното место на кое дотогаш 
работел. 

Доколку Синдикатот заснова работен однос 
и со други л11ца за свои потреби, истите 
треба да го исполнуваат посебниот услов 
утврден во член 48 став 1 точка 1 од 
Законот за внатрешни работи. 

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ШТРАЈК 

Член 111 
Правото на штраЈК вработените во Минис-

терството го остваруваат во согласност со 
закон и Правилата за штраЈК на СОЈУЗОТ на 
синдикатите на Македонија. 

Член 112 
За време на штрајк работниците имаат 

право на надомест од 70% од најниската 
плата утврдена со ОВОЈ Колективен договор. 

VIII. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

Член 113 
Работникот е должен навремено и квали-

тетно да ги извршува работите и задачите 
сврзани со неговото работно место, да ги 
почитува правилата и прописите и да гради 
стручна и професионална одговорност, да ги 
чува средствата за работа и со нив одговор-
но да ракува и да ги користи 

Член 114 
Работник КОЈ по своја вина ќе предизвика 

штета на Министерството во работата, 
односно во врска со работата, должен е да ја 
надомести. 

Член 115 
Ако штетата ја предизвикале повеќе работ-

ници, секој работник е одговорен за делот од 
штетата што ја предизвикал. 

Ако за секој работник поединечно не може 
да се утврди делот на штетата што ја 
предизвикал, се смета дека сите работници 
се подеднакво одговорни- и штетата ја 
надоместуваат во еднакви делови. 

Ако повеќе работници предизвикале штета 
са кривично дело со умисла, за штетата 
одговараат солидарно. 

Член 116 
Секој работник има право и должност да 

пријави причинета штета. 
Пријавата за-штетата*може да содржи: 

- имена работникот КОЈ ja предизвикал 
штетата; 

- податоци за штетата и 
- докази. 

Пријавата се поднесува до подносителите 
на барањето од член 117 на oeoj договор. 

Член 117 
Постапката за надомест на штетата се 

поведува со барање. 
Барање за надомест на штета може да 

поднесат- раководни работници, директорот 
на Дирекцијата и раководителот на 
соодветна организациона единица (управа 
или сектор). 

Барањето по правило содржи-
- име и презиме на работникот; 
- време, место, начин и висина на предизви-
каната штета;' 

- докази, 
- писмено изјаснување на работникот; и 
- потпис на подносителот на барањето 

Член 118 
Барањето се поднесува до комисијата за 

утврдување на материјална одговорност (во 
натамошниот текст- комисијата) 

Комисијата од ставот 1 на ОВОЈ член ја 
сочинуваат претседател и два члена, како и 
нивни заменици ЧИЈ мандат трае 2 години 

Комисии од став 1 на ОВОЈ член може да се 
формираат во седиштето на Министерството 
и во управите за> внатрешни работи, со 
решение на Министерот 

Член 119 
Комисијата работи на седница. 
На расправата по барање на работникот 

може да присуствува и претставник на 
Синдикатот 

Претседателот на комисијата може да бара 
подносителот на барањето да го дополни 
или образложи барањето и да приложи и 

, други потребни докази. 
Член 120 

Комисијата врз основа на барањето, 
приложените докази и исказите на 
работникот ја утврдува одговорноста на 
работникот за сторената штета, висината и 
начинот на сторување на штетата. 

Комисијата го разгледува и писменото 
мислење од Синдикатот ако е доставено или 
го сослушува непосредно претставникот на 
Синдикатот. 

За утврдување на фактичката состојба по 
барањето комисијата води записник и 
донесува одлука ' 
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Со одлуката Комисијата ја утврдува 
одговорноста на работникот и го задолжува 
да ја надомести висината на штетата, или го 
ослободува поради неутврдена одговорност 
или непостоење докази за сторената штета 

Комисијата одлуката ја донесува во рок од 
30 дена од приемот на барањето 

Член 121 
Против одлуката за надомест на штетата 

работникот има право на приговор до 
Министерот во рок од 8 дена од денот на 
приемот на одлуката 

Министерот со решение одлучува по 
поднесениот приговор 

Решението на Министерот е конечно 
Работникот КОЈ не е задоволен од конечното 

решение, има право во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението да бара заш-
тита на своите права пред надлежниот суд 

Во случаи кога износот на причинетата 
штета неспорно може да се утврди врз 
основа на доказ од службената евиденција 
што ja води надлежната организациона 
единица на Министерството или ако 
работникот се согласува да ја надомести, по 
барањето од член 117 на ОВОЈ договор 
решение за надомест на штета непосредно 
донесува Министерот 

Против решението од ставот 5 на ОВОЈ член 
работникот има право на приговор до 
надлежната комисија при Владата на 
Република Македонија 

Член 122 
Доколку работникот во рок од 3 месеци од 

конечноста на одлуката не ја надомести 
штетата, Министерството може да поведе 
постапка пред надлежниот суд 

Член 123 
Министерот може да го ослободи работни-

кот од плаќање надомест на штетата во 
целост или делумно, во случај кога 
работникот според својата општа имотна 
состојба не е во можност да ja надомести 
штетата без последици за своето нужно 
издржување како и на своето семејство 

Решение за ослободување од плаќање 
надомест на штетата Министерот донесува 
по посебно барање на работникот 

Работникот е должен кон барањето да 
поднесе уверение од надлежниот орган на 
управата за имотната состојба, како и да 
приложи мислење од Синдикатот за основа-
носта и оправданоста на барањето, како и 
други докази 

Член 124 
Ако работникот на работа или во врска со 

работата претрпи штета, Министерството е 
должно да му ja надомести штетата на 
работникот според општите начела за 
одговорност за штета, доколу истата не му е 
надоместена согласно Законот за внатрешни 
работи 

Член 125 
Постапката за надомест на штетата се 

поведува со образложено барање на 
оштетениот работник 

Барањето се поднесува до комисијата од 
члеТч 118 на ОВОЈ договор 

Член 126 
Комисијата го утврдува постоењето на 

штетата, околностите под кои таа настанала 
и нејзината висина 

Одлуката комисијата ja донесува во рок од 
30 дена од приемот на барањето 

Член 127 
Против одлуката на комисијата работникот 

има право на приговор до Министерот во рок 
од 8 дена од денот на доставувањето на 
одлуката 

Министерот со решение одлучува , по 
поднесениот приговор 

Решението на Министерот е конечно 
Работникот КОЈ не е задоволен од конеч-

ното решение има право во рок од 15 дена од 
приемот на решението да бара заштита на 
своите права пред надлежниот суд. 

Член 128 
Министерството одговара за штетата која 

работникот ќе ја предизвика на поединци 
или правни лица во работата или во врска со 
работата 

Министерството има право да бара од 
работникот надомест на извршената испла-
та, ако работникот штетата ја предизвикал 
намерно или со крајно невнимание 

IX. ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 

1. Престанок на работниот однос со отказ 

Член 129 
Работниот однос на работникот му преста-

нува поради кршење на работната дис-
циплина, неисполнување на обврските 
утврдени со закон, колективен договор и 
договор за работа или ако е неспособен да ги 
извршува работните задачи во случаи и под 
услови утврдени со закон, ОВОЈ колективен 
договор и договор за работа 

Член 130 
Работниот однос на работникот може да му 

престане со отказ ако на работникот му се 
обезбедени потребни услови за работа, му се 
дадени соодветни упатства и насоки во 
работата или писмено е предупреден во 
врска со работата дека Министерот, 
раководен работник или раководителот на 
организационата единица не е задоволен од 
начинот на извршување на работните 
обврски иако по истекот о д 30 дена од 
дадените упатства, насоки и предупреду-
вања, работникот не га подобри своето 
работење 

Член 131 
Работниот однос на работникот не може 

да му престане со отказ од страна на 
Министерот ако не постои оправдана 
причина врзана за неговото однесување или 
ако причината не е заснована на потребите 
на функционирањето^ рМботд 
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Член 132 
Оправдани причини за престанок на 
работниот однос на работникот со отказ од 
страна на Министерот, не претставуваат 
1 членство во Синдикатот или учество во 
синдикални активности во согласност со 
закон и колективен договор; 
2 поднесување на жалба или учество во 
постапка против Министерството во врска со 
кршење на закон или друг пропис или заради 
обраќање на државен орган на власта; 
3 отсуство од работа за време на породилно 
отсуство, 
4 одобрено боледување, 
5 користење на одобрено отсуство од 

работа и годишен одмор, 
6 отслужување или дослужување на воен 
рок или воена вежба 
7 стручно усовршување за потребите на 
работодавецот и 

«8 други случаи на мирување на работниот 
однос утврдени со закон 

Член 133 
Работниот однос на работникот му 

престанува со отказ поради кршење на 
работната дисциплина или неисполнување 
на обврските утврдени со закон, ОВОЈ 
Колективен договор, договор за работа, и 
тоа ако: 
1. постапува спротивно на правилата и 
прописите на Министерството; 
2. не ги почитува редот и дисциплината во 
работата според правилата пропишани од 
страна на Министерството; 
3 неоправдано изостане од работа три 
последователни работни дена или пет 
работни дена со прекин во текот на една 
година, 
4. го злоупотребува болрдувањето; 
5. внесува, употребува или е под дејство на 
алкохол и наркотични средства; 
6. стори кражба или во врска со работата 
намерно или о д крајно невнимание ќе 
предизвика поголема штета на Министер-
ството: 
7 го злоупотреби или пречекори даденото 
овластување; 
8. оддаде службена или државна тајна; 
9. не се придржува кон прописите за заштита 
од. болест, заштита при работа, пожар, 
експлозија, штетно дејство на отрови и други 
опасни материи и ги повредува прописите за 
заштита на животната средина; 
10 одбегнува лекарски преглед заради 
утврдување на работната способност; 
11 непристојно се однесува спрема 
странките; 
12. противправно прибавува лична корист во 
врска со вршењето на работите и задачите; 
13. послуга или овозможување на послуга на 
друго лице со пари или со други работи од 
вредност кои на работникот му се доверени 
во вршењето на работите и задачите; 
14. вршење на дејности кои се неспоиви со 
должностите на работникот, а се пропишани 
со соодветен акт, 
15. извршување на дејствие што претставува 
кривично дело кое согласно Законот за 

внатрешни работи е пречка за засновање на 
работен однос во- Министерството или 
извршување на дејствие кое претставува 
потежок прекршок против јавниот ред и мир, 
16 не ги извршува или несовесно и ненавре-
мено ги извршува работните обврски, 
17 не се придржува на прописите што важат 
за вршење на работите на работното место; 
18 не се придржува на распоредот и 
користењето на работното време, 
19 не побара отсуство или навремено не го 
извести Министерот односно раководителот 
на организационата единица или друг 
одговорен работник; 
20. поради болест или оправдани причини 
отсуствува од. работа, а за тоа во рок од 24 
часа не го извести Министерот односно 
раководителот на организационата единица 
или друг одговорен работник; 
21 со средствата за работа не постапува 
совесно или во согласност со техничките 
упатства за работа; 
22. настане ште?а или грешка во работењето 
или загуба а за тоа веднаш не го извести 
Министерот односно раководителот на 
организационата единица или друг одговорен 
работник; 
23. не ги употребува прописно или не ги 
одржува средствата и опремата за заштита 
при работа согласно техничките упатства; 
24. незаконито или неовластено ги користи 
средствата на Министерството; 
25. не дава податоци или дава неточни 
податоци што според прописите им се даваат 
на овластените органи, организации или 
граѓани, 
26. не укажува правна и друга помош во 
рамките на своите овластувања на 
странката во остварувањето на нејзините 
законски права и правни интереси: 
27 избегнува задолжително стручно оспосо-
бување и усовршување; 
28 раководи, изразува и застапува партиски 
ставови и убедувања во вршењето на 
работите и задачите 

За потешки случаи на кршење на работната 
дисциплина се сметаат случаите утврдени во 
став 1 на овој член точка 1 ,2 , 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17 и 28, а во согласност со Законот за 
внатрешни работи. 

Член 134 
ПрЈ/i престанок на работниот однос 

работникот има право на отказен рок до три 
месеци и тоа: 
- за работен стаж до 15 години 1 месец 
- за работен стаж до 25 години 2 месеци 
- за работен стаж над 25 години 3 месеци 

Во случаи на кршење на работниот ред и 
дисциплина или неисполнување на работни-
те обврски утврдени со член 121-а од 
Законот за работните односи, односно во 
случаите утврдени со член 133 став 1 точки 

* 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од овој договор на 
работникот не му се утврдува отказен рок. 

- Отказен рок на работникот не му се 
утврдува и во потешки случаи на кршење на 
работната дисциплина или неисполнување 
на работните обврски во случаите од член 
133 став 2 на овој договор. 
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Член 135 
За време на отказниот рок, во случај на 

отказ, Министерствтото е должно на 
работникот да му овозможи отсуство од 
работа заради барање ново вработување 2 
часа дневно или 4 дена во текот на 1 месец 

Член 136 
До донесување на правосилно решение за 

престанок на работниот однос со отказ, 
работникот се отстранува од работното 
место и од Министерството во случаи 
утврдени со Законот за работни односи и во 
потешки случаи на кршење на работната 
дисциплина од членот 133 став 2 од ОВОЈ 
договор, ако настане една од следните 
ситуации 
- непосредно се загрозува животот или 
здравјето на работниците или други лица или 
се оштетуваат средства од поголема 
вредност, 
- присуството на работа и понатамошната ра-
бота во Министерството штетио ќе се одра-
зува врз работењето на Министерството, 
- го осуетува или оневозможува утврдување-
то на одговорноста за повреда на работните 
обврски и 
- кога против него е покрената кривична 
постапка за кривично дело сторено на 
работа или во врска со работата 

За време на отстранувањето од работното 
место и од Министерството на работникот му 
се утврдува и исплатува плата во висина од 
80% од износот на платата што работникот 
ja остварил во месецот пред отстранувањето 
од работното место. 

Решение од ставот 1 на овој член донесува 
потсекретарот, директорот на Дирекцијата 
или други работници што ќе ги овласти 
Министерот 

Работникот има право на приговор до 
Министерот во рок од 8 дена 

Решението на Министерот е конечно 
Приговорот против решението од ставот 3 

на (ЗВОЈ член не го задржува извршувањето 
на решението 

Член 137 
За време на отказниот рок н§ работникот му 

се утврдува и исплатува плата во висина од 
80% од износот на платата што работникот 
ја остварил во месецот пред донесувањето 
на решението за престанок на работниот 
однос 

Член 138 
Во зависност од степенот на одговорноста 

на работникот условите под кои е направена 
повредата на работните обврски, поранеш-
ната работа и однесување на работникот, 
тежината на повредата и нејзините последи-
ци, Министерот може отказот на работникот 
да го замени со парична казна Koja не може 
да биде поголема од 15% од месечната 
плата на работникот во траење од 1 до 6 
месеци 

Член 139 
Решение за престанок на работниот однос 

со отказ од страна на Министерот во 

случаите од член 129 и 130 од ОВОЈ договор, 
донесува Министерот по предлог на комиси-
јата од член 144 на ОВОЈ договор 

Решението за престанок на работниот 
однос е во писмена форма со образложение 
за причините за давање отказ 

Решение за престанок на работниот однос 
на работникот, Министерот е должен да 
донесе за 1 месец од денот на пријавувањето 
на повредата на работната дисциплина, 
работниот ред, неисполнување на обврските 
и поради неспособност на извршување на 
работните задачи и за сторителот, а најкасно 
во рок од 3 месеци од денот кога е сторена 
повредата 

Член 140 
Против решението за престанок на работ-

ниот однос со отказ работникот има право на 
приговор во рок од 8 дена од денот на прие-
мот на решението Приговорот се поднесува 
до надлежната комисија при Владата на Ре-
публика Македонка преку Министерството. 

