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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за вршење на нотарските 
работи, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 октомври 1996 година. 

Број 08-3570/1 Претседател 
16 октомври 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р, 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ 

Глава прва 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува вршењето на нотарските 
работи, се определуваат условите и постапката за осно-
вана на нотаријати и за именување на нотари и се 
утврдува делокругот на работата на нотаријатот. 

Член 2 
Нотарот, нотарските работи ги врши слободно, не-

зависно, самостојно, стручно и непристрасно врз ос-
нова на закон, други прописи и општи акти засновани 
врз закон. к Член 3 

(1) Нотаријатот е самостојна, независна јавна 
служба во која се вршат работи од видот на јавни овла-
стувања врз основа на закон по барање на граѓаните, 
државните органи, правните лица и други заинтереси-
рани институции. 

(2) Нотарот ја врши својата служба како основно 
занимање за времето за кое е именуван. 

Член 4 
(1) Нотарските исправи се исправи за правни работи 

и изјави што ги составил нотарот, записници за прав-
ните работи што ги извршил нотарот или биле извр-
шени во негово присуство, како и потврди за факти за 
кои тврди нотарот. 

(2) Нотарските исправи и нивните преписи издадени 
согласно со овој закон имаат сила на јавна исправа ако 
при нивното составување и издавање се исполнети по-
требните формалности предвидени со овој закон. 

(3) Нотарскиот акт може да биде извршна исправа 
во случаите предвидени со овој закон. 

Член 5 
Нотарските работи се вршат со примена на начелата 

на гарантирање на законито вршење на работите; одго-
ворност за причинетата штета во вршеното на нотар-
ските работи; диспозиција и неСпорност на правниот 
однос; надзор над законитоста во вршеното на нотар-
ските работи и надоместок за извршената работа. 

Член 6 
Нотарот е овластен да ги застапува странките во 

неспорните работи пред судовите и другите органи, ако 
тие работи се во непосредна врска со нотарскиот акт. 

Член 7 
(1) Нотарот има свое службено седиште на подрач-

јето на кос ја врши својата должност. 
(2) Нотарот има свој службен печат и штембил. 
(3) Печатот го содржи името и презимето на нота-

рот, неговото седиште и грбот на Република Македо-
нија. 

(4) Покрај потписот на нотарот секогаш стои и печа-
тот. 

Член 8 
Нотарските исправи издадени во странство имаат 

иста правна важност како да се издадени согласно со 
овој закон под услов на реципроцитет. 

Член 9 
(1) Нотаријатите се организираат врз територијален 

принцип во седиштата на основните судови. 
(2) Службеното седиште за подрачјето на кое е име-

нуван нотарот го определува министерот за правда (во 
натамошниот текст: министерот) врз основа на прет-
ходно прибавено мислење од подрачната комора (во 
натамошниот текст: комора). 

(3) Бројот на нотарите во седиштата на основните 
судови се определува, зголемува или намалува со оглед 
на потребата за брзо и ефикасно вршење на нотарските 
работи. 

(4) Нотарските седишта во Република Македонија 
ги определува министерот врз основа на прибавеното 
мислење на судовите и комората, водејќи притоа 
сметка на подрачјето на секој основен суд да има нај-
малку еден нотар. 

(5) Ако на подрачјето на основниот суд има повеќе 
од 20.000 жители според последниот службен попис, по 
правило тој суд треба да има најмалку по еден нотар на 
секои 20.000 жители. 

(6) При определувањето на бројот и седиштата на 
нотарите, министерот ќе ги земе предвид развиеноста 
на правниот живот на подрачјето, обемот и видот на 
предметите во судот и во другите органи и институции 
од влијание за обемот на нотарските работи. 

(7) Нотарот мора во местото кое му с определено 
како службено седиште да има своја канцеларија и свое 
живеалиште. 

(8) Наградата на нотарите на едно подрачје с иста со 
наградата на нотарите од друго подрачје според утвр-
дена тарифа. За оваа цел, нотарот на крајот на секоја 
година од неговото работење до својата подрачна ко-
мора и до судот од неговото место треба да го достави 
вкупниот број акти и висината на надоместокот до,биен 



Стр. 3062 - Бр. 59 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 25 октомври 1996 

во текот на таа година во рок од еден месец по истекот 
на секоја година. Во следните 15 дена, претседателите 
на коморите и судовите ќе ги достават собраните пода-
тоци до Главниот совет на нотаријатот и до министе-
рот. 

(9) Непочитувањето на обврските од став 8 на овој 
член претставува тешка дисциплинска повреда. 

Глава втора 

ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА НОТАРИТЕ 

Услови за именување 
Член 10 

(1) За нотар може да биде именувано лице кое: 
а) е државјанин на Република Македонија; 
б) има деловна способност и ги исполнува општите 

услови определени со закон за засновање работен однос 
во државен орган; 

в) е дипломиран правник; 
г) има работно искуство на правни работи најмалку 

пет години; 
д) положило нотарски испит; 
ѓ) ужива углед за вршење на нотарските работи и 
е) може да докаже дека ќе обезбеди опрема и про-

стории кои, согласно со критериумите утврдени од ми-
нистерот, се потребни за вршена на нотарската 
служба. 

(2) За нотар не може да се именува лицето: 
- против кое е поведена истрага; 
- кое е осудено за кривично дело од користољубие 

или друго кривично дело кое се гони по службена долж-
ност, се додека траат правните последици од пресудата; 

- на кое со одлука на надлежен орган му престанала 
функцијата на судија, државен службеник или нотар, 
додека не поминат три години од денот на престанува-
њето на функцијата и 

- кое е презадолжено. 

Постапка за именување 

Член 11 
(1) Нотарот се именува со решение на министерот 

врз основа на конкурс. 
(2) Конкурсот за именувана на нотари го распишува 

министерот, а го спроведува комората, која за таа цел 
формира комисија од седум члена. 

(3) Во конкурсот мора да биде определено подрач-
јето за кое треба да се именува нотар. Ако истовремено 
се распишува конкурс за повеќе нотарски места, во 
конкурсот се соопштува дека кандидатите можат да се 
пријават за сите нотарски места. Кандидатите можат да 
го определат приоритетот на местата на кои сакаат да 
бидат именувани. 

(4) Конкурсот за именувана на нотари се објавува во 
дневниот печат и во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

(5) Рокот за пријавување на заинтересираните кан-
дидати не смее да биде пократок од 30 дена, од објавува-
њето на конкурсот. 

(6) Пријавите со прилозите со кои се докажува дека 
се исполнети условите за именување на нотар предви-
дени во членот 10 на овој закон се поднесуваат писмено 
до комората. 

(7) По истекот на предвидениот рок, комората е 
должна да ги достави до министерот примените пријави 
со свое мислена, како и резултатите од гласањето нај-
доцна во рок од 30 дена од завршувањето на конкурсот. 

Член 12 
(1) Нотарот нотарските работи ги врши од денот на 

неговото именуван,е. 

(2) Работното време во нотарските канцеларии го 
определува министерот со свој правилник во согласност 
со комората. 

Нотарска свечена изјава и повелба за иоставувањс 

Член 13 
(1) По именувањето нотарот е должен да даде све-

чена изјава пред министерот за правда, претседателот 
на Врховниот суд на Република Македонија и претседа-
телот на Главниот совет на нотаријатот. 

(2) Нотарската свечена изјава гласи: 
„Изјавувам дека нотарските работи ќе ги вршам со-

весно, чесно и непристрасно, во согласност со Уставот 
и законите на Република Македонија и дека ќе ги заш-
титувам интересите на странките“. 

(3) По даваното на свечената изјава министерот или 
од него овластеното лице, му предава на нотарот по-
велба за поставување. 

(4) Комората ќе го определи и објави во „Службен 
весник на Република Македонија“ датумот на почето-
кот со работа на нотарот, откако ќе и биде доставена 
копијата од повелбата за поставувана. 

(5) Ако нотарот не започне со работа во рок од три 
месеци од објавувањето на датумот на почетокот с'о 
раб9та во „Службен весник на Република Македонија“, 
се смета дека воопшто не започнал со работа. 

(6) Нотарот може пред истекот на рокот предвиден 
во став 5 на овој член да побара од министерот продол-
жувана на рокот за уште три месеци, поради оправдани 
и прифатливи причини. 

(7) Поставените нотари се запишуваат во Именикот 
на нотарите што го води комората. 

Осигурување од одговорност 
Член 14 

(1) Нотарот е должен пред започнувањето со работа 
да се осигура од одговорност за штета која би можел да 
им ја причини на трети лица при вршењето на неговата 
нотарска служба. Во условите за осигурувани може да 
се предвиди штетата до определен износ нотарот непо-
средно да ја надомести. 

(2) Најнискиот износ на осигурување се определува 
во висина на десетгодишна просечна плата во Републи-
ката пресметана според податоците од Заводот за ста-
тистика. 

(3) Во случај на недоволен износ на осигурување за 
надоместување на причинетата штета, Главниот совст 
на нотаријатот ќе ја плати разликата со право на регрес 
во рок од три месеци и со есконтна каматна стапка 
пресметана од Народната банка на Република Македо-
нија. 

(4) При измена на условите на осигурување, нотарот 
е должен, откако за тоа ќе прими известување од комо-
рата, без одлагање да го усогласи своето осигурување 
со изменетите услови. 

(5) Нотарот е должен уредно да го продолжува оси-
гурувањето од одговорност. 