Приговорот против решението донесено во 
случај на престанок на работниот однос без 
отказен рок не го одлага извршувањето на 
решението во смисла на член 134 ставови 2 и 
3 од ОВОЈ договор. 

2. Постапка за престанок на работниот 
однос со отказ 

2.1. Постапка за утврдување на незадово-
лителни резултати во извршување на 
работните задачи 
(член 130 о д овој договор) 

Член 141 
При искажани незадоволителни резултати 

во работата за конкретен работник во 
тековниот месец, раководителот на органи-
зационата единица изготвува извештај КОЈ 
содржи. 
- презиме и име, работно место и 

организациона единица, 
- време за кое се врши оценување на * 

работникот, 
- краток опис на работната задача што не е 

извршена или неквалитетно е извршена, 
кога и од кого бил даден налогот за работа, 
дали му се обезбедени потребни услови за 
работа, дали при тоа или за време на 
работата биле давани соодветни упатства, 

насоки и преду-предувања и на КОЈ начин, 
- последици од таквото работење, 
- кратко мислење за работата на истиот 

работник во претходните 3 месеци. 
За работник КОЈ според извештајот од став 

1 на ОВОЈ член се утврди дека неговата 
работа не задоволува, му се доставува 
писменно укажување за тековното работење 
со преду-предување да го подобри своето 
работење во наредниот месец. 

Доколку работникот по истекот на 30 дена 
ч од даденото предупредување не го подобри 

работењето, а нема оправдани причини за 
таквото работење, се изготвува писмен и 
образложен предлог за покренување на 
постапка за утврдување на одговорност. 
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Предлогот му се врачува на работникот и 
веднаш од него се бара писмено изјаснување 
за причините за таквото работење и 
предлогот за отказ. 

Ако работникот одбие да даде писмено 
изјаснување тоа се констатира на самиот 
предлог или се изготвува посебна забелешка 
за местото, времето и причината на 
одбивањето. 

Предлогот се доставува и до основната 
организација на Синдикатот во соодветната 
организациона единица и се бара писмено 
мислење што Синдикатот е должен да го 
даде во рок од 3 дена или претставник на 
Синдикатот тоа мислење да го изнесе на 
расправата пред комисијата. 

Предлог донесува потсекретарот, директо-
рот на Дирекцијата и работниците што ќе ги 
овласти Министерот. 

Предлогот со прилозите од постапката 
веднаш се доставува до комисијата од член 
1 4 4 на ОВОЈ договор. 

2.2. Постапка за утврдување при 
кршење на работната дисциплина 
(член 129 на овој договор) 

Член 142 
За случаите кога е утврдено кршење на 

работната дисциплина или неисполнување 
на работните обврски од членот 133 на овој 
договор и договорот за работа, во предлогот 
за покренување постапка за утврдување на 
одговорноста се констатира: 
- опис на сторените повреди на работната 
дисцип/1ина и квалификација на истите 
според ОВОЈ Колективен договор; 
- време, начин и место на кршењето на 
работната дисциплина и неисполнувае на 
работните обврски и последиците од истото, 
- дали има докази со кои се потврдува 
таквото однесување (службена белешка, 
кривична пријава, извештај, пријави или 
изјави од сведоци и др.), 
- дали за конкретниот работник во претход-
ните месеци било утврдено дека не ги 
извршува работните обврски и кои. 

Член 143 
Врз основа на постапката од членот 142 на 

080J договор веднаш се изготвува за 
работникот предлог со мислење за 
донесување на решение за престанок на 
работниот однос со отказ или негова замена 
со парична казна 

Предлогот му се врачува на работникот и 
веднаш од него се бара писмено изјаснување 
по наводите во предлогот 

Ако работникот одбие да даде писмено 
изјаснување се постапува како во членот 141 
став 5 од,ОВОЈ договор. 

Предлогот се доставува и до Синдикатот на 
начин утврден во членот 141 став 6 од ОВОЈ 
договор. 

Предлог може да поднесе потсекретарот, 
директорот на Дирекцијата и работниците 
што ќе ги овласти Министерот. 

Предлогот со сите прилози веднаш се 
доставува до комисијата од членот 144 на 
овој договор заради водење на постапка. 

Во случаите на кршење на работната 
дисциплина или неисполнување* на обврски-
те од член 133 став 1 точки 3, 18, 19 и 20 на 
овој договор, како и ва случај кога на 
работникот по поднесена кривична пријава 
му е одредена мерка притвор, предлогот од 
ставот 1 на овој <член се доставува до 
Министерот непосредно заради донесување 
на решение без водење на постапка пред 
Комисијата во смисла на член 139 на овој 
договор. 

* , 
2.3. Комисија за отказ 

Член 144 
За водење на постапка заради донесување 

на решение за престанок на работен однос 
со отказ од страна на Министерот во 
случаите утврдени со ОВОЈ договор, Минис-
терот со решение формира комисии за отказ 
Комисијата е составена од претседател и 
два члена и заменици. 

Членовите на комисијата по правило имаат 
VII степен стручна подготовка 

Член 145 
Комисијата за отказ (во натамошниот текст: 

комисија) е должна итно да го разгледа 
предлогот и ако утврди дека истиот не е 
комплетен согласно членовите 141 и 142 на 
ОВОЈ договор, веднаш бара негово дополну-
вање. 

Претседателот на Комисијата по приемот на 
предлогот закажува расправа. На расправа-
та се повикува работникот против кого се 
поведува постапката и претставникот на 
Синдикатот на основната организација во 
која членува работникот. На расправата 
може да присуствува и подносителот на 
предлогот 

Ако работникот не е присутен на расправа-
та, а нема доказ дека е оправдано отсутен 
Комисијата расправата ја одржува во негово 
отсуство. 

Ако за првата расправа работникот е 
отсутен од оправдани причини Комисијата 
расправата ја одложува за 3 дена и потоа 
расправа без оглед на отсуството на 
работникот. 

Член 146 
Расправата пред Комисијата почнува со 

читање на предлогот од страна на претседа-
телот на Комисијата, а потоа истиот го пови-
кува работникот да се изјасни по наводите 
во предлогот По распитот на работникот 
Комисијата преминува на изведување на 
доказите. 

На расправата се сослушува и мислењето 
на претставникот на Синдикатот доколку е 
присутен или се разгледува доставеното 
писмено мислење 

На работникот правна помош во расправата 
пред Комисијата може да му пружи само 
претставник на Синдикатот 

Член 147 
За текот на постапката пред Комисијата се 

води записник КОЈ содржи: состав на 
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комисијама, дата и место на расправата, број 
и д а т а - н ^ п ^ ^ о А б т , г*оД$тоци ^а подносите-
лот на ^едрог^т^и за Р§6О1ГНИКОЂ, исказИТФ 
на работникот, на сведоците^ на Синдикатот 
и други докази што се изведени 

Записн^т^г0Ј10тпишувакт. п р е т с е д а т е л о в 
и членовите н&^иисијата и работникот ако 
е присутен 

- Член 148 
По завртување на расправата комисијата ја 

утврдува одговорноста на работникот и 
изготвува писмен предлог до Министерот да 
донесе соодветно решение. 

Ако комисијата утврди дека работникот не 
е одговорен или не се исполнети условите за 
донесување на решение за престанок на 
работниот однос со отказ, му предлага на 
Министерот да го отфрли предлогот, односно 
да ја запре постапката. 

Член 149 
Ако Министерот не се согласува со 

предлогот, предметот може да го врати на 
повторно разгледување доколку фактичката 
состојба е неправилно или нецелосно 
утврдена или погрешно е применет матери-
јалниот пропис, или може да донесе поинак-
во решение, односно донесува решение 
согласно членот 139 став 1 од ОВОЈ договор. 

3. Престанок на работниот однос со отказ 
поради економски, технолошки, 
структурални или слични промени 

Член 150 
На работникот може да му престане 

работниот однос со отказ поради економски, 
технолошки, структурални или слични 
промени, во случај кога во Министерството 
се воведуваат нови промени во структурата, 
реорганизацијата, програмата и технологија-
та, а кои ќе предизвикаат потреба од нама-
лување на бројот на работниците 

Член 151 
Министерот пред да воведе промени во 

смисла на член 150 од ОВОЈ договор, должен 
е претходно да ги информира работниците и 
Синдикатот за видот на промените и нивните 
последици од престанок на работниот однос 
на работниците, бројот и структурата на 
работниците на кои ќе им престане работ-
ниот однос, мерките што ќе ги преземе за 
спречување и ублажување на последиците 
од таквите промени и правата на работни-
ците што ќе ги обезбеди 

• Член 152 
Мерки кои треба да ги преземе Министер-

ството за да го спречат или сведат на 
најмала мерка престанокот на работен однос 
поради економски, технолошки, структурал-
ни и слични промени се следните 
- ограничување на нови вработувања, 
- утврдување на намалување на бројот на 
вработените на одреден временски период. 

како би се овозможило природен одлив на 
работната сила по основ на исполнување на 
услови за пензионирање, со доброволна 
раскинување на работниот однос и ел.; 

- внатрешно прераспоредување на работни-
ците кои се прогласени з а технолошки 
вишок; 

- дооспособување и преквалификација; 
- ограничување на прекувремената работа. 

Член 153 
Министерот е должен работниците на кои 

ќе им престане работниот однос поради 
економски, технолошки, структурални или 
слични промени да ги извести најдоцна еден 
месец во случаи на поединечен престанок на 
работниот однос или во случаи на престанок 
на помал број работници, а три месеци во 
случаи на престанок на работниот однос на 
повеќе од 150 работници или 5% од вкупниот 
број вработени во Министерството пред пре-
станок на работниоит однос. 

Министерот е должен во рок од 8 дена од 
донесувањето на одлуката за престанок на 
работниот однос да ја извести службата 
надлежна за посредување при вработување 
за работниците на кои ќе им престане 
работнииот однос, заради посредување при 
вработување 

Член 154 
На работникот не може да му престане 

работниот однос ако работодавецот не му 
обезбеди едно од следниве права 
- вработување кај друг работодавец без огла-
сување на работното место со преземање и 
склучување на договор за работа, на работно 
место кое одговара на неговата стручна 
подготовка, односно квалификација, 
- стручно оспособување, преквалификација 
или доквалификација за работа во Минис-
терството или кај друг работодавец, 
- еднократен надоместок во вид на испрат-
нина во висина од едномесечна плата на 
работникот за секои 2 години работен стаж 
навршен во Министерството пред престано-
кот на работниот однос, а најмногу 12 
месечни плати остварена во претходниот 
месец од денот на престанокот на работниот 
однос на работникот, што се исплатува со 
денот на престанокот на работниот однос. 

Член 155 
Бројот и структурата на работниците на кои 

им престанува работникот однос поради 
економски, технолошки/ структурални или 
слични промени се утврдува врз основа на 
следните критериуми: 
- успешноста во работењето; 
- стручна подготовка и квалификација; 
- работно искуство, 
- видот и значењето на работното место; 
- работен стаж; 
- здравствена состојба; 
- возраст, 
- економско-социјална состојба. 

Член 156 
Кога за определен 6poj работници преста-

нала потребата за работа, а на работното 
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место работат два. или повеќе работници за 
вишок се утврдуваат работниците кои испол-
нуваат еден од условите за одење во 
пензија. 

Член 157 
Наведените критериуми од членот 155 на 

ОВОЈ договор се вреднуваат со искажување 
во бодови, врз основа на кои се утврдува 
приоритетна листа на работниците кои 
работеле на наведеното работно место за 
задржување на работа и во зависност од 
остварениот поголем број бодови 

1. Успешност во работењето 

ОВОЈ критериум се вреднува според следните 
мерила: 
а) подпросечна успешност 

во работењето 0 бодови 
б) просечна успешност 

во работењето 20 бодови 
в) надпросечна успешност 

во работењето 40 бодови 
Успешноста се утврдува за период од 

најмалку 12 претходни месеци со писмено 
мислење на раководителот на организциона-
та единица, имајќи ги во предвид остваре-
ните резултати во работењето, изразени со 
утврдувањето на плата во зголемен односно 
намален износ, годишни оценки за работа 
како и изречените парични казни во 
постапката за отказ 

2. Стручна подготовка на работникот 

Овој критериум се вреднува според степе-
нот и видот на стручната подготовка, 
а) степен на стручна подготовка 

- до IV степен 10 бода 
- до V степен 15 бода 
- до VI степен 20 бода 
- до VII степен 25 бода 

б) вид на стручна подготовка 
- соодветна на раб.место 5 бода 
- несоодветна на раб.место 0 бода 

3. Работно искуство 

ОВОЈ критериум се вреднува според бројот 
на годините поминати на работа во Минис-
терството во ефективно траење. 
а) до 10 години Ѕ бода 
б) од 11 до 20 години 10 бода 
в) од 21 до 30 години 15 бода 
г) преку 30 години 20 бода 

4. Вид и заначење на работното место 

ОВОЈ критериум се вреднува според работно-
то место, односно според сложеноста и одго-
ворноста на истото и тоа. 
а) работно место со И степен 

на сложеност 10 бода 
б) работно место со III степен 

на сложеност 15 бода 
в) работно место со IV степен 

на сложеност 20 бода 

г) работно место со V степен 
на сложеност 25 бода 

д) работно место со VI степен 
на сложеност 30 бода 

ѓ) работно место со VII степен 
на сложеност 35 бода 

е) работно место со VIII и IX степен 
на сложеност 40 бода 
Во зависност од работното место на кое 

работникот работел, на работникот му сле-
дуваат: 
а) на исто или слично раб.место 5 бода 
б) на друго работно место 2 брда 

5. Работен стаж 

ОВОЈ критериум се вреднува според бројот на 
годините утврдени како вкупен стаж, и тоа: 
- за секоја година работен стаж по 1 бод, но 

најмногу до 25 бода. 

6. Здравствена состојба 

Здравствената состојба се утврдува врз 
основа на наод од здравствена комисија на 
Министерството или друг здравствен орган 
сметано до денот на утврдување на приори-
тетна листа и тоа 
а) утврден степен на намалена работна 

способност како последица на повреда 
на работа или професионално 
заболување 10 бода 

б) останати инвалиди на трудот 5 бода 

7. Возраст на работникот 
Работникот за секоја година возраст доби-

ва по еден бод, но најмногу до 20 бода. 

8. Економско-социјална состојба 
ОВОЈ критериум се вреднува според: 

а) работник КОЈ има приход по член 
на семејство до 50% од просекот на 
платата по работник во 
стопанството на Републиката 10 бода 

б) работник кој има приход по член 
на семејство од 50% до 100% од просекот 
на платата по работник во 
стопанството на Републиката 5 бода 

в) работник КОЈ има приход по член 
на семејство над 100% од просекот на 
платата по работник во 
стопанството на Републиката 0 бода 

г) работник КОЈ има дополнителни 
приходи од дополнителна работа 
или од обработлив имот - 1 0 бода 

д) работник КОЈ има формирано претпријатие 
или дуќан за вршење на самостојна 
дејност на свое име - 30 бода 
Како член на семејство во смисла на овој 

критериум се подразбира брачниот другар и 
децата кои не ' с е во брачна заедница, а 
живеат заедно со работникот. 

Член 158 
Доколку по претходните критериуми работ-

ниците кои се утврдени во приоритетна 
листа се со ист број остварени вкупни бодо-
ви, предност да го задржат работното место 
имаат: 
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- работичка за време на бременост и со 
дете до 2 години, 

- самохран родител, односно усвоител на 
дете до 7 години, 

- родител на хендикепирано дете; 
- инвалид на трудот и работници со 

професионално заболување; 
- еден од брачните другари што се вработени 

во Министерството, 
- претставник на Синдикатот, 
- работник КОЈ е до 5 години пред одење во 

пензија 
Член 159 

За водење на постапка за донесување 
решение за престанок на работен однос со 
отказ поради економски, технолошки, струк-
турални и слични промени Министерот со 
решение формира комнена 

Комисијата е составена од претседател, 
два члена и заменици од кои еден член и 
еден заменик предлага Синдикатот 

Комисијата врз основа на критериумите 
утврдени во член 155 од ОВОЈ договор 
изготвува писмен предлог до Министерот за 
донесување конкретно решение 

Ако Министерот не се согласува со 
предлогот на комисијата од став 3 на ОВОЈ 
член поради нецелосно или необјективно 
применување на критериумите, може пред-
метот да го врати на повторно разгледување 
до комисијата или да донесе поинакво 
решение . 