(6) Комората може да го преземе осигурувањето од 
одговорност на сите нотари во Република Македонија. 
Во тој случај, нотарите се должни на комората да и 
плаќаат надоместок за осигурување од одговорност. 

, (7) Повредата на обврската за осигурување од одго-
ворност, односно неплаќањето на надоместок на комо-
рата за осигурувани претставува тешка повреда на но-
тарската служба. На нотарот кој не ја извршил оваа 
обврска привремено му се одзема правото за вршење на 
сл 'ата, се додека не го регулира плаќањето или 

може да биде разрешен. 
(8) Условите за осигурување заеднички ги утврду-

ваат осигурувачите во договор со министерот и комо-
рата. Осигурувачите се должни за секоја наредна го-
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дина пред истекот на тековната година да го определат 
осигурувачот кој ќе ги застапува. Ако осигурувачите не 
постапат така најдоцна до крајот на октомври на теков-
ната година, за застапник на осигурувачот ќе се смета 
осигурувачот кого ќе го определи министерот. 

Печат, штембил и нотине 

Член 15 
(1) По даваното на свечената изјава нотарот е дол-

жен без одлагање да побара од Главниот совет на нота-
ријатот да му биде изготвен печат. 

(2) Отпечатоците од печатот и штембилот, како и 
потписот на нотарот ги одобрува и заверува претседа-
телот на основниот суд на чие подрачје нотарот има 
седиште. Заверените отпечатоци и потписи се депони-
раат во комората и во судот. 

(3) Нотарот може да има само еден службен печат. 
(4) Нотарот е должен својот печат и штсбил да ги 

чува со посебно внимание, а ако ги изгуби должен е 
веднаш да го извести судот на чие подрачје с неговото 
седиште и комората, и тоа со телеграма или телекс, 
како и со непосредно предавање на поднесокот или со 
препорачано писмо. 

(5) За изгубениот печат или штембил, судот од став 
4 на овој член ќе објави оглас во „Службен весник на 
Република Македонија“. Во случај печатот или штем-
билот подоцна да биде најден, тој ќе се поништи така 
што се сече на два дела. 

(6) Одобрението и заверката на отпечатоците на 
новиот печат и штембил се врши според постапка пред-
видена во став 2 на овој член. Истата постапка се спро-
ведува и за измена на печатот и штембилот. 

Причини за престанување на функцијата нотар 

Член 16 
(1) Функцијата на нотарот престанува: 
а) со смрт; 
б) со исполнување услови за старосна пензија; 
в) со писмена оставка; 
г) ако биде осуден за кривично дело од користољу-

бие за кое се гони по службена должност, или ако биде 
осуден на безусловна казна затвор над шест месеци, или 
ако му биде изречена забрана за вршење на нотарската 
функција; 

д) ако без оправдани причини не започне со работа 
во рок од три месеци од објавуваното на неговото име-
нување во „Службен весник на Република Македони-
ја4^ 

ѓ) со разрешување. 
(2) Во случаите од став 1 точки а) до д) на овој член, 

министерот ќе донесе решение за престанувало на 
функцијата. 

Оставка 
Член 17 

(1) Нотарот може во секое време да побара да биде 
ослободен од должност. Барањето се поднесува пи-
смено до министерот. Рокот за ослободување од долж-
носта изнесува три месеци. 

(2) Со истекот на рокот од став 1 на овој член, 
престанува должноста на нотарот, освен ако заради 
обезбедувано на уредно вршено на службата, министе-
рот не определи друг рок. Својата одлука министерот 
треба да ја донесе пред истекот на рокот од став 1 на 
овој член. 

Разрешување 
Член 18 

(1) Нотарот ќе биде разрешен ако: 
а) престанат да постојат условите за вршено на 

функцијата од член 10 на овој закон или дополнително 
се утврди дека при именуваното тие не постоеле; 

б) не даде свечена изјава; 
в) се вработи или ако почне да користи старосна 

пензија; 
г) со судска одлука му биде одземена или ограничена 

деловната способност; 
д) трајно ја загуби способноста за вршено на функ-

цијата и 
ѓ) не го продолжува уредно своето осигурување од 

одговорност или не и плаќа надоместок за осигурување 
на комората. 

(2) Одлуката за разрешувано на нотарот ја донесува 
министерот по претходно прибавено мислење на основ-
ниот суд и истата е конечна. 

Известување за престанокот на вршењето на функци-
јата 

Член 19 
(1) За престанокот на вршењето на функцијата на 

нотарот, министерот ќе ја извести комората и судот на 
чие подрачје нотарот има седиште. 

(2) Врз основа на известувањето на министерот, ко-
мората ќе го избрише нотарот од именикот на нотарите 
и за тоа ќе објави оглас во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

(3) Судот од став 1 на овој член ќе ги поништи 
печатите и штембилите на нотарот на начин определен 
во член 15 став 5 на овој закон. 

Чување на списите 
Член 20 

(1) Ако на нотарот му престане функцијата, или ако 
го премести своето седиште на подрачјето на друг над-
лежен суд, неговите списи и книги, како и документите 
кои службено му се предадени и печатите и штемби-
лите што се прогласени за неважечки, ќе ги преземе на 
чување надлежниот суд. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член преписите и 
изводите од списите на нотарот ќе ги издава надлеж-
ниот суд. 

(3) Ако по престанокот на функцијата или преместу-
ваното на неговото седиште нотарот повторно биде 
поставен за нотар на подрачјето на кое порано имал 
свое седиште, списите, книгите, печатите и штемби-
лите што биле преземени од чувано можат повторно да 
му бидат вратени. За враќаното одлучува министерот. 

(4) Нотарските акти и книги се чуваат трајно. 
(5) Во однос на предаваното на нотарските акти на 

архивот за чување, на соодветен начин се применуваат 
прописите за архивирање во надлсжниот суд. 

Привремено оддалечување од вршење на функцијата 
Член 21 

(1) Нотарот може да биде привремено оддалечен од 
вршеното на функцијата ако: 

а) против него с поведена постапка за лишување од 
деловна способност, 

б) се исполнети условите за разрешувано на нотар 
од член 18 на овој закон и 

в) без дозвола од надлсжниот орган е отсутен од 
своето седиште подолго од десет дена. 

(2) До привремено оддалечување на нотарот од 
вршеното на функцијата доаѓа по сила на закон со 
поведување на истрага против него се додека истрагата 
трае. 

(3) Привременото оддалечување на нотарот од 
вршено на функцијата под условите предвидени во ста-
вовите 1 и 2 на овој член с независно од привременото 
оддалечување на нотарот по повод поведување на дис-
циплинска постапка. 
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Чување на сииситс и службени дејствија во случај на 
привремено оддалечување од вршењето на функцијата 

Член 22 
(1) Во случај на привремено оддалечување од врше-

њето на функцијата, нотарот не смее да презема ни-
какви службени дејствија. Сите дејствија преземени од 
нотарот кој с привремено оддалечен од вршењето на 
функцијата се ништовни. 

(2) Во случај на привремено оддалечување од врше-
њето на функцијата надлежната комора определува 
еден нотар кој ќе издава преписи и потврди од архивата 
на привремено оддалечениот нотар и кој ќе врши други 
неопходни активности. 

Глава трета 

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НОТА-
РОТ 

Службено седиште 
Член 23 

(1) Службеното седиште на подрачјето на кое е име-
нуван нотарот го определува министерот, врз основа на 
претходно прибавено мислена на комората и нотарот. 

(2) Нотарот не смее да има повеќе писарници ниту 
канцелариските денови да ги оддржува надвор од сво-
ето седиште. 

Службени подрачја 
Член 24 

(1) Службеното подрачје на нотарот е подрачјето 
на основниот суд на кос тој има свое седиште. 

(2) Составувањето и заверката на исправите и дру-
гите активности нотарот може да ги врши само на сво-
ето службено подрачје. 

(3) Исправите што нотарот ги составил надвор од 
своето седиште не предизвикуваат правни дејствија. 

Член 25 
(1) Нотарот не може да биде преместен во друго 

место без негова согласност. Во случај кога тој тоа 
самиот го бара, барањето мора да биде во писмена 
форма. 

(2) Ако со закон се укине судот на чие подрачје 
нотарот имал свое седиште, подрачјето на нотарот ќе 
се определи на подрачјето на судот на кос преминала 
надлежноста на судот кој бил укинат. 

, (3) Министерот преку претседателот на основниот 
суд и претседателот на Главниот совет на нотаријатот 
ги утврдува правилата што се задолжителни за сите 
нотари. 

Почеток и престанок на работата 
Работно време 

ј Член 26 
Работното време во нотарските канцеларии го про-

пишува министерот со правилник. Нотарот може служ-
бените дејствија да ги презема и надвор од утврденото 
работно време и кон тоа ќе го прилагоди дополнител-
ното работно време на својата канцеларија. 

Општа службена должност 
Член 27 

(1) Нотарот с должен нотарските работи да ги врши 
во согласност со дадената свечена изјава. 

(2) Нотарот с должен да одбие вршење на опреде-
лено службено дејство кос е спротивно на Уставот и 
закон, јавниот ред и мир и моралот. 

(3) Нотарот не смее да посредува при склучување на 
правни работи или во врска со нив да презема гаранција 
или да даде друго осигурување за странката. Тој с дол-
жен да внимава на лицата кои се вработени кај него, да 
не вршат такви работи. 