Против решението на Министерот одлучува 
надлежна комисија при Владата на Републи-
ка Македонија 

На работникот не може да му престане 
работниот однос ако не му се обезбеди едно 
од правата утврдени со закон и овој 
Колективен договор 

X. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

Член 160 
Заради остварување на правата од работен 

однос работникот има право да поднесе при-
говор до органот КОЈ решава во втор степен 

Работникот има право на приговор против 
решенијата донесени од страна на Министе-
рот, односно друг овластен работник рд него 
определен со ОВОЈ Колективен договор, а се 
однесуваат за неговите права, обврски и 
одговорности. Постапката по барањето, 
односно приговорот на работникот е итна. 

Член 161 
Работникот има право да присуствува во 

постапката по приговор кога се одлучува за 
поднесениот приговор и притоа да биде 
застапуван од Синдикатот во случаи опреде-
лени со ОВОЈ Колективен договор. 
Работникот КОЈ отсуствува од работа заради 

присуство во постапката од став 1 на ОВОЈ 
член се смета како да бил на работа и по тој 
основ не може да му се намалува платата 

Член 162 
Министерот, односно од него овластен 

работник, е должен при одлучувањето за 

сите права и обврски од работен однос на 
работникот Да му врачи одлука во писмена 
форма со образложение. 

Член 163 
За решавање на споровите настанати во 
врска со заштита на правата на работниците 
уредени со ОВОЈ Колективен договор, потпис-
ниците на ОВОЈ Колективен договор можат да 
заведат спор пред надлежниот суд 

XI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И 
АРБИТРАЖА ( 

Член 164 
За решавање на споровите меѓу потписни-

ците на ОВОЈ Колективен договор што не 
можат да се решат со меѓусебно договарање, 
се формира комисија за усогласување 

СекоЈ од учесниците именуваат членови во 
комисијата за усогласување и тоа 
- Министерството за 

внатрешни работи 2 члена 
- Синдикатот 2 члена 

Претседателот на комисијата како петти 
член се избира од редот на вработените со 
спогодба на Синдикатот и Министерството. 

Член 165 
Постапката за усогласување започнува на 

барање на еден од учесниците на Колектив-
ниот договор и треба да заврши во рок од 30 
дена од денот на доставувањето на 
барањето од другиот учесник. 

Секое усогласување што учесниците ќе го 
постигнат мора да биде во писмена форма и 
потпишано од потписниците на Колективниот 
договор 

Со усогласените ставови учесниците прис-
тапуваат кон изменување и дополнување кон 
ОВОЈ Колективен договор. 

Член 166 
Ако постапката за усогласување е неуспеш-

на, спорот се решава пред арбитражниот 
срвет, КОЈ спорот треба да го реши во рок од 
60 дена 

БРОЈОТ на членовите на арбитражниот совет 
е непарен 
. Министерството за внатрешни работи и 

Синдикатот Именуваат по два арбитри, а 
претседателот го именуваат арбитрите 
спогодбено и истиот е лице дипломиран 
правник кое не е вработено во Министер-
ството (вкупно 5 членови). 

Арбитражниот совет одлучува со мнозин-
ство гласови од вкупниот 6poj членови. 
Одлуките на арбитражниот совет се обврзу-
вачки за потписниците на ОВОЈ Колективен 
договор и имаат сила на извршен наслов. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 167 
ОВОЈ колективен договор се склучува за 

време од 5 години. 
Важноста на договорот може да се 

продолжи и за наредните 5 години ако 
најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот на 
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важењето не се поднесе барање за негова 
измена, односно не започне постапка за 
склучување на нов договор. 

Посебните акти според овој договор Минис-
терот ќе ги донесе во рок од 3 месеци од 
стапувањето во сила на ОВОЈ Колективен 
договор 

Член 168 
СекоЈ учесник може да предложи измени и 

дополнување на ОВОЈ Колективен договор. 
Предлогот за изменување и дополнување 

во писмена форма се доставува до другиот 
учесник КОЈ е должен да се изЈасни во рок од 
30 дена. 

Во случаЈ ако другиот учесник не го прифа-
ти или не се изЈасни по предлогот во рокот 
од став 2 на ОВОЈ член, учесникот-предлагач 
може да започне постапка пред арбитраж-
ниот совет 

Член 169 
Постапките од областа на работните 

односи кои се започнати пред денот на 
влегување во сила на овој Колективен 
договор ќе се завршат според досегашните 
прописи 

Член 170 
За следење на примената на овој 

Колективен договор учесниците, Министер-
ството за внатрешни работи и Синдикатот, 
формираат комнена за следење и примена 
на ОВОЈ Колективен договор. 

Комисијата од ставот 1 на ОВОЈ член дава и 
толкување на одредбите на ОВОЈ Колективен 
договор 

СекоЈ од учесниците во ОВОЈ Колективен 
договор именува по два члена во комисијата 
од ставот 1 на ОВОЈ член 

Член 171 
Одредбите од членот 72 на овој договор за 

работниците од членот 70 ќе се спроведу-
ваат по обезбедување на дополнителни 
средства во буџетот на Република 
Македонија 

Член 172 
Овој Колективен договор се регистрира во 

Министерството за труд и социјална полити-
ка, се евидентира во Сојузот на синдикатите 
на Македонија, а се објавува во Службен 
весник на Република Македонија 

Член 173 
Со влегување во сила на овој Колективен 

договор престануваат да важат Правилни-
кот за работни односи на работниците во 
Министерството за внатрешни работи на 
Република Македонија бр 121-13391/1 од 
20 04 1992 година и бр.121-11183/1 од 
25 02 1994 година, Правилникот за дисци-
плинска и материјална одговорност на работ-
ниците во Министерството за внатрешни 
работи бр.262-15857/1 од 7 09 1991 година, 
бр 121-1021/1 од 23 01 1992 година и бр 121-
12538/1 од 25 03 1993 година, Правилникот 
за стручно оспособување и усовршување на 

работниците во Министерството за внатреш-
ни работи бр 121-45982/1 од 14 12 1992 год , 
Упатството за начинот и постапката за 
утврдување неспособност за извршување на 
работните задачи и кршење на работната 
дисциплина за рабоГниците на Министер-
ството за внатрешни работи на Република 
Мз^едоч^ја бр 122-30955/1 од 14 06 1994 год 
и бр 122-30955/2 од 22 09 1994 година. 

Правилникот за утврдување на личниот 
доход на работниците во Министерството за 
внатрешни работи на РМ и користење на 
средствага за непосредна заедничка 
потрошувачка 
- СД бр 262-3069/1 од 02.12 1991 год., 
- СД бр.12-19/1 од 04 01 1992 год., 
- СД бр 121 -287/1 од 10 02.1992 год., 
- СД бр 121-450/1 од 04 ОЗ 1992 год., 
- СД.бр.12Т-20$/1 од 13 04.1992 год., 
- СД бр 121 -1880 од 07 08 1992 год , 
- СД бр 121 -983 од 31 ОЗ 1993 год , 
-СД бр 121-231/1 од 20 01 1994 год., 
- СД бр 121-3^95/1 од 14.10 1994 год. и 
- СД.бр 121-886/1 од 07 ОЗ 1995 год. 
ке се применува се до донесувањето на лис-
тата на плати од членот 68 на ОВОЈ договор, 
која ќе се донесе во рок од 6 месеци од 
влегувањето во сила на овој договор 

Член 174 
Овој колективен договор влегува во сила со 

денот на склучувањето 
.V4 

30 декември 1997 година 
Скопје 

Македонски 
полициски синдикат 

Министерство 
за внатрешни работи 

Претседател, н а Република Македонија 
Стоја« Манчев, с.р. Министер, 

д-р Томислав Чокревош, 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 тужителката Мирјана 
Ѓорѓевиќ од Скопје со стан на улица "Франклин 
Рузвелт" бр. 52/2-7, против тужениот Ѓорѓевиќ Зоран 
од Скопје со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот, или да овласти полномошник кој ќе ги за-
стапува неговите интереси во постапката. Во спро-
тивно, интересите во постапката ќе ги застапува при-
времениот старател Мирче Ристевски, адвокат од 
Скопје, ул."Питу Гули" бр. 55, поставен со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, 
Скопје, се до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX П.бр. 
1971/97. (2579) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд поднесена е тужба за измена на 

одлука за чување на дете по тужба на тужителот 
Андоновски Гоце од Скопје, ул/ТСоста Новаковиќ" 
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бр. 44/3-9, против тужената Андоновска Биљана од 
Скопје, а сега во странство со непозната адреса. ~ 

Се повикува тужената Андоновски Биљана, од 
Скопје сега со непознато место на живеење во Нов 
Зеланд да се јави пред Основниот суд Скопје И -
Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, 
да достави своја адреса, или, одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, ќе и биде определен при-
времен старател кој ќе ги штити нејзините права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П.бр. 
121/97. (2382) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужба на тужителот Кенан Асан од Скопје, против 
тужената Тереза Џафер, со непозната адреса на живе-
ење. 

Доколку тужената не се јави во роѕ од 30 дена на 
истата ќе и биде поставен привремен старател кој ќе 
ги застанува незините интереси до окбнчување на 
постапката или до нејзиното јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, XIV. П. бр. 
254/98. (2435) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води спор за утврдување на 

сопственост по тужба на тужителот Алит Сулиманов-
ски од Куманово, ул."А.Прешева" бр. 16, застапувал 
од адвокатот Неџат Мемети од Куманово, против 
тужениот Сулејман Османи од Куманово, а сега со не-
позната адреса. Вредност на спорот неопределен. 

За привремен застапник на тужениот му е 
Поставен адвокатот Беџет Елези од Куманово, КОЈ ќе 
ги штити интересите на тужениот во постапката, се 
додека тој или неговиот полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1535/97. 
(2230) 

Пред Основниот суд во Куманово, се води пар-
нична постапка за утврдување на сопственост врз 
основа на договор за размена по тужба на тужителот 
Демири Рамадан, од Куманово, против тужениот 
Зендели Малич од Куманово, сега со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот Зендел и Малич од Кума-
ново, во рок од 30 дена да се јави во судот, достави 
своја адреса, или, одреди полномошник. Доколку во 
овој рок не се јави ТЈркениот, ниту некое друго лице го 
извести судот за точната адреса на тужениот, судот 
ќе му постави привремен застапник од редот На стручч 
ните соработници во судот. ' 

Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр. 1693/97. 
(2228) 

Пред Основниот суд во Куманово, се води пар-
нична постапка по тужбата на тужителот Милошев-
ски Краљо од е. Алгуња, против тужениот Мемеди 
Вељко од Куманово, сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Мемеди Вељко да во рок 
од 30 дена се јави во судот, достави своја адреса, 
назначи свој полномошник или старател. 

Доколку ниту тужениот, ниту било кое друго 
лице, се јави во судот ниту пак достави адреса на 
тужителот, судот ќе му постави привремен застапник 

и тоа Ставре Спасовски - стручен сора-ботник при 
овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово,У.П.бр.09-2338/97. 
(2485) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 

сопственост по тужба на тужителот Живко Андреев 
Поповски од е. Велгопгги, против тужените Илија 
Андреев Поповски од е. Ц. Двор и Милица Василева 
род. Поповска од истото село, сега и двајцата со 
непозната адреса на живеење во САД. 

Вредност на спорот 10.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, 

сметано од денот на објавувањето на огласот, ћа судот 
да му достават точни адреси или да одредат cfcoj пол-
номошник. Во спротивно, судрт по службена 
должност ќе им постави привремен застапник кој ќе 
ги застапува нивните права и интереси се до 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 17/98. (2232) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 

за исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Алихан Селами од е. Пал атиџа, Против тужените Ах-
мет Каримани од Босанска Крупа, сега со непозната 
адреса, Јакупи Ајше од Тетово, ул."К.Ј.Питу" бр. 24, а 
сега со непозната адреса во Р. Турција. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот да се 
јават пред овој суд, или, одредат полномошници кои 
ќе ги застапуваат во постапката пред судот. Во 
спротивно, по истекот на овој рок судот преку ЦСР -
Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе ги 
штити нивните права и интереси, до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во*Тетово, П.бр.84/98. (2487) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип, е поведена по-

стапка за долг по тужба на тужителот Глигор Биков-
ски од Штип, ул."Борис Кидрич" бр. 9/8, против туже-
ниот Роберт Јованов со непозната адреса на престо-
јување. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд 
во Штип и да достави точна адреса на престојување 
или да определи или полномошник. Во спротивно, ќе 
му биде поставен привремен застапник по службена 
должност од страна на судот, кој ќе ги застапува 
неговите интереси до завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 638/96. (2226) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 7419/97, на регистарска влошка бр. 1-11976-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач и овластено лице за застапување, на 
Претпријатието за производство, услуга и трговија на 
големо и мало „СКОМОС ТРРАДЕ КОМПАНИ44 ц.о. 
експорт-импорт, ул. „Јане Лукровски" бр. 51-7, Ско-
пје. 

Скратен назив на фирмата: „СКОМОС4 ТРАДЕ 
КОМПАНИ ц.о. Скопје. 
Ј Достарен ди^ктор без ^ 

, ски се брише, 
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Овластено лице за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Љубомир Јордев, директор без 
ограничување. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач 
Љубе Дуковски од Скопје, а пристапува Љубомир .Ѓор-
дев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7419/97. (1049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7066/97, на регистарска влошка бр. 1-54002-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на осно-
вач на Трговското транспортно петпријатие „МЕХО -
ТРАНС* ц.о. увоз-извоз е. Батинци, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Транспортно и 
трговско претпријатие „РИККО КОМПАНИ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7066/97. (1050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7331/97, на регистарска влошка бр. 1-42062-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското претпријатие на големо и мало „ЉЕЈЉА" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „7 Јули" 23, Скопје. 

Се брише од претпријатието Сали Љока, а се запи-
шува Јахи Љоки, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7331/97. (1052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6714/97, на регистарска влошка бр. 1-39453-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Здравствена организација, ординација за општа 
стоматолог^а „ЕСТЕТИК" п.о. бул. „Илинден" 67, 
Скопје. 

Се брише Никола Анастасов, а се запишува Боби 
Ангеловски, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6714/97. (1053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7109/97, на регистарска влошка бр. 1-24686-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и директор на Претпријатието за внатрешна и 
надворешна трговија „САПОНИА - КОМЕРЦ" д.о.о. 
бул. „Војводина" бб., Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на бул. „Војводина" 
бб. 

Се брише Владимир Панијан, в.д. директор, а се 
запишува Ференц Хаузер, како директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7109/97. (1054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7148/97, на регистарска влошка бр. 1-25076-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, промена на овластено лице 
за застапвуање во внатрешен трговски промет и на-
дворешно трговски промет на Претпријатието за про-

мет на големо и мало и услуги „АРЕТА" д.о.о. увоз-
извоз ул. „Рајко Жинзифов" бр. 50/4 18, Скопје. 

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за транспорт и 
трговија на големо и мало „УНО-ОМЧО" д.о.о. ул. 
„Благоја Паровиќ" бр. 28, Скопје. 

Од 01.12.1997 год., од претпријатието како основач 
истапува Донку Хариклија, ул. „Рајко Жинзифов" бр. 
50/4-18, Скопје. 