Непрсзсмање службени дејствија 
Член 28 

(1) Нотарот не смее без оправдани причини да одбие 
преземање на службени дејствија. Тој е овластен да не 
презема вршена на определени дејствија во согласност 
со прописите со кои се уредува вршењето на тие деј-
ствија. 

(2) Нотарот не смее да презема никакви службени 
дејствија со лице за кое знае или мора да' знае дека 
поради малолетност или поради некоја друга законска 
причина е неспособно да презема или да склучи опре-
делена правна работа. 

(3) Нотарот кој без постоење на законска причина 
или без посебно оправдана причина одбие или задоцни 
со преземала на определено дејство, прави тешка по-
вреда. 

Составување на исправи на странски јазик 
Член 29 ^ 

(1) Сите акти што нотарот ги изготвил треба да 
имаат наслов „Република Македонија“. 

(2) Сите нотарски акти треба да бидат изготвени на 
македонски јазик и на неговото кирилско писмо. 

(3) Кога една или повеќе странки не го познаваат 
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, во тој 
случај ако: 

а) нотарбт истовремено е и судски преведувач за 
некој странски јазик, актот ќе биде изготвен на секој од 
јазиците на странките и секој од текстовите во докумен-
тите ќе биде потпишан од странките и од сите други 
лица кои учествувале во изготвувањето на актот. Нота-
рот треба во актот да го наведе неговото својство на 
судски преведувач за секој странски јазик, како и тоа 
дека тој самиот го направил преводот и 

б) нотарот не го познава јазикот на кој зборува 
странката, потребно е учество на преведувач избран од 
двете странки. Преведувачот треба да ги исполнува 
сите законски услови за да биде сведок. Тој не може да 
биде избран меѓу сведоците кои учествувале при соста-
вувањето на актот. Тој треба да даде изјава пред нота-
рот дека правилно го извршил преводот, а нотарот тоа 
ќе го забележи во актот. -

(4) Неопходно е присуството на двајца сведоци, од 
кои барем едниот мора да го познава странскиот јазик. 
Ако некоја од странките не може да се потпише, сите 
сведоци треба да го познаваат странскиот јазик. 

(5) Актот се составува на различните јазици, така 
што согласно со точка а) од став 3 на овој член, секој од 
текстовите ќе биде напишан еден до друг (или еден под 
друг) и потпишан од сите учесници во неговото изготву-
вање (странки, сведоци, преведувач, нотар). 

(6) Припадник на националност, граѓанин на Репу-
блика Македонија, кој како странка не го разбира или 
не го зборува македонскиот јазик или неговото кирил-
ско писмо има право на толкувач. 

Нотарска тајна 
Член 30 

(1) Нотарот е должен да го чува како тајна се она 
што е од личен карактер, што го сознал прк вршењето 
на нотарските работи, освен ако од законот и од во-
лјата на странката не произлегува нешто друго. 

(2) Нотарската тајна се должни даја чуваат и лицата 
вработени кај нотарот. Должноста за чување на тајната 
останува трајна. 

(3) На нотарот му е строго забрането д^ дозволи 
увид, да издаде препис, извод или уверение што се одне-
суваат на тестамент, доколку барателот претходно не 
приложи уреден извод од матичната книга на умрените 
на име на оставителот и тоа само по отворањето на 
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тестаментот, на барано на било која заинтересирана 
странка. 

Забрана за соработка и политичко дејствување 
Член 31 

(1) Нотарот не смее да се поврзува со адвокат или 
друго физичко или правно лице заради заедничко 
вршено на службата ниту да користи иста работна про-
сторија. 

(2) Два или повеќе нотари на исто подрачје на судот, 
можат да се здружат заради заедничко остварување на 
приходи од извршената работа и заедничко плаќање на 
трошоците. Секој од нив ќе ги врши работите ди-
ректно, лично и на своја одговорност, без едниот да 
одговара за постапките на другиот. 

(3) Здружените нотари кои имаат седиште во иста 
општина, можат да користат иста канцеларија на која 
се истакнуваат поединечно фирмите на секој од здруже-
ните нотари. 

(4) Нотарот не може да членува и да врши поли-
тичка функција во политичка партија или да остварува 
партиски и политички активности. 

Забрана за вршење други дејности и работи 
Член 32 

(1) Нотарот не смее да врши друга професионална 
дејност или јавна функција. 

(2) Нотарот не смее да биде во служба на верска 
заедница или религиозна група. 

(3) Нотарот не смее истовремено да работи и како 
адвокат. 

(4) Забраната од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се 
однесува за вршење научни, уметнички и наставни деј-
ности и судски преведувачи; ка^о и за вршење должно-
сти во комората и во меѓународни нотарски здруже-
нија. 

Заштита на канцеларијата на нотарот 

Член 33 
(1) Канцеларијата на нотарот треба да има фирма 

истакната на видливо место на влезната врата, која го 
содржи текстот од печатот на нотарот (стандардизи-
рани димензии се 40 х 70 см). 

(2) Канцеларијата на нотарот која се распознава 
преку фирмата, се почитува како место со карактер на 
јавен интерес и е заштитена од надлежните органи за 
одржување на јавниот ред и мир. 

(3) Нотарот кој е спречен во вршењето на неговите 
должности може да побара заштита од органот надле-
жен за вршење на внатрешни работи. 

(4) Во канцеларијата на нотарот не може да се врши 
претрес, без одлука на основниот суд на чие подрачје се 
наоѓа канцеларијата и без присуство на претседателот 
на подрачната комора или нејзин овластен претстав-
ник. 

(5) Нотарските акти, пари и предмети во нотарската 
канцеларија можат да бидат одземени само во случај 
кога тие се изрично наведени во решението за претрес 
донесено од надлежен судија во кривична постапка, при 
што се составува записник, чиј препис му се предава на 
нотарот. За времетраењето на постапката нотарот ги 
задржува преписите верни нгГ Оригиналот кои имаат 
важност на оригинални документи. 

(6) Нотарот не смее да биде притворен во кривична 
постапка која е поведена против него поради сомнение 
дека извршил ' кривично дело при вршењето на нотар-
ските работи, без одлука на надлсжниот суд. 

(7) За определуваното на притворот судот е должен 
да ја извести комората. 

Ослободување од трошоците 
Член 34 

Кога некоја странка е сиромашна, нотарот е должен 
бесплатно да и ги даде, неопходните услуги, врз основа 
на писмена потврда од комората, која на нотарот ќе му 
ги надомести направените трошоци за услугата. 

Одговорност за штета 
Член 35 

(1) Нотарот е должен да ја надомести штетата што 
му ја причинил на друг со незаконито вршено на нотар-
ските работи. 

(2) Нотарот одговара за штетата согласно со опш-
тите правила за надоместок на штета што ја предизви-
кале службени лица. 

(3) Државата не одговара за штетата што ја причи-
нил нотарот. 

(4) Нотарот одговара и за штетата предизвикана од 
страна на неговите соработници во однос на кои има 
право на регрес. 

(5) Задолжителното осигурување на нотарот од ри-
зиците во професијата предвидено со овој закон, не го 
ослободуваат нотарот од неговата директна одговор-
ност кон оштетените странки. 

Глава четврта 

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ 

Начин на пишување на нотарските исправи 

Член 36 
(1) Нотарските исправи треба да бидат напишани на 

машина или со други средства за пишувано, јасно и 
читливо, или рачно, во исклучителни случаи и тоа со 
трајно мастило. Тие не можат да бидат напишани врз 
претходно подготвен формулар. 

(2) Кратенките во исправите можат да се употребу-
ваат само ако се вообичаени или општопознати. Праз-
ните места во текстот се пополнуваат со црти и без 
никакви измени и бришења, како и дополнувањата меѓу 
редовите. 

(3) Кога е неопходно да се изврши некоја измена, 
додавање или бришење, под потписите на сведоците и 
сите други лица кои учествувале при составувањето на 
исправата, треба: 
: а) да се заокружи зборот што треба да се избрише, 
или измени, така што да остане читлив; 

б) да се забележат на крајот на исправата, но пред 
потписите, измените или дополнувањата и 

в) да се напомене на крајот на исправата, но пред 
потписите, бројот на избришаните или изменетите збо-
рови и да се забележи дека тоа е прочитано и констати-
рано. 

(4) По потписот на нотарот не смеат да се дотепу-
ваат никакви измени или дополнувања. Во случај 
исправата да содржи грешки, тогаш со учество на 
странките кои ја потпишале исправата, се прави друг 
акт кој ја заменува исправата што содржи грешки. 

(5) Поблиските правила за формата, начинот на пи-
шување и одбележувањето ги определува министерот 
со посебен правилник. 

Потпишување на нотарските исправи 
Член 37 

(1) Нотарот е должен нотарската исправа на нејзи-
ниот крај своерачно да ја потпише. Покрај потписот, 
тој ќе го стави и својот службен печат. На крајот на 
исправата, но над потписот на нотарот, се ставаат пот-
писите на учесниците и сведоците ако учествувале во 
составуваното на исправата. 
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(2) Ако учесникот не знае да пишува, тоа ќе го 
забележи во исправата. Ако тој не може да пишува, во 
исправата ќе се наведе и причината за тоа. 

(3) Ако странката не знае или не може да пишува, 
при потпишувањето на исправите составени или заве-
рени од страна на нотар, освен ако со закон не е утвр-
дено поинаку, ќе се повикаат на нејзино барање двајца 
сведоци кои ги исполнуваат законските услови да бидат 
сведоци и кои не смеат да имаат било каква корист од 
исправата што се составува или заверува. 