Се врши промена на овластено лице за застапување 
во внатрешен трговски промет и надворешно трговски 
промет и тоа: се брише директорот Донку Хариклија, 
а се запушува Сабахудин Муратови^ директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7148/97. (1055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7251/97, на регистарска влошка бр. 1-67002-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на мало и големо „ЕУРО-САН 96" д.о.о. из-
воз-увоз, е. Арачиново. 

Од 18.12.1997 год., од претпријатието истапува 
Ќаил Илјаз од е. Арачиново, а пристапува Исуф Илјас 
од е. Арачиново. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7251/97. (1051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2568/97, на регистарска влошка бр. 1-49052-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач и директор на Претпријатието за 

• производство, инжинеринг, услуги и промет „СКО-
МАК" д.о.о. експорт-импорт, бул. „III Македонска 
бригада" ул. 3, бр. 17, СкопЈе. 

Истапување на основачот Виолета Михајловска од 
20.03.1997 година. 

Пристапување на основач на Претпријатието за 
производство, инжинеринг, услуги и промет „СКО-
МАК" д.о.о., експоргг-импорт, Скопје, на лицето 
Муамед Латиф кој ќе биде и директор со неограниче-
ни овластувања во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет без ограничување. 

Муамед Латиф ќе биде и единствен потписник на 
жиро сметката на Претпријатието. 

Промена на седиштето: Наместо на ул. „Виа Егна-
тија" бр. 6-а, во иднина Претпријатието ќе престојува 
со седиште на ул. „Булевар Ш Македонска бригада" 
ул. 3, бр. 17, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2568/97. (1063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7078/97, на регистарска влошка бр. 1-40969-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на „СЕМОС ИНФОРМАТИКА'* д.о.о. за прои-
зводство и промет, п.о. бул. „Кузман Јосифовски Пи-
ту" Т.Ц. „Скопјанка" блок 2, ламела 6, Скопје. 

Се врши промена на седиштето на фирмата. Ново-
то седиште на фирмата е на ул. „Благоја Стајковски" 
бб, во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7078/97. * (1064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6854/97, на регистарска влошка бр. 1-58692-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фир-
ма, седиште, основач и промена на директор на Прет-
пријатието за производство, промет и услуги, „ДОМ-
СМРЕКА" д.о.о. увоз-извоз, бул. „Јане Сандански" 
бр. 1/21, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на бул. „Јане Сан-
дански" бр. 1/21, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Претпријатието за 
производство „ДОМ СМРЕКА", Марибор и Тодор 
Левковски од Скопје. 

Истапува основачот Миле Ангеловски, а се запи-
шува основачот Тодор Левковски, директор. 

Ол Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
(*54/v7. (1065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7415/97, на регистарска влошка бр. 1-37628-
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0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, основач и лице овластено на Претпријатието за 
производство, промет и услуга „ЛУКА" експорт-им-
порт, потполна одговорност ул. „Вера Јоциќ" бр. 23/1-
5, Скопје. 

Новата промена на назив на претпријатието гласи: 
Претпријатие за производство, промет и услуга „ДУ-
ДИН - Т" експорт-импорт, потполна одговорност, ул. 
„Вера Јоциќ" бр. 23/1-5, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие за 
трговија на големо и мало и угостителство „ДУДИН". 

Се брише Мила Лукиќ, а се запишува Трајче Дудин 
како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7415/97. (1066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 7270/97, на регистарска влошка бр. 1-4834-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за производство, промет 
на големо и мало и услуги „СЛИШКОМЕРЦ" ц.о. 
увоз-извоз, ул „Самоилова" бр. 98, Скопје. 

Дејности 011129, 012511, 012512, 012513, 012514 
012515, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012691 
013010, 013041, 013074, 013080, 013091, 013200, 013500 
020129, 020131, 020139, 020201, 020202, 020302, 030003 
040001, 050100, 050209, 050301, 050302, 060601, 060608 
060801, 060802 , 060803, 070129 , 070138, 070227, 070229 
080122, 080112 , 090110, 090129 , 090133, 090139, 090140 
090150, 090160 , 090171, 090172, 090181, 090201, 090202 
090209, 100399, 100101, 100103, 110109, 110302, 110304 
110401, 110404, 110902, 120311, 120350. 

Од Основниот суд Скопје I 
7270/97. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 6870/97, на регистарска влошка бр. 1-36792-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето на Мешовитата банка Кредитна банка АД 
Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 26, Скопје. 

Новата промена на седиште на претпријатието гла-
си: Мешовита банка Кредитна банка АД Скопје, ул. 
„Даме Груев" бр. 1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6870/97. (1045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 7231/97, на регистарска влошка бр. 1-64771-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и пристапување на нов основач-странско лице 
во Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ЕЛКОН ТРЕНД" д.о.о. експорт-импорт ул. „Даме 
Груев" бр. 7/4-1, Скопје. 

Се брише досегашното седиште ул „Антон Попов" 
бр. 172/6, Скопје и се запишува на ул. „Даме Груев" 
бр. 7/4-1, Скопје. 

Се врши пристапување на нов основач-странско ли-
це, Соња Панчева. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7231/97. (1067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Cpet\ бр. 7179/97, на регистарска влошка бр. 1-41800-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, проширување на дејност во 
внатрешен трговски промет и промена на лице овла-
стено за застанување во внатрешен трговски промет и 
надворешно трговски промет на Трговското претпри-
јатие „МАКСИБ КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт 
ул. „Архитект Никола Добровиќ" бр. 3-1/31, Скопје. 

Се врши промена на називот и седиштето на прет-
пријатието па во иднина ќе гласи: Трговско претприја-
тие „ДИНА" д.о.о. експорт-импорт ул. „Дане Крап-
чев" бр. 8, Скопје. 

Од 18.12.1997 год., од претпријатието како основач 
истапува лицето Ружица Панова Пандиловска, а при-
стапува Александар Митев од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 
080122, 080123 , 080129, 080202, 120410, 120420, 130112. 

Се брише Ружица Панова - Пандиловска, директор 
без ограничување, а се запишува Александар Митев, 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скоте I - Скоте, Срег бр. 
7179/97. F (1046) 

Скопје, Срег. бр 
(1068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 5827/97, на регистарска влошка бр. 1-3788-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија и услуги „АРИЗОНА-КО-
МЕРЦ" ц.о. експорт-импорт, е. Арачиново, Скопје. 

Се брише Бајрами Исни, директор без ограничува-
ње, а се запишува Османовски Бајрам, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5827/97. (1043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 6785/97, на регистарска влошка бр. 1-62515-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д о о ул „Даме 
Груев" 3 бл. 2/2-4, Скопје 

Се брише стариот директор Бранка Марковска, а 
се запишува Маријанчо Галевски, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
6785/97 ' (1044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4294/97, на регистарска влошка бр. 1-12853-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за инжинеринг, маркетинг, 
промет и производство „СОЛЕЈ-ТРЕЈД" д о.о. Ско-
пје. 

На ден 23 08.1997 год во претпријатието пристапи-
ле Наќе Парталов и Тинка Парталова 

Се брише Наќе Парталов, директор, а се запишува 
Кристина Парталова, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
4294/97. (1047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7315/97, на регистарска влошка бр. 1-68138-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и лице овластено за Трговското 
претпријатие „ИНСА - КОМ" д.о.о експорт-импорт 
ул „Томе Арсовски" бр. 22/3, Скопје 

Новата промена на назив и седиштето на претпри-
јатието гласи: Претпријатие за производство, промет 
и услуги „ЕУРО 96" д.о.о експорт-импорт ул „160" 
бр. 15, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува: Рамадани Рама-
дан, а истапува: Шарлота Трифунова. 

Се брише Шарлота Трифунова, а се запишува Ра-
мадани Рамадан, како директор без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7315/97. (1048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 81/97, на регистарска влошка бр. 3-02001064-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на Друштвото за производство, услуги и занаетчиство 
и трговија „ЕСТЕТИКА" Љупчо и др. д.о.о. 
ул. „Даме Груев" бр. 12-а, Скопје. 

увоз-извоз 
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Истапува од претпријатието Агрон Хајредин од 
Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 090189, 090121, 011010. 
Се брише Агрон Хајредин, управител на друштвото 

без ограничување. 
Се запишува Љупчо Зарезанков, управител на дру-

штвото без ограничување во овластувањето. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 81/ 

97. (1036) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6058/97, на регистарска влошка бр. 1-69734-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието 
за производство, трговија на големо и мало и надворе-
шна трговија „СТАРТ-ТЕКС 1" д.о.о. ул. „Мито Ха-
џивасилев Јасмин" бр. 50, Скопје. 

Организирање на претпријатието со ограничена од-
говорност со поделба, Претпријатие „СТАРТ-ТЕКС 
1" д.о.о. Скопје. 

Дејности: 12612, 012613, 012614, 012621, 012622, 
012623, 012624, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 
070128, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070250, 110309, 070113, 070114, 070129, 070140, 
070150, 070213, 070219, 070230, 070240, 070250, 080190, 
070310, 070320. 

В.Д. директор на претпријатието без ограничување 
е Ѓоко Домазетов, како и лице овластено за застапува-
ње во внатрешен и надворешно трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6058/97. (1037) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6056/97, на регистарска влошка бр. 1-69733-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието 
за производство, трговија на големо и мало и надворе-
шна трговија „СТАРТ-ТЕКС" д.о.о. ул. „Мито Хаџи-
василев Јасмин" бр. 50, Скопје. 

Организирање на претпријатието со ограничена од-
говорност со поделба, Претпријатие „СТАРТ-ТЕКС" 
д.о.о. Скопје. 

Дејности: 0120612, 012613, 012614, 012621, 012622, 
012623, 012624, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 
070128, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 07025, 
070226, 070250, 110309, 070320. 

В Л директор на претпријатието без ограничување 
е Марија i сир!иева, како и лице овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6056/97. (1039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7134/97, на регистарска влошка бр. 1-54455-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма на Претпријатието за трговија и услуги „МА-
ДОНИ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Коце Металец" бр. 1-В/ 
1-4, Скопје. 

Се врши промена на називот на претпријатието па 
во иднина ќе гласи: Претпријатие за градежништво, 
трговија и услуги „МАДОНИ" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Коце Металец" бр. 1-В/1-4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7134/97. (1040) 

а со согласност со Одлуката за трансформација бр. 
02-104 од 23.05.1995 год. Решението од Комисијата на 
Владата на Р. Македонија за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал под бр. 15-230/453 
од 07.11.1995 год. Истовремено се врши усогласување 
со ЗТД. 

Откупен акционерски капитал. Резервиран опште-
ствен капитал за акции со право на попуст. 

Пренесени акции на Агенцијата на РМ за тран-
сформација на претпријатијата со општествен нам. за 
откуп од вработените. 

Приоритетни акции на ФПИО. 
Дејноста на претпријатието се намалува за следни-

те дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070131, 
070140, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070222, 
070229, 070230, 070250, 070310. 

Се брише: 070310, а останува: 070320, надворешен 
промет со ^прехранбени производи. 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со тре-
ти лица акционерското друштво одговара со целиот 
имот. 

Се брише Горна Налоски, а се запишува: Горна На-
лоски, претседател на Управен одбор без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1932/ 
97. (1041) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр: 6766/97, на регистарска влошка бр. 1-30122-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување во внатрешен трговски 
промет и надворешно трговски пррмет на Претприја-
тието за трговија на големо и мало, производство и 
услуги „МЕДАЛ-ТРЕЈД" ц.о. експорт-импорт бул. 
„АВНОЈ" бр. 60 2/18, Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и надворешен 
трговски промет и тоа: се брише Роберта Митревска, 
директор без ограничување, а се запишува Васил Ми-
тревски, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6766/97. в (1042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7232/97 на регистарска влошка бр. 1-62304-0-
0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатие за трговија „ДИТТА-ТАУ" 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „ЈНА" бр. 128, Гостивар. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
020140, 020202, 013010, 013021, 013041, 013042, 013200. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7232/97. (946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7352/97 на регистарска влошка бр. 1-35506-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за производство, трговија, транспорт, услуги 
и угостителство „ДЕЛФИНА" д.о.о. експорт-имћорт, 
е. Вруток, Вруток. 

Основач кој пристапува: Синадиноски Симе од е. 
Вруток. 

Дејноста се проширува со: 013200, 013500, 080111, 
080112, 080114, 080121, 080122, 080129, 080201, 080202. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговскиот промет е Синадиноски Симе, директор на 
претпријатието без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7352/97. (947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1932/97, на регистарска влошка бр. 4-
OzOOl186-000-01, го запиша во трговскиот регистар за-
пишувањето на податоци на Претпријатието за прои-
зводство на ортопедски помагала и трговија „СЛА-
ВЕЈ" А.Д. ц.о. увоз-извоз ул. „Васил Ѓоргов" бр. 45, 
Скопје. 

м а н д е « 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7376/97 на регистарска влошка бр. 1-20227-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, директор на Претпријатие за 
трговија на големо и мало „ЛИНДА-КОМ" ц.о. увоз-
извоз, ул. „Седек Костески" бр. 37, Гостивар. 

Истапува основачот Саити Имер, а пристапува Ну-
срет Рецепи. 

Се брише Саити Имер, се запишува Нусрет Реце-
пи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7376/97. (948) 

7418/97. (94( 

Директор на претпријатието е Митровски Драге, 
без ограничување и го застапува претпријатието во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6975/97. F (952) 

i> 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 7394/97 на регистарска влошка бр. 1-65948-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „КУЗМО КОМЕРЦ" ц.о. 
увоз-извоз, ул. „И Ноември" бр. 59, Куманово. 

Се брише Филиповиќ Бобан, се запишува Кузма-
новски Горан како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7394/97. (950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5487/97 на регистарска влошка бр. 1-31434-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатие за прои-
зводство, туризам и трговија на голема и мало „РИ-
ДА" ц.о. увоз-извоз, ул. „Т. Мендол" бр. 63, Кумано-
во. 

Се брише Адеми Сабри, директор со неограничени 
овластувања. 

Се запишува: Назми Адеми, директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5487/97. (951) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6974/97 на регистарска влошка бр. 1-55516-0-
0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, седиште и лице за застапување на Претпријатие 
за трговија и услуги „ЈУМБО 93" ц.о. увоз-извоз, е. 
Младо Нагоричане, Куманово. 

Претпријатието за трговија и услуги „ЈУМБО 93" 
од е. Младо Нагоричане, Куманово, врши промена на 
основач и седиште со одлука бр. 01-1, од 01.12.1997 и 
лице за застапување со одлука бр. 01-2, од 01.12.1997 
година. 

Истапува Цветковиќ Гордица. Пристапува Митров-
ски Драге. 

Поранешно седиште: ул. „Октомвриска Револуци-
ја" бр. 36/12, а сега е е. Младо Нагоричане, Куманово. 

Основач на претпријатието е Митровски Драге. 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Срег. бр. 7418/97 на регистарска влошка бр. 1-40274-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за производство, трговија, транспорт, тури-
зам и услуги „ЧАПРАЗ" д.о.о. експорт-импрот, е. 
Врапчиште, општина Врапчиште. 

Дејноста се проширува со: 011010, 011211, 011710, 
011741, 011742, 011791, 011793, 011941, 011949, 012421, 
013050, 050201, реекспорт, малограничен промет со 
А ' , ' , , И Ч « . вање 11 побред \ мањо Т Е И С Т И Ч К И ус-

ео иришс. Велибор Ефтовски, сс занишува Зубсри i 
Акиф. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 7236/97 на регистарска влошка бр 1-43909-0-
0-0 ja запиша во судскиот решет;«? i»i», м и м м »и и чи-
на Претпријатие за производство, \v..\in и i pi овија 
на големо и мало „ЖЕГРА-1" ц.о. увоз:извоз, ул. „2", 
бр. 4, Куманово. 