(4) Ако со закон не е определено поинаку во соглас-
ност со странките и со одобрение на нотарот, може да 
се исклучат сведоците, а нотарот тоа ќе го забележи во 
исправата. 

Броеви во нотарската исправа 
Член 38 

(1) Броевите во нотарската исправа се забележуваат 
со букви. 

(2) Одредбата од став 1 на овој член нема да се 
применува при составувањето пописи и исправи за 
делба на наследство. 

(3) Во исправите за делба на наследство со букви ќе 
се испише конечниот износ, како и износите што стран-
ките ги побаруваат една од друга. 

(4) Датумот на нотарската исправа ќе се испише и со 
букви. 

(5) Броевите на катастарските влошки и парцели и 
површината на парцелите се пишуваат само со броеви. 

(6) При повикување на било која друга исправа и на 
одредби од закон и друг пропис, датумот и броевите се 
пишуваат само со броеви. 

Чување и издавање на исправи 
Член 39 

(1) Ако со овој закон поинаку не е предвидено но-
тарските исправи се чуваат кај нотарот кој ги составил, 
а на странките им се издаваат преписи. Преписот има 
иста важност како и оригиналот, и тој се издава само 
еднаш, а нотарот на крајот на оригиналот ќе забележи 
дека е издаден препис. Следните преписи ќе се издаваат 
врз основа на одлука на надлежен суд, а нотарот и тоа 
ќе го забележи на крајот на исправата. 

(2) Судот, во најкраток можен рок, треба да му го 
врати оригиналот на нотарот, кој ќе го стави повторно 
на истото место. 

Привремено издавање на исправи 
Член 40 

(1) Освен во случаите определени со закон, нотарот 
може привремено да му издаде нотарска исправа само 
на судот врз основа на негов писмен налог. Судот е 
должен на нотарот да му издаде писмена потврда за 
примената исправа. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член, нотарот на 
местото на издадената исправа ќе вметне заверен пре-
пис и врз преписот ќе го забележи денот кога актот му е 
испратен на судот и бројот на налогот врз основа на кој 
актот е испратен. Кон преписот ќе се пришие потвр-
дата за приемот. 

Глава петта 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ З А ОВЛАСТУВАЊАТА И 
РАБОТЕЊЕТО НА НОТАРИТЕ 

1. Нотарски акта за правните работи 
Правни работи за кон е потребен нотарски акт 

Член 41 
(1) Јавниот нотарски акт е потребен особено за 

правна важност на: 

а) договори за уредување на имотните односи меѓу 
брачните другари и меѓу лицата кои живеат во вон-
брачна заедница; 

б) договори за подарок на подвижен и неподвижен 
имот, како и договори за подарок без предавање на 
предметот во владеење на даропримачот, 

в) секој акт за основање, организирање, престанок, 
статусни и други промени на правните лица кои вршат 
стопанска дејност, институции, фондации и други ор-
гани, освен трговските друштва и 

г) сите правни работи што ги преземаат лицата кои 
не знаат или не можат да читаат или пишуваат. 

(2) Со одредбите од став 1 на овој член, не се задира 
во одредбите на овој или друг закон според кои за 
важноста на правната работа е потребно исправата за 
нив да ја состави суд или нотар. 

Извршност на нотарскиот акт 
Член 42 

(1) Нотарскиот акт е извршна исправа ако во него е 
утврдена определена обврска за чинење за која стран-
ките можат да се договорат и ако содржи изјава на 
обврзникот за тоа дека врз основа на тој акт може 
заради остварување на чинењето по пристигнување на 
обврската непосредно да спроведе присилно извршу-
вање. 

(2) Ако нотарскиот акт од овој член е составен врз 
основа на полномошно или овластување, тие мораат да 
бидат приложени кон оригиналот или заверениот пре-
пис. Полномошното или овластувањето треба да имаат 
иста форма (на јавен акт), што законот ја бара за но-
тарскиот акт на кој се однесува полномошното или 
овластувањето. 

Постапка за составување на нотарскиот акт 
Член 43 

При составувањето на нотарскиот акт, нотарот 
мора да испита дали странките се способни и овластени 
за преземање на работите, да им ја објасни целта и 
последиците и да се увери во нивната вистинска, и сери-
озна волја. Нотарот, изјавите на учесниците целосно, 
јасно и одредено ќе ги состави писмено и потоа сам ќе 
им ги прочита на странките и со непосредни прашања 
ќе се увери дали содржината на нотарскиот акт одго-
вара на волјата на странките. Прилозите секогаш се 
читаат, освен ако странките не се одречат од тоа право 
и изјават дека се запознати со нивната содржина, а тоа 
мора да се утврди во нотарскиот акт. 

Потврдување на приватни исправи 
Член 44 

(1) Ако не е во прашање правна работа за која спо-
ред овој закон е потребно постоење на јавна нотарска 
форма, странките можат исправата за правната работа 
да ја потврдат кај нотарот. 

(2) Нотарот ќе ја испита согласноста на приватната 
исправа во согласност со овој закон и ако не најде 
некоја пречка ќе ја потврди. Потврдуваното на испра-
вата се состои во з аверуваа на потписите на стран-
ките, односно потврдување од нивната автентичност, 
ако нотарот лично се увери во идентитетот на стран-
ките кои се откажале од присуството на сведоци. 

(3) Странките можат да побараат потврдените акти 
да бидат чувани кај нотарот со неговите други акти. 
Ако ова барање не е содржано во текстот на актот, тоа 
треба да биде напомнато во нотарската форма за автен-
тичност на актот, а напомената да ја потврдат со свој 
потпис странките. Во случај5 на учество на двајца све-
доци, исто така, и тие треба да стават свој потпис. 
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(4) Потврдената приватна исправа од страна на но-
тарот, кога тоа е во согласност со закон, има важност 
на јавна исправа. 

Утврдување на идентитетот 
Член 45 

(1) Ако нотарот не ги познава учесниците лично и 
по име, нивниот идентитет ќе го утврди со лична карта 
или патна исправа. Ако ни тоа не с можно, или ако 
нотарот се сомнева во нивниот идентитет, тогаш иден-
титетот ќе биде посведочен од двајца сведоци на иден-
титетот кои нотарот лично ги познава и кои ги исполну-
ват законските услови да бидат сведоци. 

(2) Во исправата нотарот ќе наведе дали ги познава 
учесниците, односно на кој начин го утврдил нивниот 
идентитет, со точно наведување на имињата, датумот и 
местото на раѓало, занимањето и живеалиштето на 
сведоците, датумот и бројот на исправата употребена за 
утврдувано на идентитетот и органот кој ја издал 
исправата. , 

Сведоци на актот 
Член 46 

(1) При составувано на нотарскиот акт потребни се 
двајца сведоци и тоа: 

а) за тестамент; 
б) за акти составени и на странски јазик; 
в) кога некој од учесниците е слеп, глув, нем или 

глувонем; 
г) кога некој од учесниците е неписмен и 
д) при сите други случаи предвидени со закон. 
(2) Во другите случаи ќе зависи од нотарот и од 

странките дали при составувањето на актот ќе бидат 
повикани сведоците на актот, како што е предвидено во 
став 1 на овој член. 4 

Кој може да биде сведок на актот 
Член 47 

(1) Сведок на актот мора да биде полнолетно и поз-
нато лице, освен ако со овој закон не с поинаку предвид 
дено. Тоа мора да знае да чита и да пишува. 

(2) Нотарот треба лично да е сигурен во идентите-
тот на сведокот. 

Кој не може да биде сведок на актот 
Член 48 

Не може да биде сведок на актот: 
а) лице кое не може да сведочи поради своите ду-

шевни или телесни недостатоци; 
б) лице кос може да има некоја корист од работата 

при чие склучувани сведочело и 
в) лице кое со странката или со оној кој со нотар-

скиот акт би требало да добие некоја корист или со 
самиот нотар с во однос поради кој може да бара иззе-
мано на нотарот. 

Присутност на сведоците на актот 

Член 49 
Ако со закон поинаку-на^ предвидено сведоците на 

актот или друг нотар, мораат да бидат присутни нај-
доцна до моментот кога нотарот им го чита на учесни-
ците нотарскиот акт и кога тиа,го потпишуваат. 

Писмени, глуви и неми учесници 

Член 50 
(1) Глувиот учесник кој знае да чита, мора сам да го 

прочита актот и изрично да изјави дека го прочитал и 
дека тој одговара на неговата волја. 

(2) Немиот или глувонем учесник кој знае да чита и 
пишува мора на нотарскиот акт своерачно да напише 
дека го прочитал и дека го одобрува. Тие изјави мораат 
да се внесат во нотарскиот акт пред потписот. 

(3) Во нотарскиот акт мора да биде назначено дека с 
постапено согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 на 
овој член. 

Нснисмени глуви и неми учесници 
Член 51 

(1) Ако глувиот учесник не знае да чита или ако 
немиот и глувонемиот учесник не знае да чита и пи-
шува, мора покрај сведоците на актот да се повика и 
лице во кое тој има доверба, кое со него може со знаци 
да се разбере. Тоа лице мора да има својство на сведок 
на актот и не мора да знае да чита и пишува. Тоа лице 
може да биде во сродство со глувото, немото или глуво-
немото лице, ако не с лично заинтересирано за прав-
ната работа, која с предмет на нотарскиот акт. 