Ново име на претпријатие е: Претпријатие за тран-
спорт, производство, услуги и трговија на големо и 
мало „ЖЕГРА-1" ц.о. увоз-извоз, Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7236/97. (953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7021/97, на регистарска влошка бр. 1-29471-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување на Претпријатието за 
трговија, угостителство и туризам „БАЛКАН КО-
МЕРЦ" увоз-извоз, д ;о.о. с.Слупчане, Куманово. 

Идајете Ајдини се разрешува од должноста дирек-
тор на претпријатието. 

Ново лице за застапување е Бејтула Садики, дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7021/97. (954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр/7045/97, на регистарска влошка бр. 1-35032-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, директор, основач и правен облик на 
Претпријатието за трговија и услуги „ЏОАНА 
ТРЕНД" увоз-извоз д.о.о. ул.„Божидар Мирковиќ" 
бр.2, Куманово. 

Се брише досегашниот назив и седиште на Услуче-
ното трговско претпријатие „ВЛАБРАСТ" п.о. Скопје 
бул.„Видое Смилевски Бато" бр. 11/1-10. 

Се запишува нов назив и седиште Претпријатие за 
трговија и услуги „ЏОАНА ТРЕНД" увоз-извоз д.о.о. 
ул.„Божидар Мицковиќ" бр. 2, Куманово. 

Се врши истапување на стариот основач Томанов-
ски Тодор и пристапување на нов основач Звонко Јо-
девски. 

Се врши истапување на стариот директор Томанов-
ски Тодор и пристапување на нов директор Звонко Јо-
девски со неограничени овластувања . 

Се менува правниот облик на претпријатието со 
тоа што Услужи ото трговско претпријатие „ВЛА-
БРАСТ" п.о. Куманово преминува во Претпријатие за 
трговија и услуги „ЏОАНА ТРЕНД" увоз-извоз д.о.о. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7045/97. (955) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7162/97, на регистарска влошка бр. 1-49843-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Зе-
мјоделска задруга „ДРАСГ - КООП" нас. „Ајдучка 
Чешма" бр. 98, Куманово ц.о. 

Истапува од претпријатието Денковски Душко, а 
пристапува Јанковиќ Благоја. 

Се брише Денковски Душко, директор без ограни-
чување. 

СЕ запишува Јанковиќ Благоја, директор без огра-
• " /ување 

Од Основниот суд СКОИЈС 1 - Ckonjc, Срсг бр. 
7162/97. (956) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7081/97, на регистарска влошка бр. 1-62762-
0:0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги „МИ - КОМПАНИ" п.о. експорт-импорт ул. 
„Пиринска" бр. 1, Куманово. 

Се брише Трајковски Драган, а се запишува Трај-
ковска Фросина како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7081/97. (963) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6453/97, на регистарска влошка бр. 1-35294-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги на големо и мало „БЕРАТ - КОМЕРЦ" п.о. ул. 
„Дојранска" бр. 4, Куманово. 

Се брише Акифи Ветар, а се запишува Акифи Вал-
боне како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег бр 
6453/97. (964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 7254/97, на регистарска влошка бр. 1-4577-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената припо-
јување на претпријатието за услуги, внатрешна и на-
дворешна трговија „ВИТАЛИС" д.о.о., ул. „Џон Ке-
неди" бр. 11/1-3 кон „ФОРТУНА" претпријатие за 
трговија на големо и мало, увоз-извоз, д.о.о., ул. 
„Џон Кенеди" бр. 11/1.3, Скопје. 

Припојување на претпријатие за услуги , внатре-
шна и надворешна трговија „ВИТАЛНО" д.о.о., ул. 
„Џон Кенеди" бр. 11/1-3 кон „ФОРТУНА" Претприја-
тие за трговија на големо и мало увознизвоз, д.о.о. 
ул. "Џон Кенеди" бр. 11/1-3 Скрије. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7254/97. (988) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7128/97, на регистарска влошка бр. 1-12729-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, проширување на дејност и 
промена на лице на Производното, трговско претпри-
јатие, транспорт и шпедиција „ЕУРО БАС - ШПЕД 
97" д.о.о увоз-извоз ул.„Октомвриска Револуција" 54, 
локал 12, Куманово. 

Кон претпријатието пристапува Азири Амзи, АЛИЈИ 
Скендер и Бајрами Ејуп, а истапува Азири Сабри. 

Дејности: 060501, 013021, 013072, 013074, 013121, 
060502, 090140, 060503, меѓународен превоз на патни-
ци, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, 
реекспорт и комисионо работење, малограничен про-
мет со Албанија, Бугарија, СР Југославија и Грција. 

Се брише Азири Амзи, а се запишува Азири Сами 
како директор без ограничувње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
7128/97. (965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7253/97, на регистарска влошка бр. 1-48783-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатие за улуги, внатрешна и надворешна трго-
вија „В ИТА ЛИС" д.о.о., ул. „Џон Кенеди" бр. 11/1-3, 
Скопје поради припојување кон „ФОРТУНА" Прет-
пријатие за трговија увоз-извоз, д.о.о., ул „Џон Кене-
ди" бр. 11/1-3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7253/97. (989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг бр 6853/97, на регистарска влошка бр. 1-36322-
0-0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија и услуги „БАЈ-
ЛОВЦЕ - КОМЕРЦ" увоз-извоз ц о. Бајловце, Кума-
ново 

Се брише Денковска Гордана, а се занишува Јаки-
мовски Милча како нов директор 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срсг бр 
6Ѕ53/07 (966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 121/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000032-0-0-09 ja запиша во трговскиот регистар про-
мената на назив и проширување на дејност на ТП При-
ватна здравствена организација - ординација по општа 
медицина „ Д-р Стојче" Стојан Дојчин Величковски 
ул. „М. Тито" §б, Крива Паланка. 

Новата промена на назив на претпријатието гласи: 
ТП Приватна здравствена организација - социјали-
стичка ординација по педијатрија „Д-р Стојче" ул. „М. 
Тито" бб, Крива Паланка. 

Да се брише 130120, а да се запише 130120 амбулан-
тно - поликлиничка и диспанзерска здравствена за-
штита - специјалистичка ординација но педијатрија. 

кОдкОјСДовциот суд Скопје ! Скопје, Трегер.^121/ 
" 7(968.)* 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5774/97, на регистарска влошка бр. 1-11509-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на закон-
ски застапник на Претпријатието во мешовита соп-
ственост „ЈЕЛО-МАК" д.о.о., Маџари Индустриска 
зона, Скопје. 

Се брише Крстев Гроздан - вршител на должноста 
директор со ограничување, а се запишува Крстев Гро-
здан директор без ограничување, директорот не може 
без претходна согласност на Управниот одбор да за-
клучува правни работи ни да донесува одлуки за на-
бавка и продажба на основни средства, основање или 
укинување на погон, или деловна единица, промена на 
дејност, инвестиции чија годишна вредност е над 
150,00 ден., превземање и подмирување обврски према 
трети лица чија вкупна вредност преминува 50.000 де-
нари месечно односно 3.000.00 ден. годишно. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5774/97 (990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 7200/97, на регистарска влошка бр. 1-25142-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и проширување на дејност и 
промена на лице на Претпријатието за промет на голе-
мо и мало, производство на накит „ФИЛИГРАН" скс-
порт—импорт, д.о.о., ул. „Серава" бр. 37, Скопје. 

Новата промена на фирма гласи: Претпријатие за 
промет, услуги, градежништво, инженеринг, монтажа 
„ИЗГРАДБА" експорт^-импорт, д.о.о., ул. „Првомај-
ска" бб, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Темелковска Цве-
та, а истапува Нефаил Фејзула, Хабил Фејзула и Лејла 
Јашари. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050201, 050203, 
050209, 050301, 110401, 110402, 110403. 

Се разрешува Мамер Ковачи, а се запишува Темел-
о в а Цвета како директор со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7200/97. (991) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7375/97, на регистарска влошка бр. 1-20360-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште ет директор; на ПретариЈатиетаза произвддство 
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и промет, увоз—извоз „Ел-ЌО~М" ц.о., ул. „11-ти Ок-
томври" бр. 125, Скопје. 

Се брише Часлав Алексоски, а се запишува Ели-
забета Бошковска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7375/97. (992) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 89/97, на регистарска влошка бр. 8-02001125-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на директор на Друштвото за трговија на големо и 
мало „СЛОБИН МАК" Лауреате д.о.о.е.л., експорт-
импорт, ул. „11 Октомври" бр. 32, скопје. 

Се брише Љубен Стојчески, а се запишува Леова 
Снежана новиот управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 89/ 
97. (993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1440/97, на регистарска влошка бр. 4-
02001150-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Акционерското друштво за трговија и 
градежништво „МАСЕД" ул. „Маршал Тито" бр. 128, 
просторни на ШИК Јелак, Тетово. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 012611, 012612,012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, .012701, 
012702, 012703, 012810, 050100, 050201,050202, 050203, 
050209, 050301, 050302, 090140, 090150, 110109, 110302, 
110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 070310, 070320. 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските настанати во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Кемал Сулемани, работоводен 
орган без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1440/ 
97. (1008) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2134/97, на регистарска влошка бр. 3-
0z000670-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија на големо и мало 
и услуги „МАРВЕЛ МАС" д.о.о. увоз-извоз Дарко, 
ул. „Славејко Арсов" бр. 15, Скоцје. 

Дејности: 070111, 070112, 071013, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 071024, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 090122, 090139, 110302, 110303, 110309, 
070310, 070320. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати со трети лица друштвото одговара со це-
лиот имот. 

Управител Дарко Спировски без ограничување во 
внатрешен и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2134/ 
97. (1009) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7137/97, на регистарска влошка бр. 1-68132-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на_ Производното трговско претпријатие 
„ЏИМ МАК" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Партизан-
ски одреди" бр. 145/17, Скопје. 

Се брише Горан Перовиќ, се запишува Лидија Нау-
моска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7137/97. (1010) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7435/97, на регистарска влошка бр. 1-12481-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешен и надворешен трговски про-
мет на Претпријатието за производство, промет и ус-
луги „ДИВО КОМЕРЦ" п.о. ул. „Маршал Тито" ББ 
е. Сарај, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 110309, 060601, 
060602, 060609, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патни-
ци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7435/97. (1011) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6285/97, на регистарска влошка бр. 1-34756-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на ди-
ректор на Претпријатието за производство и трговија 
на големо и мало „МИЛА" д.о.о. извоз-увоз бул. „Ја-
не Сандански" бр. 34/2-9, Скопје. 

Се брише Панче Крстев, се запишува Горан Мла-
деновски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6285/97. (1012) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6627/97, на регистарска влошка бр. 1-65167-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седи-
ште на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги „ГАЛИЈА - С" д.о.о. увоз-извоз ул. „Мајски Ма-
нифест" бр. 40 Б, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Илинденска" 
бр. 43/22, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6627/97. (1013) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6969/97, на регистарска влошка бр. 1-7560-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на дирек-
тор на Претпријатието за промет на големо и мало и 
услуги во прометот „ФИНК" ц.о. ул. „Мирка Гинова" 
бр. 5, Скопје. 

Се брише Никола Христов се запишува Љиљана 
Ивановска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6969/97. (1014) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3941/97, на регистарска влошка бр. 1-58589-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување 
на Претпријатието за професионална рехабилитација 
и вработување на инвалиди „УПА ЕНТЕРПРИСЕ" 
ц.о. ул. „Наум Наумовски Борче", Скопје. 

Дејности: 120311, 0120312. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3 9 4 1 / 9 7 - « (1015) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7238/97, на регистарска влошка бр. 1-9846-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице, директор на Претпријатието за вна-
трешен и надворешен промет и услуги „ТРИХИНА" 
ц.о. експорт-импорт, ул. „Тиранска" бр. 25, Скопје. 

Се брише лицето овластено за застапување Гро-
зданка Петреска, директор без ограничување, а се за-
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пишува како нов застапник, Весна Петровска, дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7238/97. (1016) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6449/97, на регистарска влошка бр. 1-19849-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Проектното производно трговско прет-
пријатие „КИМВАЛ" д.о.о. ул. „Наум Наумовски" бр. 
27, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 110109, други финанси-
ски организации, менувачници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
и ^ т ( i o n ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7474/97, на регистарска влошка бр. 1-47559-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија на големо 
и мало, услуги и производство, „УНИОН" ц.о. екс-
порт-импорт ул. „Маршал Тито 6" бр. 13, е. Сарај, 
Скопје. 

Дејноста се проширува со: 060501, 060502, превоз 
на патници во меѓународен друмски сообраќај, превоз 
на стоки во меѓународен друмски сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7474/97. (1018) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6608/97, на регистарска влошка бр. 1-57566-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ИСКО-КОМПАНИ", ц.о., експорт-им-
порт, ул. „Радушка" бр. 18, Скопје. 

Истапува лицето Камбери Исмет од Скопје, а при-
стапува Камбер Сали од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
6608/97. (1019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6799/97, на регистарска влошка бр. 1-64370-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, прера-
ботка и трговија „ПРОМЕТАЛ-95" д.о.о., увоз-извоз, 
ул.„Железничка" бр. 35, Скопје. 

Во претпријатието пристапил Панче Минциковски, 
а истиот ден истапиле Снежана Минцикова и Михаил 
Сретеновски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег, бр. 
6799/97. (1020) 

Се брише Ѓуџуфи Бесник - директор, а се запишу-
ва Ѓуџуфи Кемал како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5223/97. (1022) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7391/97, на регистарска влошка бр. 1-63426-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма основање и проширување на дејност и промена 
на директор на Претпријатието за градежништво, 
трговија и услуги „АС ПРОЕКТ4 д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Црноризец Храбар" бр. 6 а, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за гра-
дежништво, трговија и услуги „АС ПРОЕКТ" д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Црноризец Храбар" бр. 6 а, Скопје. 
Кон претпријатието пристапува Зоран Стојановски. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050301, 050302. 
Се брише Илчо Фидановски, се запишува Зоран 

Стојановски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

7391/97. (1029) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 7390/97, на регистарска влошка бр. 1-35345-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија и услуги 
„ЏОРЏ-КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „191" бр. 
14, Скопје. 

Дејности: 110109. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

7390/97. (1030) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7286/97, на регистарска влошка бр. 1-38364-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширување на 
дејнрст на Претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет, „ЛИСА" д.о.о. бул. „Маркс и Енгелс" бр. 1/2-
13, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 020110, 020420 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

7286/97. (1031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 57/97, на регистарска влошка бр. 1-4182-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Авто школата „АР-ДИ", Претпријатие за 
сообраќајно воспитување промет и услуги д.о.о., ул. 
„7-ми Јули" бр. 38, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 120341 - Сценско музич-
ки дејности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 57/ 
97. (1021) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 5223/97, на регистарска влошка бр. 1-67621-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија и услуги „АРИАН КОМ-
96" д.о.о., експорт-импорт, ул. „Браќа Реџепагиќ" бр. 
15, Скопје 

Истапува од претпријатие Ѓуџуфи Бесник и Зафи-
ровски Орце. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6098/97, на регистарска влошка бр. 1-54998-
>0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија, 
транспорт, туризам и услуги „КОНИМПЕКС". д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Марија Кири" бр. 27, Скопје. 

Се брише Аббас Озтурк од Р. Турција, а се запишу-
ва Туркер Дишо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6098/97. (1032) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6092/97, на регистарска влошка бр. 1-39873-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и промена на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за промет на големо 
и мало „КЕКЕЦ" д.о.о. експорт-импорт бул. „Јане 
Сандански" 101/35, Скопје. 

Се менува досегашниот назив и седиште на прет-
пријатието и во иднина ќе гласи: Претпријатие за про-
мет и услуги „ИВАЈА" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Зеф Љуш Марку" бр. 19, Скопје. 