(2) Нотарот с должен на соодветен начин да се увери 
дали лицето во кое има доверба навистина знае со знаци 
да се разбере со глувиот, немиот или глувонемиот учес-
ник и во нотарскиот акт ќе наведе дека во тоа се увс-
РИЛ ' Преведувачи 

Член 52 
(1) Ако некој од учесниците не го знае службениот 

јазик, покрај сведоците на актот мора да се повика и 
судски преведувач. Во нотарскиот акт ќе се наведе дека 
е така постапено. 

(2) Преведувач може да биде и лице вработено кај 
нотарот, но мора да ги има сите други својства на све-
док на актот. 

(3) Преведувач не е потребен ако нотарот и двајцата 
сведоци на актот, односно друг нотар, го владеат јази-
кот на учесникот. 

Содржина на нотарскиот акт 
Член 53 

(1) Нотарскиот акт треба да содржи: 
(а) податоци (напишани со букви) за годината, месе-

цот, денот, местото, а кога законот или учесниците тоа 
го бараат и часот кога^ктот е составен; 

б) податоци за нотарот кој учествувал во составува-
њето на актот (презиме, име, седиште); 

в) податоци (име, презиме, место и датум на раѓање, 
живеалиште или престојувалиште, занимање) за учес-
ниците, сведоците на актот и преведувачите. Ако не-
која од странките има полномошник, тогаш треба да се 
внесат податоците и за него. Во тој случај полномош-
ното, во оригинал или заверен препис, се приклучува' 
кон актот; 

г) изјава на нотарот за неговата увереност во иден-
титетот на странките и за начинот на кој тој идентитет 
с утврден; 

д) прецизен опис на предметот на актот (да се остави 
празно место за внесување на евентуални измени). Кога 
предмет на актот е недвижен имот точно треба да се 
наведе местото каде се наоѓа имотот, катастарскиот 
план и број, со определување на неговите граници; 

ѓ) називи на документите што се приложуваат кон 
актот; 

е) забелешка дека актот и приложените документи 
им биле прочитани или е постапено согласно со одред-
бите на член 51 став 2, член 52 став 1, член 53 од овој 
закон. Нотарот не може да му го довери читањето на -
актот на друго лице, кога се работи за тестамент и во 
сите други случаи кога актот не е напишан од страна на 
самиот нотар.Читаното на приложените документи 
може да не се изврши ако сите странки тоа изрично го 
бараат и тоа само во случај кога тие знаат да читаат и 
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пишуваат. Таквата изразена волја на странките треба 
да се наведе во самиот акт; 

ж) забелешка дека актот е лично составен од страна 
на нотарот или од лице во кое тој има доверба, со 
дозначувано на бројот на листовите и страниците; 

з) потпис на странките, сведоците на актот и преве-
дувачот |И на крајот потпис на нотарот. Ако некој од 
учесниците во актот не знае или не може да се пот-
пише, треба да ги наведе причините, а нотарот тоа да го 
забележи; 

ѕ) податок за часот на потпишувано на тестаментот. 
Ако нотарот или странките сметаат дека таков податок 
е потребен и за друг а^т, тогаш кој ќе се забележи и 

и) потпис на крајот од секој лист, кога актот содржи 
повеќе од еден Ј Ш С Т ! И С Т О така, може да се стави само 
дел од името или параф, од страна на сите учесници во 
актот, освен последниот лист кој треба да содржи цело-
сен потпис. 

(2) Потписите треба да се стават и на крајот на секој 
лист на сите приложени акти. 

(3) Ако учесниците во актот кои знаат да читаат и 
пишуваат се повеќе од шест лица, доволен е потписот 
на најмалку две лица, под услов тие да бидат овластени 
претставници на странките со различни интереси. 

(4) Ако актот го состави своерачно самиот нотар, 
тогаш неговиот потпис не е! неопходен на крајот на 
секој лист. 

Последици од повредата на правилата 
за составување на нотарскиот акт 

Член 54 
(1) Нотарскиот акт е апсолутно ништовен ако: 
а) е составен од нотар кој не е запишан во именикот 

на нотарите; 
б) актот е составен од нотар кој престанал да ја 

врши функцијата, односно кога неговото разрешување 
е објавено во „Службен весник на Република Македо-
нија“; 

в) с составен надвор од границите на територијал-
ната надлежност на нотарот; 

г) при неговото составувано не биле присутни сите 
странки, сведоци, преведувач и другите учесници; 

д) актот е составен без присуство на сведоци, кога 
тоа с задолжително согласно со закон; 

ѓ) не се почитуваат одредбите за употреба на служ-
бениот јазик; 

е) не се почитуваат одредбите за неписмени, глуви и 
неми учесници и 

ж) не се почитуваат одредбите од член 53 на овој 
закон, 

(2) Нотарскиот акт с релативно ништовен ако: 
а) недостасува датумот и општината на чија терито-

рија актот е составен и 
б) актот не им е прочитан на странките во присуство 

на сведоците во случај кога тие учествувале, 
Член 55 

(1) Нотарот не смее да внесува забелешки во актот, 
освен во случаите предвидени со овој закон, 

(2) Посебно се дозволени забелешки што се однесу-
ваат на формалностите за хипотеки, упис во регистри, 
при прогласување на ништовност од страна на надле-
жен суд, при повлекувано на полномошно и други ви-
дови забелешки предвидени со закон. 

2. Составување на нотарски акти за изјавите на до-
следна волја 

Дејство, форма и начин на составувано на нотарскиот 
акт за изјавите на последна волја 

Член 56 
Нотарот може да состави нотарски акт според 

одредбите што важат за составување на судски теста-
мент. 

3. Потврдување на фактите и изјавите 
Дејство на нотарското потврдување 

Член 57 
Нотарот издава потврди согласно со одредбите на 

овој закон. Потврдите имаат сила на јавни исправи. 

Заверка на ирсииси 
Член 58 

(1) Нотарот потврдува дека преписот на исправата е 
идентичен со изворникот, ако го разбира јазикот на кој 
исправата е напишана. 

(2) Преписот мора да е идентичен со исправата и во 
правописот, интерпункцијата и скратуваното на зборо-
вите. Ако во исправата некои места се преиначени, 
бришени, прецртани, вметнати или додадени, тоа во 
заверката мора да се наведе. Во заверката мора да се 
наведе ако исправата е искината или оштетена. 

(3) Нотарот мора точно да го спореди преписот со 
исправата и ако утврди дека не е идентичен, да го 
потврди тоа на самиот препис и да наведе дека тоа с 
препис на исправата која странката ја назначила како 
изворник, или дека тоа е препис од заверен или обичен 
препис на исправа, дали и како е наплатена таксата, 
дали е напишан со рака или на машина за пишување, 
или со друго средство за пишувано, каде што се наоѓа 
изворникот, а ако го донела странката и нејзиното име 
и адреса. 

(4) Ако на исправата има некоја забелешка или кла-
узула и таа се внесува во преписот. 

(5) Кога се заверува препис на еден дел на исправата 
или извод од некоја исправа, од преписот мора да биде 
видливо на кои делови од исправата не е направен пре-
пис. 

(6) Заверките на преписите се внесуваат во посебен 
нотарски уписник. 

(7) Согласно со овој закон, со преписот е изедначена 
и фотокопијата на исправите. Ј 

Заверка на исправи од трговски и деловни книги 
Член 59 

(1) При заверка на изводи од трговски и деловни 
книги нотарот ќе го спореди изводот со соодветните 
ставки во изворната книга и на изводот ќе напише кла-
узула на заверката со забелешка дека изводот целосно 
с идентичен со соодветната ставка во изворната книга. 
Во изводот ќе се назначи датумот на прегледот на 
трговската, односно деловната книга. 

(2) Заверката на изводот од став 1 на овој член, ќе се 
забележи во посебен нотарски уписник. 

Заверка на преводи 
Член 60 

(1) Нотарот кој е и судски преведувач, ќе ја завери 
точноста на преводот кој сам го направил. 

(2) Нотарот кој не с судски преведувач ќе го провери 
својството на судскиот преведувач кој го направил пре-
водот и го заверува. 

(3) Својата заверка ќе ја стави на преводот, кој по 
правило, ќе го напише на самата изворна исправа или 
ќе го Приложи со изворникот на начин пропишан со 
овој закон. 

(4) Нотарот може да биде преведувач само за потре-
бите за вршено на неговата функција. 

Заверка на потписи 
Член 61 

(1) Нотарот може да потврди дека странката во не-
гово присуство своерачно ја потпишала исправата. 

(2) Идентитетот на странката мора да се утврди во 
согласност со одредбите на овој закон. 
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(3) Заверката, со повикувано на бројот на региста-
рот за заверки и потврди, се става на изворникот со 
назначувано на кој начин е утврден идентитетот со 
додаток дека потписот е вистинит, а покрај датумот, 
потпис и службен печат на нотарот. 

(4) При заверката на потписот нотарот се запознава 
со содржината на исправата. 

(5) Нотарот не може да завери потпис на исправа 
која не е составена на службен јазик. 

(6) Ако се заверува потпис на лице како застапник 
на некое правно лице или државен орган, нотарот може 
во заверката да потврди дека тоа лице се потпишало за 
правното лице или државниот орган, само ако прет-
ходно утврдил дека лицето е овластено да го стори тоа. 

Потврда за времето кога исправата е поднесена 
Член 62 

(1) Времето кога исправата на нотарот или во не-
гово присуство на друго лице му е поднесена, се потвр-
дува на самата исправа со точно назначување на денот, 
месецот, годината, а ако тоа странката го бара, и часот. 

(2) На барање на странката мора да се утврди и 
идентитетот на лицето кое ја поднело исправата и ли-
цето на кое таа му е поднесена. Во потврдата ќе се 
назначи на кој начин е утврден идентитетот на тие 
лица. 

Потврда дека некој е жив 
Член 63 

Нотарот може да потврди дека некој е жив, ако 
лично и по име го познава или ако неговиот идентитет 
го утврдил на начин определен со овој закон. 

Потврда за други факти од регистарот 
Член 64 

Нотарот може да издаде потврда за постоењето или 
седиштето на некое правно лице, за промената на фир-
мата, за статусните промени или други полноважни 
факти ако тие произлегуваат од јавен регистар. 

Соопштување на изјави 
Член 65 

(1) Нотарот може да издаде потврда за дадена опо-
мена, отказ, понуда и за други изјави, кои една странка 
и ги дава на друга, за да се постигне со тоа некое правно 
дејство. Со известуваното може да се поврзе и презема-
њето правни дејствија кои нотарот по налог на едната 
странка треба да ги изврши спрема другата (понуда за 
плаќање, предавано, преземано на некоја исправа или 
други предмети). 

(2) Нотарот за барањето“ на странката ќе состави 
записник и во него дословно ќе ја наведе изјавата која 
треба да се соопшти, предметот, видот, местото и вре-
мето на правното дејство кое треба да се преземе. За-
писникот мора да го потпише и странката. 

(3) Со записникот од став 2 на овој член, нотарот ќе 
се упати на назначсното место кон спротивната 
странка, на која ќе и соопшти што му е наложено и ќе, 
го преземе соодветното правно дејство. Нотарот тоа ќе 
го потврди во продолжение на записникот. 

(4) Одговорот на спротивната странка ќе се внесе во 
записникот само ако таа тоа го побара или дозволи. Во 
тој случај спротивната странка с должна да го потпише 
записникот. 

Примање изјави под заклетва 
Член бб 

(1) Нотарот е овластен да прими изјава под заклетва 
од странка. 

(2) Заклетвата гласи: 
„Се заколнувам во честа дека за сето тоа што ме 

праша нотарот ја зборував вистината и дека ништо што 
знаев за оваа работа не премолчив“. 

Потврда за извршено соопштение 
Член 67 

(1) Нотарот за извршеното соопштение ќе и издаде 
потврда на странката која побарала службено дејство, а 
и на спротивната странка ако таа тоа го побара. 

(2) Во потврдата ќе се наведат имињата на двете 
странки, денот, месецот и годината, а ако е потребно и 
часот на соопштението. Одговорот на спротивната 
странка во потврдата може да се внесе само ако тој 
одговор е внесен во записникот и ако спротивната 
странка го потпишала. 

(3) На барано на странката ќе се утврди и идентите-
тот на странката која побарала службено дејство, и во 
тој случај во записникот и во потврдата ќе се наведе на 
кој начин е утврден нејзиниот идентитет. 

Одбивање на соработка 
Член 68 

Ако нотарот на назначеното место не ја најде стран-
ката на која треба да и се соопшти изјавата или ако таа 
не му дозволи пристап, или ако одбие да го сослуша, 
нотарот на таа странка, на бара1Со на странката која 
побарала правно дејство, ќе и достави со препорачано 
писмо заверен препис на она што требало да го со-
општи. Тоа ќе се наведе во записникот и во потврдата. 

Писмено барање за преземање на дејствија 
Член 69 

Барањето за соопштување на изјава и преземање на 
правни дејствија на нотарот му се упатува и писмено, 
како и по пат на телеграма или телекс. Писмото и 
другите видови на писмени соопштенија го заменуваат 
записникот од член 65 став 2 на овој закон и ќе се 
приклучат кон посебен записник кој нотарот ќе го со-
стави за дејствијата од член 65 став 3 на овој закон. Во 
потврдата ќе се назначи во која форма на писмено со-
општение е поставено барањето. 

Потврда за писмените соопштенија 
Член 70 

Нотарот може да издаде потврда за тоа дека на не-
која странка, било каде таа да живее или да има се-
диште, со писмо или со друг вид на писмено соопштение 
и доставил соопштение со определена содржина. Во тој 
случај, нотарот во записникот и во потврдата ќе ги 
наведе името и презимето, адресата на странката која 
тоа го побарала, точната содржина на соопштението, 
како и точен препис на адресата на која соопштението е 
испратено. Доказот за упатување на пораката се 
прицврстува кон записникот. 

Потврдување на заклучоци на собранија и седници на 
други органи 

Член 71 
(1) Ако нотарот е повикан да потврди заклучоци на 

собрание или на седница на некој друг орган на правно 
лице, во записникот ќе ги внесе денот и времето на 
седницата, потоа ќе опише се што во негово присуство 
се случувало, се'предлагало и било изјавено, доколку 
тоа е важно за оценувано на правилноста на постап-
ката, а посебно заклучоците донесени на седницата. Тој 
ќе потврди и се друго ШТЈО СО закон е пропишано. 

(2) Записникот од став 1 на овој член го потпишува и 
лицето кое претседавало со седницата. 
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(3) На барање се утврдува и идентитетот на претсе-
дателот и на другите лица кои биле присутни и во запис-
никот ќе се наведе како е утврден нивниот идентитет. 

Потврдување на факти 
Член 72 

(1) На барало на заинтересирани лица, нотарот 
може да утврди и други факти, покрај оние наведени во 
членовите 67, 68, 69, 70 и 71 на овој закон, што се 
случиле во негово присуство, како што се: расправи за 
понуди, продажби, изјави на лица за факти и состојби 
за кои нотарот сам или со учество на стручни лица ги 
сознал. 

(2) За потврдувањата од став 1 на овој член, нотарот 
ќе состави записник во кој ќе ги наведе местото, вре-
мето, имшвата и адресите на странките и другите учес-
ници, како и точниот опис на она што се случувало во 
негово присуство, или што на друг начин го утврдил. 
Записникот го потпишуваат сите учесници. Ако некој 
од учесниците одбие да го потпише записникот, нота-
рот ќе го забележи тоа во записникот. 

(3) Во записникот од став 2 на овој член, посебно ќе 
се назначи како е утврден идентитетот на учесниците. 

Протести на меница 
Член 73 

(1) Протестирање на меница и водење на протестни 
меници се врши согласно со прописите за меница. 

(2) Прописите од став 1 на овој член, ќе се примену-
ваат на соодветен начин и при протестирање на чекови 
и други хартии од вредност. 

4. Издавање на изводи, нотврди (свидетелства, увере-
нија), ирсинси и извадоци 

Надлежност за издавање 
Член 74 

(1) Нотарот с овластен и должен да им издава на 
странките кои учествувале во составувањето на испра-
вите и на нивните наследници, како и на било кос друго 
лице, на нивно барање и за нивна сметка изводи, 
потврди и преписи од исправите кои нотарот сам ги 
чува. 

(2) Ако нотарот престане да ги чува сам своите 
исправи, во случаите изречно предвидени во законот, 
издаваното на исправите од став 1 на овој член го врши 
вршителот на должноста, а ако тие се наоѓаат во суд-
ската архива, судот во чија архива се наоѓаат или друг 
орган надлежен за чување на актите. 

Општи одредби за издавање на изводи и иреииси 
Член 75 

(1) Кога согласно со одредбите на овој закон се 
издава извод или препис на нотарски акт, на него ќе се 
назначи дека е спореден со изворникот или преписот 
што го чува нотарот и дека тоа е извод или препис 
(обичен, заверен, целосен или во извод). 

(2) Изводот и преписот мораат дословно да се совпа-
ѓаат со изворникот. 

(3) Ако нотарскиот акт е преправен или дополнет со 
друг подоцнежен акт, извод или препис на поранеш-
ниот акт, не може да се издаде без извод или препис од 
подоцнежниот нотарски акт. 

(4) Извод во смисла на овој закон претставува цело-
сен препис на нотарскиот акт кој е назначен како изва-
док и кој во правниот промет го заменува изворникот 
на нотарскиот акт. 

Потврди 
Член 76 

За записниците и уписите во уписниците, може да се 
издаваат целосни потврди или само во извод. При изда-
ваното на изводите се применуваат одредбите на овој 
закон. 

Извадок (исечок) ОД Нотарскиот акт 
Член 77 

Ако нотарскиот акт содржи повеќе самостојни 
правни работи, може на барало на странката наместо 
целосен извод да се издаде извадок кој ќе се однесува на 
одделна правна работа. 

Прилози со изводот од извршниот нотарски акт 
Член 78 

Кон изводот на извршниот нотарски акт ќе се при-
ложат и преписите на прилозите на тој акт. Забелеш-
ката за заверката мора да ги опфаќа и прилозите. Без 
тоа нотарскиот акт не е извршен. 

Забелешка (клаузула) за заверката 
Член 79 

Секој извод мора да биде заверен. Забелешката за 
заверката се става на крајот на изводот и мора да 
содржи: потврда дека тој извод е идентичен со изворни-
кот кој се наоѓа во актите на нотарот, напомена за кого 
изводот е составен, место, и време на издавало на изво-
дот со потпис и службен печат на нотарот. 

Правни последици од, недостатоци во содржината и 
формата на изводот на нотарскиот акт 

Член 80 
Изводот на нотарскиот акт нема сила на јавна 

исправа ако не е составен во согласност со одредбите на 
овој закон. 