Од претпријатието истапуваат досегашните основа-
чи Екрем Љиварека и Мифтар Трајанка од Скопје со 
одлука од 15.10.1997 година, а пристапува Фаредин 
Љибарека од Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Екрем Љиварека, 
директор, а се именува Фаредин Љиварека, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6092/97. (1033) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7263/97, на регистарска влошка бр. 1-35593-
0-0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, трговија и услуга на 
големо и мало „МУЛТИПРОМ" д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Индустриска" бр. 2, Источна индустриска 
зона, Скопје. 

Претпријатие за производство, трговија и услуга на 
големо и мало „МУЛТИПРОМ" д.о.о. експорт-им-
порт, ул. „Индустриска" бр. 2, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7263/97. (1034) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола, со решението Ст,бр. 
476/97 од 02.11.1998 година, према должникот ПП 
"Вемисо-Комерц" - Битола, со седиште на ул."Иван 
Милутинови^ бр. 37, отвори стечајна постапка при 
што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, 
судиЈа на Основниот суд во Битола, а за стечаен 
управител е одреден Гоце. Петровски од Битола, 
ул."Едвард Кардељ " бр. 7/61, дипл. економист. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот со пријави таксинарни со 600,00 денари судска 
такса во два примероци, со докази, а должниците во 
истиот рок да ги подмират своите обврски спрема 
должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањето ќе се 
одржи на ден ОЗ.IV. 1998 година во 10 часот, судница 
бр. 41 во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (2234) 

Основниот гсуд во Битола со решението ст.бр. 
558/97 од 04.11.1998 година, над ПП "Мислив" - Битола, 
ул."7-ма Бригада" бр.38, отвори стечајна постапка но 
не ja спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2235) 

Основниот суд во Тетово% објавува дека со наве-
дените решенија заклучена е стечајната постапка 
према следните стечајни должници: со решение Ст. 
бр. 31/97 од 26.1.1998 година, према ТП "Арбеса" од 
Тетово, со решението Ст.бр. 35/96 од 26.1.1998 година 
спрема ТП "Медина" од Тетово и со решението Ст.бр. 
77/96 од 26.1.1998 година, спрема ПТ "Балкан комерц 
БИС" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основениот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (2236) 

Основниот суд во Струга со решението Ст.бр. 
293/97 од 02.11.1998 година, отворена е стечајна пос-
тапка према должникот ПП "Ромико" од е. Мисле-
шево - Струга. 

За стечаен судија е одреден Даути Фатмир, судија 
во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е одреден Китаноски Горѓи, 
од Струга, ул."Струшки Кепенци" бр. 12/23. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувањасо пријава, со поднесок во два примероци 
со докази со вирманска уплата на такса од 600,00 
денари, уплатена на жиро сметка 41020-840-925-3338 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
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"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги измир ат долговите без одлагање. 

Рочиште за истпитување на пријавените поба-
рувања се закажува на 10.111.1998 година во 10,00 
часот во Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
02.11.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (2238) 

Основниот суд во Струга со решението Ст.бр. 
317/97 од 04.11.1998 година, отворена е стечајна пос-
тапка према должникот ПП "Едмонд" од Струга. 

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија 
во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е одреден Ѓоко Кутаноски, 
од Струга, ул."Струшки Кепенци" бр. 12/23. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со пријава, со поднесок во два примероци 
со докази со вирманска уплата на такса од 600,00 
денари уплатена на*жиро сметка 41020-840-925-3338 во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги измир ат долговите без одлагање. 

Рочиште за истпитување на пријавените поба-
рувања се закажува на 20.111.1998 година во 10,00 
часот во Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
04.11.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (2239) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.73/96 од 14.XI.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над должникот Приватно трг-
овско претпријатие "Стругалка" од Кичево. 

Приватното трговско претпријатие "Стругалка", 
Кичево да се брише од регистарот на претпријатијата 
при Основниот суд во Битола, заедно во регистарот на 
поранешниот Окружен стопански суд - Скопје, под 
број на регистерска влошка 1-21876-0-0-0, регистарски 
број 8242/92 од 13.VII.1992 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (2240) 

Со решение на стечајниот совет под Ст.бр. 566/96 
од 26.1.1998 година е отворена постапка за стечај над 
ПТ "Два брата" од е. Куклиш, е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да поднесат жалба против 
тоа решение преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од основниот суд во Струмица. (2241) 

Со решение на стечајниот совет под Ст.бр. 
167/97, од 28.1.1998 година е отворена постапка за 
стечај над ИТИ "Џејси Бизнис" од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да поднесат жалба против 
тоа решение преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во^роѕ. од 15 ̂ ена по об-
јавувањето на решението во ̂ Службен весник ца РМ" 
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По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од основниот суд во Струмица. (2242) 

постапка над стечајниот должник ППУТ "Велком" -
Демир Капија. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2257) 

Со решение на стечајниот совет под Ст.бр. 95/97 
од 28.1.1998 година е отворена постапка за стечај над 
3 3 "Мак Коопе" од е. Дабиља, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да поднесат жалба против 
тоа решение преку Основниот суд во Струмица до 

Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од основниот суд во Струмица. (2243) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.562/97, од 
29.1.1998 година е отворена постапка за стечај над ТП 
"Елена Комерц" - Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање.на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица/1 до Апелациониот суд во Штип, во рок од И 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од региастарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (2245) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
310/96 од 28.1.1998 година ја заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ПП "Вест Комерц" -
е. ТИМЈаниќ-Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2246) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
83/96 од 04.11.1998 година ја заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ПП 'Талес-90" -
Кавадарци, ул."Илинденска" бр. 72. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2248) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
205/96 од 04.11.1998 година ја заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ПП "Принт" -
Кавадарци, ул."Браќа Џунови" бр. 109. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2250) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
33/96 од 04.1.1998 година ја заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ОП "Слатина 
Промет" - Неготино, ул."Пекарев" бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2251) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
151/96 од 04.1.1998 година ја заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ПП "Лаки Комерц" 
- Кавадарци, ул."Ќиро Спанџов" бр. 101. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2252) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
303/96 од 19.111.1997 година ја заклучува стечајната 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.373/96 од 28.111.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Данпер 
Компани" од Кавадарци, бул. "Македонија" бр.60. 

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

За стечаен управник е одреден Јанев Ангел од 
Кавадарци, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 6/13,телефон 
410-894. 

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 09.Ш.1998 година, во И часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2258) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Сг.бр. 108/97 е отворена стечајна постапка 
над должникот 11111 "Митков Комерц" од Кавадарци, 
ул. "Солунска Глава" бр.17. 

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

За стечаен управник е одреден Томчо Ридов, од 
Кавадарци, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 49,телефон 
093-413-021. 

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 10 часрт, во соба 
број 23 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2260) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 54/96 од 06.11.1998 година, поведува по-
стапка за присилно порамнување, спрема стечајниот 
должник, ДОО за производство на текстилна кон-
фекција "Кикотекс" во стечај од Кичево, на начин 
што должникот од утврдените побарувања на дове-
рителите ќе им исплати во висина од 60%, во рок од 2 
години од денот на престигнувањето на присилното 
порамнување. 

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, во два примероци 
со приложерни докази, со платени такси од 600,00 
денари, на сметка 40320-840-010-3338. 

Се закажува рочиште за утврдување на прија-
вените побарувања на доверителите и гласање по 
предлогот за присилно порамнување ^а 20.111.1998 
година со почеток во 11 часот, во Основниот суд во 
Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (2275) 
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Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.82/97 од 15.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Стандард-Трејд" 
Претпријатие за производство, трговија и услуги од 
Куманово, ул. "Ill МУБ" бр. 166. 

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

За стечаен управник е одреден Љубомир Димит-
риевски од Куманово, вработена во "КПК". 

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 04.111.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 7/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (2104) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.2176/97 од 03.11.1998 година е 
отво-рена стечајна постапка7 над должникот Н И Ш 
"Стефи-Мак-Трејд" од Скопје, ул. "Ill Македонска 
бригада" бр. 21/1/7. 

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

За стечаен управник е одреден Младен Божи-
новски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116,телефон 
260-694. 

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 10,30 часот, во 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2303) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.208/97 од 17.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Станбена задруга 
"Мал Јелак" од Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 128. 

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,телефон 32-633. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "јјЈлужбен 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 10,15 часот, во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2336) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1223/97 од 16.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Авторсно 
патентно биро" П. од Скопје, бул. "Партизански 
одреди" бр. 109. * 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15,телефон 512-364. 

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 19.11.1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2337) 

Основниот суд Скопје ti - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.979/97 од 24.Х3.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП 4Трго-
маркет" увоз-извоз од Скопје, ул. "Димо Хаџидомов" 
бр. 131 со жиро сметка бр. 40100-601-71806. 

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

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15,телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет ср 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 18.11.1998 година, во 12,00 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2338) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението П.Ст.бр.380/96 од 09.1.1998 година, се 
заклучува стечајната постапка над стечајниот долж-
ник Трговско услужно претпријатие "Колибри-Елс" 
експорт-импорт ДОО - Скопје со седиште на ул. "Џон 
Кенеди" бр. 25/5 и број на жиро сметка 40100-601-
142299. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2342) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението И.Ст.бр.980/96 од 21.X. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Паго 
Промет" Д.О.О. од Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 
176 со жиро сметка бр. 40100-601-114262. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Ванчов од 
Скопје, ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15,телефон 261-
102. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците; да гџ ќакир ат; 
долговите према 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.111.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2379) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 
"12.1Х.1995година отворена е стечајна постапка над 
Претпријатие "Екстра Унион" од Скопје, ул. "Иван 
Козаров" бр. 16 со жиро сметка бр. 40100-601-123380. 

Стечајната постапка се води под П.Ст.бр.225/96. 
За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 

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 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.111.1998 година, во 8,55 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2436) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1011/97 од 02.11.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Ивгос-
Импекс" од Скопје, ул. "Негоричанска" бр. 43. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од 
Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр.З/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 ро два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.IV.1998 година, во 11,00 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2437) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението LCT.6p.43u"4: од 22.IX.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Даљо и 
Гаљо" експорт-импорт од Скопје, ул. "Македонско 
Косовска бригада" бр. 40/46 со жиро сметка бр. 40100-
601-338981. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан 
од Скопје, ул."Горче 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 заканува на 23.П1Д998 година, во 10,40 часот, во 

, 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2438) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека на 
12.1Х.1995година отворена е стечајна постапка над 
Трговското претпријатие 'Тренк Комерц" од Скопје, 
ул. "Сава Михајлов" бр. 65 со жиро сметка бр. 40110-
601-228386. 

Стечајната постапка се води под И.Ст.бр. 153/96. 
За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 

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 19.111.1998 година, во 8,40 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2439) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека на 
20.Ш.1995година отворена е стечајна постапка над 
Претпријатието "Имлес" од Скопје,е. Студеничани со 
жиро сметка бр. 4010Q-601-48706. 

Стечајната постапка се води под И.Ст.бр.213/96. 
За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 

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 19.111.1998 година, во 8,50 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2440) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 
07.IX.1994 година отворена е стечајна постапка над 
Претпријатието "Амстердам" од Скопје, ул. "Сава Ко-
вачевиќ" бр. 47а со жиро сметка бр. 40100-601-262109. 

Стечајната постапка се води под II.Сг.бр.18/96. 
За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 

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 н а в р а т 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.111.1998 година, во 8,30 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2441) 

Управниот одбор на ПОС ЗИК "Кузман Јоси-
фовски Питу", е. Славеј изготви и постави Програма 
за финансиска и сопственичка трансформација на 
ПОС ЗИК "Кузман Јосифовски Питу, е. Славеј, 
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согласно чл. 81 од Законот за трансформација на 
претпријатија со општествен капитал. 

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп 
свикува рочиште за ОЗ.III. 1998 година во 13,00 часот 
во судница 7 за изјаснување и гласање на дове-
рителите по Програмите за финансиска и сопс-
твеничка трансформација на ПОС ЗИК "К.Јосифоски 
Питу" - е. Славеј. 

Доверителите можат да ја разгледаат Програ-
мата во работните простории на должникот, а можат 
да гласат и по писмен пат со поднесок потпишан од 
овластен застапник. 

Од Основниот суд Прилеп. (2882) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр.892/96 од 20.11.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТТ "Престо-
М-Комерц" ДОО од Скопје, бул. "Октомвриска рево-
луција" бр. 10-1/5. 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска 
Танева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Мирјана Димит-
ровека од Скопје, ул. "Вангел Тодоровски" бр. 5/8. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.IV. 1998 година, во 8,25 часот, во 
соба број 60 во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2478) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.З88/96 од 09.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Дејчица" 
од Кавадарци, ул. "16-ти Јуни" бр. 13. 

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

За стечаен управник е одреден Јосифов Киро од 
Кавадарци, ул. "Доне Попов" бр. 2. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.111.1998 година, во 9 часот, соба број 
23 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2488) 

Основниот суд скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.99/96 од 13.1.1998 година е заклуче-
на стечајната постапка над должникот 'Термотехника 
орион инжињеринг" - Претпријатие за производство 
изведување и инсталации ремонт и промет на големо и 
мало со седиште на ул."Козле" бр. 2, со жиро сметка 
број 40120-601-32837. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2498) 

Основниот; суд во Струмица објавува дека со ре-
шението на стечајниот совет Ст.бр. 58/96 од 29.1.1998 
година е отворена постапка за стечај над ППС 
"Стандард" од Радовиш, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение со жалба преку Основндиот суд во 
Струмица до Апеладиониот суд во Штип, во рк од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на*прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (2489) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1485/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "ДИ-СО" 
од Скопје, ул. "Драмска" бр. 2. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 68AV,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 16.111.1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Сг.бр. 1290/97 од 29.1.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Призма" 
ППТУ од Скопје, ул. "Железничка" бр. 31. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/IV,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 12.111.1998 година, во 8,05 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ог.бр. 1709/97 од 05.11.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Троимпекс" 
ПП ЦО од Скопје, ул. "Софиска" бр. 13. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Методија Дам-
чевски од Скопје, ул. "Петар Чајковски" бр. 47, те-
лефон 316-370. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
ца ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
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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 31.111.1998 година, во 8,20 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2495) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.338/96 од 23.V.1996 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие "Адрија Комерц" од Скопје, ул. "Јане С у -
дански" бр. 41-1. 

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

За стечаен управник е одреден Симон Михајловски 
од Скопје, ул. "Белишка" бр. 18/А. 

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 09,20 часот, во 
барака број 4, соб^ број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2493) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1665/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП "Алмак 
Комерц" од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 26/46. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марко Горчи-
новски од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8,телефон 
617-547. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
~ „ 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.III. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2586) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.2465/97 од 14.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУД 
"Скопрес 1" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Благоја 
Мучето" бр. 20 со жиро сметка 40100-601-149013. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4,телефон 417-
130. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
обЈавуван^ето на ^гласот; во, "Службен весшцс 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 8,20 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III. Ст.бр.1073/97 од 09.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Импера 
С" ПППУ ДОО од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 8. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул. "Крсто Асенов" бр. 12/1/15,телефон 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 17.111.1998 година, во 8,25 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2609) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1164/97 од 19.1.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "БАДО" 
од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр. 41/10. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Златко Васовски 
од Скопје, ул. "Мајски Манифест" бр. 12,телефон 382-
478. 

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 09.111.1998 година, во 11,15 часот, во 
барака 6poj 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2616) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр. 1087/96 од 24.XI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "ЕКО-
АМ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Христијан 
Тодоровски Карпош" бр. 16, со жиро сметка 40100-
601-219114. 

За стечаен судија е одредена Maja Малахова, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Алексиќ Ружица 
од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр. 41/11,телефон 
237-573. 