Рокови за издавање на изводи, потврди, извадоци и 
преписи 
Член 81 

(1) Нотарот мора изводите, потврдите, извадоците и 
преписите да ги издаде во најкраток можен рок. 

(2) Нотарот с должен без одлагање да и дозволи на 
странката во негово присуство да ги разгледа списите. 

5. Преземање на неправи, пари и хартии од вредност 
заради чување н предавање 

Чувањана исправи 
Член 82 

(1) Нотарот е должен да ги преземе на чувано сите 
видови на исправи. Нотарот е овластен да одбие презе-
мано на чувало на некоја исправа, ако за тоа постојат 
оправдани причини. 

(2) За преземаното на исправите се составува запис-
ник, во кој ќе се наведе местото и времето на презема-
њето, презимето и името, занимањето и адресата на 
лицето кое ја предало исправата, ознака на исправата, 
причината поради која е дадена на чувало и кому треба 
да му биде издадена. Записникот ќе го потпише лицето 
кое ја предало исправата и нотарот. На записникот 
нотарот ќе го стави својот печат. 

(3) Нотарот е должен да го утврди идентитетот на 
лицето на кое му ја предава исправата во согласност со 
член 45 од овој закон. Примателот е должен да го 
потврди приемот на исправата на записникот за презе-
мало. 
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Преземање на чување пари и хартии од вредност 
Член 83 

(1) Нотарот може да преземе на чување готови 
пари, меници, чекови, јавни обврзници и други хартии 
од вредност. 

(2) Нотарот е должен да ги презема на чување гото-
вите пари, мсницитс, чековите, јавните обврзници и 
другите хартии од вредност само по одлука на суд или 
на друг орган или само ако му се дадени по повод соста-
вување на нотарскиот акт за да ги пренесе на друго 
лице или за да ги даде на чување кај одреден орган. 

(3) Ако преземањето при составуваното на нотар-
скиот акт не е потврдено во самиот акт, за преземањето 
ќе се состави записник во кој точно ќе се назначат 
броевите во уписникот и во депозитните книги, местото 
и времето на преземаното, односно ознаката и вредно-
ста на износот на парите, преземените, хартии, како и 
името на лицето кое ги предало и неговата изјава за тоа 
што треба со нив да се направи. Нотарот за презема-
њето ќе и издаде на странката потврда во која ќе 
изврши спецификација на парите и хартиите од вред-
ност што му се предадени. 

Начин на чување и предавање на парите и хартиите од 
вредност 
Член 84 

(1) Преземените пари и хартии од вредност нотарот 
е должен да ги чува одвоено од неговите пари и хартии 
од вредност, во посебна обвивка, на која ќе го напише 
предметот и името на странката. Парите што му се 
доверени, нотарот може да ги чува на посебна сметка 
во банка или во друга финансиска организација, за чие 
основање и водење важат посебни прописи и услови. 

(2) Преземените пари и хартии од вредност нотарот 
без одлагало ќе ги предаде на органот или на лицето на 
кое треба да се предадат, откако претходно ќе го 
утврди неговиот идентитет. Примателот ќе го потврди 
приемот на актот во депозитната книга. 

Неможност за предавање на парите и хартиите од вред-
ност 

Член 85 
Ако нотарот не може да го изврши наложеното пре-

давање на парите и хартиите од вредност во определе-
ниот рок, должен с, по истекот на тој рок,а ако рокот не 
с определен, најдоцна во рок од 15 денаЧ)д денот на 
преземањето, без одлагало да и ги врати на странката 
преземените вредности или, ако тоа не с можно, да ги 
предаде на судот на чувало и за тоа да го извести подно-
сителот со препорачано писмо. 

Дејство на нотарскиот депозит 
Член 86 

(1) Депозитот вложен кај нотарот има дејство на 
судски депозит. 

(2) Одредбите од овој оддел ќе се применат на соодт 
ветен начин и во секој случај кога нотарот како судски 
повереник ќе ги преземе наследните акти, парите, хар-
тиите од вредност или скапоценостите. 

Глава шеста 
ЧУВАЊЕ НА ИСПРАВИ И ВОДЕЊЕ НА 

ДЕЛОВНИ КНИГИ 
Чување на исправи 

Член 87 
Нотарот с должен сите нотарски исправи што сам ги 

составил како и исправите што ги презел, да ги обез-
беди и да ги чува одделно од другите акти. 

Регистар и книги на нотарот 
Член 88 

(1) Нотарот е должен уредно да ги води овие упис-
ници и книги: 

ц) ошлт деловен уписник, во кој ќе ги заведува сите 
нотарски акти, записници за потврди и докази, запис-
ници за преземал,е пари, исправи и хартии од вредност, 
како и сите други нотарски дејствија, освен оние наве-
дени во точката б) на овој член; 

б) уписник за протести; ' 
в) именик на лицата кои пред нотарот предале некое 

располагало во случај на смрт со назнака на бројот на 
соодветниот акт; 

г) депозитна книга за преземени и издадени туѓи 
пари, хартии од вредност и скапоцености во која, по-
крај точната назнака на преземениот депозит, треба да 
се внесе името и адресата на депонентот, како и на оној 
на кого предметот треба да му се предаде и 

д) заеднички именик на странките за уписниците од 
точките а) и б) на овој став. 

(2) Уписниците и книгите од став 1 точки а) и б) на 
овој члсц, мораат да бидат поврзани, нивните листови 
да бидат назначени со редни броеви, прошиени со ко-
нец и заверени со печат на комората. Уписите се внесу-
ваат без одлагање, по ред како ќе стигне предметот, 
читливо, без празни растојанија, без прецртување, бри-
шење и исправки, а во општиот деловен уписник, на 
секоја страна нотарот ќе стави свој потпис и печат. 

(3) Министерот со правилник ќе ја пропише фор-
мата на уписникот и книгите од овој член, а овластен е 
да ги пропише и другите уписници и именици. Со тој 
правилник може поблиску да се уреди начинот на чу-
вало на нотарските акти, уписниците и имениците. 

(4) Сите уписници и книги секоја година треба да се 
поврзат во повез со дебелина до 10 см а страниците да 
бидат нумерирани. Врз страничниот раб од повезот 
треба да се назначи името на нотарот, годината и ред-
ниот број на повсзот. 

Глава седма 

ПОСТАПКА СО НОТАРСКИТЕ АКТИ ПО УПРАЗ-
НУВАЊЕТО НА НОТАРСКОТО МЕСТО 

Чување и предавање па нотарските акти 
Член 89 

(1) Претседателот на надлежниот суд на чие по-
драчје се наоѓа седиштето на нотарот, штом ќе дознае 
дека местото на нотарот с упразнето, без одлагање ќе 
преземе се што е потребно заради чувал,е на нотар-
ските списи, предмети, уписници, книги, печати и 
штембили, како и заради вложување во судскиот депо-
зит на евентуална готовина, хартии од вредност и 
вредни предмети и заради известување на странкитб за 
тоа. 

(2) Претседателот на судот од став 1 на овој член, ќе 
ги заклучи книгите на поранешниот нотар, ќе изврши 
попис на службените акти, предмети, уписници, книги, 
печати и штембили, па ќе ги смести во судската архива 
или ќе преземе мерки за нивно чувано во дотогашната 
канцеларија на нотарот, сб додека вршеното на служ-
бата не го преземе вршителот на должноста. За сето 
ова претседателот на судот ќе ја извести комората, а 
ако комората го оддолжува именуваното на вршителот 
на должноста за тоа ќе го извести министерот. 

(3) За сите преземени работи, претседателот на су-
дот го известува министерот, а за спроведената по-
стапка во врска со заклучуваното на нотарските книги 
ја известува комората и министерот. Печатот и штем-
билот на поранешниот нотар ќе се поништат. 
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Враќање на исчезнати списи 
Член 90 

(1) Ако при погалуваното согласно со член 89 на 
овој закон, се утврди дека некој акт недостига, претсе-
дателот на надлежниот суд ќе го повика поранешниот 
нотар или неговиот наследник, ако тој е умрен, односно 
поранешниот вршител на должноста да ги донесат спи-
сите во определен рок. Ако актот не биде вратен во 
определениот рок, за тоа ќе се известат учесниците за 
да можат да ги преземат потребните мерки заради заш-
тита на нивните права. 

(2) Ако кај некој^ учесник или орган или кај друг 
нотар се наоѓа изводот на заверениот препис на исчез-
натиот изворник, тој треба да го предаде во судската 
архива, а од него да направи заверен препис кој ќе се 
чува наместо исчезнатиот изворник. 

(3) Ако се утврди дека уписниците или другите 
книги не се уредно водени и комплетирани, архивскиот 
работник ќе го стори тоа во присуство или под надзор 
на надлсжниот судија. 

Издавање на исправи од страна на Судот 
Член 91 

Надлсжниот суд на чие подрачје се наоѓа нотарот, 
врз основа на нотарскиот акт што го чува, со примена 
на одредбите на овој закон, ќе издава изводи, извадоци 
и потврди, ќе дозволува разгледување на актите и ќе ги 
враќа исправите преземени од нотарот. 

Постапка на судот со располагањето во случај на смрт 
Член 92 

Располагањата во случај на смрт, кои со другите 
акти се предадени на надлежниот суд, се попишуваат и 
се чуваат одделно, согласно со прописите за чување на 
овие акти кај судот. Во нотарскиот именик ќе се забе-
лежи бројот и ознаката под која исправата се чува кај 
судот. За тоа ќе се извести лицето кое го направило 
располагавте. 