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. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.111.1998 година, во 10,20 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2638) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр. 1096/97 од 24.XI.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Фаик-
Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул. "Христијан 
Тодоровски Карпош" бб, со жиро сметка 40100-601-
294181. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Ружица Алексиќ 
од Скопје, ул. "Никола К.Мајски" бр. 41/11,телефон 
237-573. 

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.III.1998 година, во 10,30 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2641) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.157/97 од 01.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "Радио-
тон" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Димитар 

.Влахов" бр. 13. 
За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-

Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Алексиќ Рижица 

од Скопје, ул. "Никола К.Мајски" бр. 41/11. 
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 10,40 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Ц - Скопје. (2644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1058/96 од 14.IV.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за медицински услуги и дупликација "2001" -
ДОО од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 78 и 
жиро сметка 40120-601-39768. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
- Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-II/7,телефон 251-
738. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.111.1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 59 во овој суд судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2656) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр.966/97 од 19.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Техно-Пан" 
од Скопје, ул. "Финска" бр. 126-А. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Илија пистовски 
од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4/3/4, телефон 372-
254. 

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 9.111.1998 година, во 11,05 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2729) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
237/97 од 21.1.1998 година над ПП Стефани Конфекс", 
ул."Стерјовски Ѓорги.Џоџа" бр. 18, Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2730) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
459/97 од 09.1.1998 година над ПП "Фрал" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

- Од Основниот суд во Битола. (2731) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
дополнително решение Ст.бр. 24/96 од 26.XII 1997 
година е извршено дополнување на решението по исти 
број од ОЗ .X. 1997 година со кое е одобрено при-
фаќањето на Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на АД "ТЕ АЛ" од Тетово 
донесена од Упртавниот одбор, така што во 
диспозитивот после став 2 се додава нов став кој 
гласи: 

"Обврските кон Агенцијата на РМ за санација на 
банки во износ од 73.241,87 УСД со катмата сметано 
од 8.IV. 1994 година до наплатата ќе се измирува на 
начин односно услови и рокови утврдени во Ос-
новниот кредитен договор со странскиот доверител". 

Во останатиот дел решението Ст.бр. 24/96 од 
ОЗ .X. 1997 година останува неизменето. 

Од Основниот суд во Тетово. (2732) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 9/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Трговко претпријатие на големо и мало "Вармакс" 
увоз извоз ЦО од Скопје, ул."Иво Л.Рибар" 6.6. со 
број на жиро сметка 40100-601-377-529. 
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За ликвидационен управник се определува Бранко 
Димитриевски од Скопје,ул."Мито Х.Јасмин" бр. 6/1-7, 
телефон 238-611. 

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 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2345) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III Л.бр. 256/97 од 29.1.1998 година се 
заклучува ликвидационата постапка над ликвидаци-
ониот должник Претпријатие за промет, угости-
телство и услуги "Ѓоле-Д", извоз-увоз со седиште на 
ул."ММрежичка" бр. 8-Б, Скопје. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2339) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 20/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ППП 
"Бурак Холдинг" Ц.О. од Скопје, ул."Ордан Чопела" 
бр. 6-ц со број на жиро сметка 40100-601-165281. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.111.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2377) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 243/97 од 23.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало "Санџакли" ДОО од 
Скопје, бул."Југославија" бр. 27 со број на жиро 
сметка 40100-601-361420. 

За ликвидационен управник се определува Рајко 
Ковачевиќ од Скопје, ул."Џумајска" бр. 34, телефон 
258-455. 

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 13.111.1998 година, во 12,00 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ШЛ.бр. 19/98 од 03.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација на должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија на 
големо 'Танхем" од Скопје, ул."АВНОЈ"бр. 44/2-14 со 
број на жиро сметка 40100-601-28535. 

За ликвидационо« управник се определува Владо 
Атанасова^ од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 63, 
телефон 367-094. 

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 18.1П.1998 година, во 11,15 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2386) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 254/97 од 05.ХП.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за застапување, услуги и трговија 
на големо и мало "Пегаз" увоз-извоз ДОО од Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 110/4-9 со број на жиро 
сметка 40100-601-251626. 

За ликвидационен управник се определува Дими-
тровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 
10/44, телефон 171-475. 

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 доказа. 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 02.П.1998 година, во 11,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (2396) 
- \ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 268/98 од 20.1.1998 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот "Антос" ДОО од Скопје, ул. Александар 
Македонски" бр. 14, со број на жиро сметка 40120-
601-237740. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиовска од Скопје, ул."Ѓорѓи Сугаре" бр.2/1-4, 
телефон 119-141. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 26.11.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2431) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 11/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ПТ 
"Цимос" од Скопје, ул. "Шидска" бр. 24/2-12 со број на 
жиро сметка 40100-601-320756. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје,ул."Христо Чернопеев" бр. 1А, 
телефон 217-133. 

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 16.111.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2476) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 21/98 од 28.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за надворешен и внатрешен промет и 
услуги "Техноскоп-БР Комерц" увоз-извоз Ц.О. од 
Скопје,ул."Беровска" бр. 2/1-14 со број на жиро 
сметка 40110-601-375865. 

За ликвидационен управник се определува Заковски 
Илија од Скопје, ул."Рузвелтова" бр.54, телефон 741-
545. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена 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 23.111.1998 година, во, 9,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2477) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 282/98 од 16.1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие "Вики-М" увоз-извоз ДОО од Скопје, 
ул "Сава Ковачевиќ" бр. 68/4-25, со број на жиро 
сметка 40100-601 -285079. 

За ликвидационен управник се определува Ружица 
Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр.41/11, 
телефон 237-573. 

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 23.11.1998 година, во 10,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

ОД Основниот суд Скопје II - Скопје. (2271) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 6/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Производно трговско и услужно претпријатие 
"Артим-пекс" ДОО увоз извоз од Скопје, ул. 
"Партение Зографски" б.б., со број на жиро сметка 
40100-601-182083. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величковски од Скопје,ул ."Крсте Мисирков" бр.9/10 
телефон 234-847. 

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. (2269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 17/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ПТУ 
"Редбек" Д.О.О. од Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 
116, со број на жиро сметка 40100-601-378456. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје, ул."Пелистерска" бр.1/2-7, 
телефон 376-272. 

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 16.111.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2562) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението IV-Л. бр. 197/97 од 29.XII.1997 година за-
клучена е л икви децидна џостедк;§ . ^ д ликѕи#ациодиот\} 
должник, Претпријатие за трговија, и услуги^ "Јупар-
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тнер" извоз-увоз Ц.О. - Скопје со седиште на ул."Питу 
Гули" бр. 70 со жиро сметка бр. 40100-601-32949. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2560) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 25/98 од 03.11.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и транспорт 
"Ал Тренд" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. 
"Методија Митевски" бр. 12/7-18, со број на жиро 
сметка 40100-601-224478. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Вел ичковски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 
9/10, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.Ц1.1998 година, во 11,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр., 18/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ПП 
"Тимес" Д.О.О. од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 60/1-2, 
со број на жиро сметка 40100-601-67341. 

За ликвидационен управник се определува Радослав 
Кипровски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 435-021. 

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 16.111.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2504) 

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 16.П1.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2501) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
1У.Л.бр. 2/96 од 26.VI. 1996 година,објавува дека от-
вори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "Рос-ТреЈд" 
ДОО извоз-увоз од Скопје, ул."Жан Жорес"бр.113/8-а, 
со број на жиро сметка 40100-601-323032. 

За ликвидационен управник се определува Миха-
јл овски Симон од Скопје, телефон 321-944. 

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 05.111.1998 година, во 9,15 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2492) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 2/98 од 21.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Мадера-Алко" 
експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Карл Хрон" бр. 
35/2-16, со број на жиро сметка 40110-601-262408. 

За ликвидационен управник се определува Тодевски 
Душко од Скопје, ул."Беровска" бр.2-2/15. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 17.111.1998 година, во 8,50 часот во 
барка бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2484) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 12/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ППП 
"Фарха Комерц" Д.О.О. од Скопје, ул. "189" бр. 3/2, 
со број на жиро сметка 40100-601-106776. 

За ликвидационен управник се определува Кип-
ровски Радослав од Скопје,ул."АСНОМ" бр.8/3/36, 
телефон 435-021. 

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 

Основниот суд Струга, со решението Л.бр. 18/97 
'од 09.1.1998 година, отвори ликвидациона постапка 
према ПП "Флор-Вел" од е. Велешта - Струга. 

За ликвидационен управник се определува Вели 
Шаипи од Струга,ул."Славеј Планина" бр.28. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со пријави, со поднесок во два 
приомероци со докази за вирманска уплата на такса од 
6090, денари уплатена на жиро сметка бр. 41020-840-
025-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ". Се повикуваат долж-
ниците да ги измир ат своите долгови, без одлагање. 

Рочиште за испитување на поварувањата на дове-
рителите се закажува на 18.11.1998 година, во 10,00 
часот во Основниот суд во Струга. 
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Огласот е истакнат на огласната табла од судот, 
на 09.1.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (2261) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нијата на истиот суд заклучена е ликвидационата 
постапка спрема следните ликвидациони должници: со 
решение Л.бр. 10/97 од 09.1.1998 година према ПППУ 
"Мобил Комерц" ДОО експорт-импорт од е. Мала 
Речица, со решението Л.бр. 12/97 од 09.1.1997 година 
спрема ТП "Искра" ЦО - Тетово и решението Л.бр. 
13/97 од 15.XII.1997 година спрмеа ППТУ "БМШ 
Траде Компани" ДОО увоз-извоз од Тетово. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на прет-
пријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (2262) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 3/98 од 02.11.1998 година, отвори 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство 'Томи Пром" од Куманово, ул. "30 
Јули" бр. 22, со број на жиро сметка 40900-601-
45335при ЗПП филијала - Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Пет-
ринска Хилда од Куманово,ул."Бајрам Шабани" бр.98, 
телефон 31-654. 

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 27.111.1998 година, во 10,40 часот во 
соба број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (2263) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 1/98 
од 23.1.1998 година, е отворена постапка за лик-
видација на ПП "Вита-Ел-компани" од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
на имот на должникот и истата да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица, (2264) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 6/98 од < 
26.1.1998 година, е отворена постапка за лик-видација 
на ТП "Сава-комерц" од е. Дабиља, но е одлучено 
истата да не се спровцедува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица До Апелациониот суд Vo ГНтиц во*рокЈ од 15 

дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица, (2265) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 5/98 од 
26.1.1998 година, е отворена постапка за лик-видација 
на ПГП "Интерпромет" од е. Дабиља, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица, (2266) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр.12/98 од 
28.1.1998 година, е отворена постапка за лик-видација 
на ПТП "Македонка" од с.Муртино, но е одлучено 
истата да не се спровцедува поради немање на имот на 
должникот и истата да. се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

. Од Основниот суд во Струмица, (2267) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 8/98 од 
3.II. 1998 година, е отворена постапка за лик-видација 
на ТП "Палаз" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица, (2268) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 
со решението 1.Л.бр. 13/98 од 28.1.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство, промет на 
големо и мало и занаетчиство "Апроз" Ц.О. - Скопје, 
е. Мршевци, со број на жиро сметка 40110-601-62873. 

За ликвидационен управник се определува Петров 
Ефтим од Скопје, бул. "Јане Сатански" бр."50-3/4, 
"телефон 417-1да.ш 
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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 9,00 часот Во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I Л.бр. 8/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, застаспување 
и транспортно шпедитерски услуги "Смира - Транс" 
експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Дримкол" бр. 
58, со број на жиро сметка 40100-601-182218. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/28, 
телефон 316-794. 

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 11,45 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2600) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр.284/97 од 24.XII.1997 година, се 
отвора постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за трговија на голенмо и мало 
"Монтенегро-Паштровиќ" увоз-извоз. 

За ликвидационен управник се определува Златко 
Васовски од Скопје, ул. "Мајски Манифест" бр. 17, 
телефон 332-478. 

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 16.111.1998 година, во 11,15 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот*суд Скопје И - Скопје. (2619) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.212538/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Андонов Горан, ул." Локов" бр. 26а 1/11,Скопје. (2277) 

. ; П,аео>у1 б р ^ ^ ^ ^ з д а ^ е н од УВР - Куманово на име 
Џемаили Бејтула, е. Липково,Куманрв<?_* ; ѕ (2365) 
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Пасош бр. 128879/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
"име Рецепи Ибраим, е. Г. Свиларе,Скопје. (2369) 

Пасош бр. 155486/93,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сељадин Ќерими, ул. "П. Тошев" бр.72,Скопје. 

Пасош бр. 157187/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Беќири Сафет, ул."Ѓ. Томовски" бр. 13,Скопје. 

Пасош бр.450725/94,из даден од ГУ ВР - Скопје на 
име Митев Блажо, ул. "101" бр46, е. Вучидол,Скопје. 

Пасош бр. 1060109/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ѓунер Емин, ул. "Клисурска" бр. 11,Скопје. (2395) 

Пасош бр.0034045, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Имери Сулејман, е. Љубин,Скопје. (2413) 

Пасош бр.133838/93, издаден од ГУВР - Скстје на 
име Нух Мустафа, е. Семениште,Скопје. (2420) 

Пасош бр. 159946/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Веџадин Исковски, е. Грушино,Скопје. * (2435) 

Пасош бр.890233/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Абдула Иљазовски, ул. "112" бр.4, е. Арачиново, 
Скопје. (2473) 

Пасош бр. 357743/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Апостоловски Слободан, ул."Андреја Петковиќ" 
бр. 17 а,Скопје. (2480) 

Пасош бр.977018/87, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Мифтари Фаик, е. Љуботен,Скопје. (2490) 

Пасош §р. 788945/95, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Муареми Џемаљи, е. Бој ане,Скопје. (2491) 

Пасош бр. 7490*19/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Усеин Мирвет, ул. "Јајце" бр, 72,Скопје. (2496) 

Пасош бр.134172/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Рецепи Лулзим, е. Лој ане,Куманово. (2503) 

Пасош бр. 723423, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Додевска Јулијана, ул. "Рилски Конгрес"бр.32,Скопје. 

Пасош бр, 159364/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ѓорѓи Буровски, бул. "Ј. Сандански" бр.11074-11, 
Скопје. (2510) 

Пасош бр.828081, издаден од УВР - Тетово на име 
Јусуфи Фетија, е.Отушиште,Тетово. (2513) 

Пасош бр.244354/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Ју суфи Јусуф, е. Отушипгге,Тетово. (2514) 

Пасош бр. 818263/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Нада Јаневска, ул. "Илинденска" бр.89/22,Скопје. 

Пасош бр.976711, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Мусли Фуат, ул. "I" бр.26, е. Кондово,Скопје. (2593) 

Пасош бр. 351038/94, издаден од ГУВР- Скопје на 
име Ахмети Сељајдин, ул. "Прохор Пчињски" бр.27, 
Скопје. (2604) 

Пасош бр.743630/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ахмети Шпреса, ул. "Прохор Пчински" бр. 27, 
Скопје. (2606) 

Пасош бр. 624619/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ирфан Кантур, ул."Гарибалди" бр. 16,Скопје. 

Пасош бр. 865711/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Илијас Исуф, е. Арачиново,Скопје. (2846) 

Пасош бр.572674/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јусуфи Севдија, ул."Дижонска" бр.23/27,Скопје. 

Пасош бр .455406, издаден од У ^ Р - Тетово на име 
Ајдари Гани, е. Г. Лешница,Тетово. (2868) 

Пасош бр. 158073, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Сали Мамер, ул. "1710" бр.11,Скопје. (2869) 

Пасош бр.15410/93, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Рахман Пљакај , ул. "Ц. Димов" бр. 148,Скопје. (2875) 

Пасош бр. 329430/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мустафа Фатмир, ул."Струмичка"бр.8-2/6,Скопје. 

Пасош бр.565850/95, издаде® од УВР - Велес на име 
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Сашко Стојанов, ул. "М. Горки" бр.104,Велес. (2952) -
Пасош бр. 1 3 6 7 8 4 / 9 3 , издаден од УВР - Куманово на 

име Рамадани Есат, с. Ваксинце,Куманово. ( 2 9 7 5 ) 

Пасош бр. 386942/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Синани Сафет, е. Матка,Скопје. ( 2 9 7 6 ) 

Пасош б р . 5 7 3 6 8 9 / 9 5 , издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име АЈДИНИ Неџмедин, с. Бојане,Скопје. ( 2 9 8 6 ) 

Пасош бр. 2 0 8 1 7 0 / 9 4 , издаден од ГУВР - Скопје на 
име Љатифи Селвет, ул. "3" бр. 163, е. Грчец,Скопје. 

Пасош бр.075476/93, издаден од УВР - Охрид на име 
Риза Исхак, ул."Богомилска"бр.6 ,Охрид. (2994) 

Пасош бр.0618507/95, издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Фидановска Саније, ул."Р.Минев" бр. 50, 
Крива Паланка. (2995) 

Пасцш бр.034215на име Василевски Драги, ул."Кочо 
Рацин" бр. 12,Битола. (2997) 

Пасош бр.0500442, издаден од УВР - Прилеп на име 
Здравески Влатко, ул. "Петре Темелкоски" бр. 22, 
Прилеп. (2999) 

Пасош бр.0098065, издаден од УВР - Прилеп на име 
Стојаноски Киро, ул."Марксова" бр. 162,Прилеп. 

Пасош бр.770319,издаден од УВР - Охрид на име 
Гаврилоска Драгица, ул."К.Точко" бр.17,Охрид. (3001) 

Пасош бр.984473 на име Фаоски Укали, е. Колари, 
Кичево. (3002) 

Пасош бр.0235463 на име Ибраимовски Фајир, 
Дебар. (3004) 

Пасош бр.760727, издаден од УВР - Куманово на 
име Ајрули Ресмије, ул."Крсте Мисирков"бр.34, Кума-
ново. (3005) 

Пасош бр. 171635/94 на име Стојаноски Ѓорѓи, е. 
Драслајца,Струга. (3006) 

Пасош бр.259644/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Трајков Ванчо, е. Дукатино бр. 67,Струмица. 

Пасош бр.025605/93, издаден од УВР - Струмица на 
име Стојанов Ратко, е. Турново бр. 48,Струмица. 

Пасош бр.319330,издаден од УВР - Струмица на име 
Стојанов Јордан, ул."Неретва" бр.37,Струмица. (ЗОП) 

Пасош бр. 929157, издаден од УВР - Офу мица на 
име Филев Бончо, е. Робово бр. 50,Струмица. (3012) 

Пасош бр.137584/93,издаден од ОВР - Струга на име 
Ислами Дашмир, е. Франгово,Струга. (3013) 

Пасош бр. 0114108/93, издаден од ОВР - Виница на 
име Ѓорѓиев В.Љупчо,ул."Маршал Тито"бр.99,Виница. 

Пасош бр.401905 на име Сејдија М&кфирете, е. Не-
готино, Гостивар. (3015) 

Пасош бр.528727/95, издаден од ОВР - Струга на 
име Кочоски Горан, ул."Моша Пијаде" бр. 17,Струга. 

Пасош бр.0118665, издаден од УВР - Струмица на 
име Џеков Милко, е. Седларци бр. 41,Сгрумица.(3017) 

Пасош бр. 024222, издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Хамзи, е. Пирок,Тетово. (3018) 

Пасош бр. 0844044/96, издаден од УВР - Струмица 
на име Донев Николчо, ул."Младинска" бр. 205/1, 
Струмица. (3019) 

Пасош бр.0365220 на име Марке Џафер, Дебар. 
Пасош бр.696583/95, издаден од УВР - Струмица на 

име Јанев Асен, ул."24 Октомври"бр.49,Струмица. 
Пасош бр.ОЗ 15677, издаден од ОВР - Валандово на 

име Наќев С,Миле,с.Пирава,ул."Е.Кардељ"-21,Валан-
дово. (3022) 

Пасош бр.0869981/96 на име Пановски Александар, 
ул."В.Карангелески"бр.7/1-10,Битола. (3023) 
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Пасош бр.0113305 на име Руменовски Ристо, е. Дво-
риште,Берово. (2225) 

Пасош бр.74702 на име Усеини Реџеп, е. Премка, 
Кичево. (2227) 

Пасош бр.190747 на име Рајчиноска Драгица ул. 
"М.Т.Живкови" бр. 126,Битола. (2231) 

Пасош на име Зарковски И. Александар, ул."Јане 
Сандански"бр.41,Тетово. (2233) 

Пасош бр. 187070 на име Салоски Муамет, е. Лабу-
ниигга,Струга. (2244) 

Пасош бр.259644/94,издаден од УВР - Струмица на 
име Трајков Ванчо, е. Дукатино бр. 67,Струмица. 

Пасош бр.025605/93, издаден од УВР - Струмица на 
име Стојанов Ратко, е. Турново,Струмица. (2253) 

Пасош бр. 0338186,издаден од ОВР - Ресен на име 
Шерифовски Зељо, е. Наколец,Ресен. (2254) 

Пасош бр.74490/93 на име Клењоски Велко, е. Јаб-
ланоца,Струга. (2256) 

Пасош бр .324732/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Иљазовски Нуредин, ул."М. Тито" бр.2, с.Арачиново, 
Скопје. (2270) 

Чекови од бр. 15421794 до 15421800,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Цвета Бошковска, 
ул. "Н.К.-Мајски" бр. 41/40,Скопје. 

Штедна книшкабр. 84296154,издадена од Поштенска 
штедилница - Дебар на име Мелпа Чанка,Дебар. (3003) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријат*д'ата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ" бр. 38/93), Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „В & В софтвер" д.о.о. експорт-
импорт Скопје, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 
1. Претпријатието за производство, промет и услуги 

„В & В софтвер" д.о.о. експорт-импорт Скопје ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Република Македонија да ги 
пријават своите побарувања. 

2. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Претпрфтието за производство, про-
мет и услуги „В & В софтвер" д.о.о. Скопје и до Аген-
цијата на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал на посебен 
образец („Сл. весник на РМ" бр. 3/94) во рок од 60 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на претпријатието е во Скопје, ца ул. 
„Партизански одреди" бр. 4-1/8. \ 

О Б Ј А В И 
* 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Земјодел-
ската задруга „Напредок" - е. Ложани, Струга 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
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дина, донесе Одлука за трансформација на пре;тпрГја_ 
тието, согласно Законот за трансформација на п^ет_ 
пријатијата со општествен капитал и Законот за тр;анс_ 
формција на претпријатијата и задругите кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 

Земјоделската задруга „Напредок" - е- Лох<ани 
Струга не подлежи на трансформација според Зак^ н о т 
за трансформација на претпријатијата и заД{)угите с о 
општествен капитал кои Атспанисуваат со ^емјс>Д,елско 
земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, Чггу е 
даден на управување општествен капитал. 

Со содржината на Обуката сите заинтересирани 
домашни и странски правди лица ќе Можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, Двоените простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Ложани, Струга, во 
време од 9 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Земјодел-
ската задруга ЗППТ „Козјак", е. Пуста Река - Крушево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал и Законот за трансфор-
мација на претпријатијата и задругите кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште. 

Земјоделската задруга ЗППТ „Козјак" е. Пуста 
Река - Крушево, не подлежи на трансформација според 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, 
ниту е даден на управување општествен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Пуста Река - Кру-
шево , во време од 8 до 12 часот. (2870) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни 
набавки („Сл.весник на РМ" бр. 42/97), Министер-
ството за труд и социјална политика, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/98 (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВНА-
ТРЕШНО РЕНОВИРАЊЕ НА ОБЈЕКТ-ДЕТСЌА 
ГРАДИНКА „КЛОН 1" ПРИ РАБОТНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ 

НА ДЕЦА ,»ДИМЧЕ МИРЧЕВ" - ВЕЛЕС 

1.1. Нарачател: Министерство за труд и социјална 
политика, ул. „Даме Груев" бр. 14. 

1.2. Предмет на набавката: Изведба на градежно 
занаетчиски работи на објект - детска градинка „Клон 
1" при Работната организација „Димче Мирчев" - Ве-
лес. 

1.3.0бем на понудата: даден во тендер-документа-
ција. 

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште односно место на живеење е во Репу-
блика Македонија кои ги исполнуваат критериумите 
согласно член 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл. 
весник на РМ" бр. 42/97). 

2. Рокови 
2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

отјШјран&ѓб на понудата. v 

2.2. Рок на поднесување на понудата: 7 дена од обја-
вувањето. 

Зе Тендерската документација мож е да се подигне во 
Министерството за труд и социјална политика, бул. 
„Кочо Рацин" бр. 14 блок 9Ѕ со&а бр. 7. Износот на 
надоместокот што треба да се плати при подигање на 
тендер-дохументацијата е неповратен износ од 1.000,00 
денари на жиро сметка 40100- 788-2783 на Министер-
ството за труд и социјална политика. 

4. Понудата треба да содржи: документи за бонитет 
заверен од {надлежен ор^ан, референц-листа, единечна 
цена по позиции према премерот и вкупна цена на 
понудата, ро*к на изведба, гарантен рок, услови на пла-
ќање. 

5. Понудат; \ треба да (иде доставена согалсно член 
26, 60, 61, 62 vi 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл. 
весник на РМ" бр. 4297). 

5.1. Понудќ те трс Ја да бидат придружени со тендер-
гаранција од 30%' .of вредноста на понудата/ 

6. Понудата се досЅЗ^ува препорачано по пошта или 
со предавање во архивата на Министерството за труд и 
социјална политика - Сектор за население, популаци-
она политика и општествена заштита на децата на бул. 
„Кочо Рацин" бр. 14 блок бр. 9. 

Врз основа на член 25 и 26 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ" бр. 38/93) и Одлуката за трансформација 
на ОП КСМ „Солидност" - Прилеп, ОП КСМ „Солид-
ност" - Прилеп, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ 

Акциите ги издава ОП КСМ „Солидност" - Прилеп 
врз основа на решението на Комисијата на Владата на 
Република Македонија бр. 15-230/213-96 од 22.01.1998 
година за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

Предмет на продажба на овој повик се 5.400 акции 
со попуст во вредност од 540.000 ДЕМ. и акции без 
попуст 9.900 акции во вредност од 990.000 ДЕМ. Вред-
носта на една акција изнесува 100 ДЕМ. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
според моделот: откуп на претпријатието. 

Право на купување на акции со попуст имаат: 
- работниците кои во ОП КСМ „Солидност" - При-

леп непрекинато работеле најмалку 2 години пред доне-
сување на Одлуката за трансформација на претпријати-
ето, 

- лица на кои работниот однос им престанал во ОП 
КСМ „Солидност" Прилеп, а во него работеле непре-
кинато 2 години, 

- пензионирани работници кои во ОП КСМ „Солид-
ност" - Прилеп непрекинато работеле најмалку 2 го-
дини. 

Правото на купување на акции може да се користи 
еднократно, а акциите со попуст се достапни за сите 
корисници под еднакви услови, и тоа попустот се кори-
сти индивидуално и то»а 30% од номиналната вредност 
на кауцијата како основен попуст, зголемен за 1% за 
секоја година работен стаж, во претпријатието. 

Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано 
од денот на продажбата. 

Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз 
основа на писмена изјава од страна на купувачот. Рокот 
за запишување на акциите изнесува 15 дена од денот на 
објавуваното на овој повик, а поблиски информации 
можат да се добијат секој работен ден во ОП КСМ 
„Солидност" - Прилеп од 7 до 14 часот. 

КСМ „Солидност" - Прилеп 
2276 
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L85* Одлука за пренесување на правото на ко-
• растење на недвижен имот 408 

L86. Одлука за замена на правото На сопстве-
ност на земјшите-шума 408 
Pei пенис за назначување советник на мини-
стерот за финансии / 408 

188. Р е р е н и е за именување директор на Дирек-
цијата над лежна за извршување на санкци-
ј е . - 409 

189. ^ешсгние зл разрешување и именување ди-
ректор на ХП „Комуналец" - Кичево 409 

190. Решение зД разрешување од должноста ре-
публички советник ве Владата на Репу1 

блика Македо$иЈа. . } 409 
191. Наредба за определување на месечниот из-

нос на висината на цивилните инвалиднини 
на цивилните инвалиди од војната 409 

192. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 410 

193. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 410 

194. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 410 

195. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 410 

196. Правилник за документација за кадровска, 
техничка и организациона оспособеност 
потребна за основање и работа на брокер-
ско-посредничко друштво 410 

197. Правилник за содржината на барањето за 
издавање долгорочни хартии од вредност, 
по видови издавачи 411 

198. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 159/97 од 28 јануари 1998 
година 415 

199. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 199/97 од 28 јануари 1998 
година 416 

200. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 166/97 од 28 јануари 1998 
година 417 

201. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 105/97 од 4 февруари 1998 
година 418 

202. Одлука на Републичката изборна комисија. 418 
203. Одлука на Републичката изборна комисија. 418 
204. Решение за утврдуваа на методолошки 

основи за спроведувана на статистичко 
истражување 418 

205. Решение за утврдувана на методолошки 
основи за спроведувана на статистичко 
истражува! be 419 

206. Решение за утврдувана на методолошки 
основи за спроведувана на статистичко 
истражување 419 

207. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведувана на статистичко 
истражувана 419 

208. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведувана на статистичко 
истражување 420 

Колективни договори 

1. Колективен договор на Министерството за 
внатрешни работи 420 
Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец јануари 
1998 година 464 

Врз основа на член 11 од Законот за акцизите („Сл. 
весник на РМ4" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95 и 71/96), 
директорот на „<*%лшѓМорис Скопје", Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија Д.О.О. Скопје, на 
10.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
з а утврдување н а м а л о п р о д а ж н и т е 

ц е н и Ша цигарите 
- Marlboro КЅ Box 
- Marlboro Lights КЅ Box 

од производната програма на 
Philip Moms Products Inc. 

Чаен i 
Се усвојува и прогласува м&гтпрода жната цена на 

цигарите: 
- Marlboro КЅ Box - 10,00 Денари ,за кутија од 20 

парчиња, 
- Marlboro Lights КЅ Box -т 70 ЈО денари за кутија од 

20 парчиња. Ч л е н 2\ > 
Во цените од член 1 е содржан и износот на пропи-

шаната акциза на цигарите. 
Член 3 

Цената од член 1 важи франко магацин на продава-
чот со транспортна амбалажа на продавачот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се приме-

нува од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 

дипл.есс. Коста Каровски, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

движењето н а ц е н и т е н а м а л о в о репу-
блика м а к е д о н и ј а з а м е с е ц ј а н у а р и 1998 

г о д и н а 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија во периодот јули - декември 1997 
година и јануари 1998 година, во однос на просечните 
цени на мало во првото полугодие на 1997 година изне-
сува 1.0%. 

В.д. директор, 
Дончо Герас миовски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

180. Уредба за условите и начинот на кори-
стена на услугите што ги врши Службата 
за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија 401 

181. Одлука за определувана на царински кон-
тингенти при увоз на суровини и репродук-
ционен материјал наменет за непосредно 
производство за 1998 година 406 

182. Одлука за определувана на царински кон-
тингенти при увоз на опрема и резервни 
делови за 1998 година 407 

183. Одлука за давана концесија за вршена на 
јавна телекомуникациска услуга за пренос 
на податоци 407 

184. Одлука за давана концесија за вршена на 
јавна телекомуникациска услуга за пренос 
на податоци 408 
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