Глава осма 
НОТАРСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ 

НА НОТАРОТ 
Нотарски приправници 

Член 93 
(1) Нотарските приправници се дипломирани прав-

ници вработени во нотарска канцеларија, кои се запи-
шани во именикот на нотарските приправници. 

(2) Нотарскиот приправник на работа кај нотарот, 
стручно се оспособува и се подготвува за нотарски кан-
дидат. Нотарот с должен да го следи и помага' струч-
ното оспособуван^ на приправникот и да го контро-
лира неговото присуство и на секои два месеци да до-
ставува потврда до комората. По завршуваното на ста-
жот, чие траење изнесува две години, нотарот издава 
уверение за спроведената практика кос го доставува до 
надлежната комора. 

(3) Времето поминато како нотарски приправник се 
изедначува во поглед на правото на полагале на право-
суден испит. 

(4) Во текот на стручното оспособување на нотар-
скиот приправник надзор врши надлежната комора. 

(5) Комората може, ако постои потреба и ако нејзи-
ните финансиски средства тоа го дозволуваат, на при-
правникот да му одобри финансиски средства. 

Нотарски заменици 
Член 94 

(1) Ако нотарот с на отсуство, или с болен или од 
други причини с спречен Подолго од десет дена да ги 

врши должностите, во работите од неговиот делокруг 
ќе го замени нотарскиот заменик. 

(2) Заменик на нотарот може да биде лице кое ги 
исполнува условите за именување нотар. 

(3) Заменикот ја води нотарската канцеларија за 
сметка и на трошок на Нотарот. Правниот однос меѓу 
заменикот и нотарот се уредува со меѓусебен договор. 
Ако заменикот и нотарот нр оджат да постигнат дого-
вор за нивниот однос, спорот треба да го решат со 
посредство на комората. 

(4) Заменикот ги врши за нотарот работите што 
имаат правно дејство, ги води неговите книги и упис-
ници, а исправите ги потпишува како заменик и го 
употребува службениот печат и штембилите на нота-
рот кој го заменува. Исправите што тој ги составува се 
чуваат во архивата на нотарот. 

(5) Заменикот е должен да се воздржи од вршење на 
службени дејствија во случаите во кои ниту нотарот 
кого го заменува не смее да ги врши. 

Одобрение и поставување заменик 
Член 95 

(1) За да може заменикот да ги врши своите должно-
сти, потребно е претходно одобрение од комората, а за 
период подолг од два месеци и одобрение од министе-
рот, по претходна согласност од нотарот кој треба да 
биде заменет. Нотарот треба да поднесе барање за до-
бивање одобрение за отсуство. 

(2) Заменикот по сите преземени службени дејствија 
ќе го назначи неговото својство на заменик и датумот 
на издаваното на одобрението од комората или мини-
стерот. 

(3) Ако нотарот не може да ги врши своите должно-
сти поради разрешува^,нотарскиот заменик не може, 
без особено оправдани причини, да одбие да ги врши 
работите за канцеларијата на разрешениот нотар. Тој 
ќе сноси одговорност за извршените работи, ќе ги 
прима приходите и ќе ги сноси трошоците и плаќањето 
на даноците. 

(4) Нотарската комора или министерот можат да 
постават заменик само за издавање изводи, потврди, 
преписи и објавување тестаменти, како и други неоп-
ходни формалности во врска со тоа. 

(5) Во моментот на преземањето на вршењето на 
работите од страна на заменикот, претседателот на но-
тарската комора составува записник за состојбата на 
актите и уписниците во архивата на нотарот кој се заме-
нува. 

(6) Нотарот кој побарал Одобренис за отсуство 
може во секој момент повторно да ги преземе должно-
стите и за тоа ќе ја извести комората, односно министе-
рот и претседателот на судот на чие подрачје е него-
вото седиште. 

Глава деветта 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА НОТАРИЈАТОТ И 
НЕГОВИТЕ ОРГАНИ 

Член % 
Органи на нотаријатот наРепубликаМакедонија се: 

Генералното собрание и Главниот совет на нотаријатот. 

I. Генерално собрание 
Член 97 

(1) Генералното собрание го сочинуваат сите ак-
тивни нотари на територијата на Република Македо-
нија кои се запишани во неговиот именик. 

(2) Генералното собрание: 
а) го донесува и менува статутот на комората на 

предлог на министерот за правда; 
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б) ги избира членовите на подрачните комори и на 
Главниот совет на нотаријатот, по пат на тајно гласање 
и 

в) изнесува предлози, баран,а, разгледува препораки 
за успешно работење на нотаријатот. 

(3) Генералното собрание се одржува редовно еднаш 
годишно, во првата недела од месец февруари. На сед-
ницата е потребно присуство од најмалку половина од 
вкупниот број нотари во тој момент, а одлучува со 
просто мнозинство. 

(4) На редовната годишна седница на Собранието се 
усвојува годишната сметка од изминатата година и 
предлог пресметката за наредната година, се разгле-
дува и усвојува извештајот за севкупните активности 
подготвен од претседателот на Главниот совет на нота-
ријатот и се одлучува по други прашања од дневниот 
ред. 

(5) Покрај редовната седница може да биде свикана 
и вонредна седница на Собранието на барање на претсе-
дателот на Собранието, или на писмено барано од 
страна на повеќе од половината членови на Главниот 
совет на нотаријатот. 

(6) Во работата на Собранието се должни да уче-
ствуваат сите нотари. Секое отсуство на нотарот кос 
нема да биде писмено оправдано и доставено до мини-
стерот (за првата седница) претставува лесна дисци-
плинска повреда. 

Нотарски иодрачја 
^ Член 98 

(1) На подрачјето на секој апелационен суд му одго-
вара едно нотарско подрачје на кое му припаѓаат нота-
рите чии седишта се наоѓаат на тоа подрачје. 

(2) За секое нотарско подрачје се основа една по-
драчна нотарска комора. Комората има својство на 
правно лице, која дејствува во корист на нотаријатот од 
подрачјето. Во нејзино име настапува претседателот 
или лицето кос ги врши неговите функции. 

(3) Секој нотар мора задолжително да се запише во 
именикот на комората од своето подрачје. 

(4) Седиштето на секоја подрачна нотарска комора с 
во градот каде што се наоѓа апелациониот суд. 

(5) Состаноците на нотарите од секое подрачје мо-
жат да бидат редовни или вонредни, а се свикуваат од 
страна на претседателот на подрачната нотарска ко-
мора, кој најмалку 15 дена пред одржувањето на соста-
нокот му доставува по пат на препорачана пратка, на 
секој нотар покана која содржи дневен ред за состано-
кот. На состанокот не може да се разгледуваат пра-
шања што не се содржани во дневниот ред или што не 
се директно сврзани со нотарската професија. 

(6) Редовните состаноци на нотарите од подрачјата 
се одржуваат еднаш годишно, во месец јануари, на кој 
се расправа за избор на членови на подрачната нотар-
ска комора, се усвојува годишната сметка и предлогот 
на пресметката подготвени од претседателот на комо-
рата, се расправа за севкупните активности, се разгле-
дуваат предлози и барана и се одлучува по други пра-
шан,а од дневниот ред. 

(7) За важноста на донесените одлуки, потребно с 
присуство на најмалку половина од вкупниот број но-
тари од подрачјето, а одлуките се носат со просто мно-
зинство на членовите. 

(8) Отсуството, кос не с писмено оправдано претста-
вува лесна дисциплинска повреда. 

Подрачни нотарски комори 
Член 99 

(1) Секоја подрачна нотарска комора с составена од 
определен број нотари од тоа подрачје и тоа: од пет-
мина членови, ако бројот на нотарите од соодветното 
подрачје не с поголем од 20; од седуммина членови, ако 

бројот на нотарите не е поголем од 30 и од деветмина 
^ членови ако бројот на нотарите е над 30. 

(2) Во случај, кога истовремено се избрани членови 
на подрачните комори кои се во сродство во права или 
во странична линија до III степен или брачни другари, 
при првото основање на комората се елиминираат нај-
младите меѓу нив. При натамошните избори на комо-
рата се елиминираат кандидатите кои имаат помал 
стаж. Упразнетите места се пополнуваат автоматски со 
нотари кои после нив имаат најголем број гласови. 

(3) Членовите на комората се избираат за време од 
три години А можат да бидат повторно избрани. 

(4) Во случај на упразнување на повеќе од полови-
ната од местата на членовите на комората, претседате-
лот или најстариот член на комората ќе се погрижи во 
текот на еден месец да се спроведат избори за пополну-
вала на упразнетите места. 

(5) Во случај на упразнување на помалку од поло-
вина од местата, тие ќе се пополнат по пат на избори 
што ќе се спроведат на годишниот состанок на комо-
рата. 

(6) Новоизбраните членови во случаите предвидени 
во ставовите 4 и 5 на овој член, ќе ја вршат функцијата 
до завршувањето на мандатот на членовите на чие ме-
сто тие се избрани. 

(7) По спроведените избори членовите избираат 
меѓу себе претседател, секретар и благајник. Во случај 
на отсуство на претседателот или секретарот, претседа-
телот го заменува најстариот член, а секретарот нај-
младиот. 

(8) Претседателот на комората ги свикува и ги води 
состаноците на комората. 

(9) Секретарот ги составува записниците, ги чува 
документите и се грижи за архивата, а по овластување 
на претседателот издава преписи. 

(10) Записниците ги потпишува претседателот и се-
кретарот. 

(11) На барање на било кос заинтересирано лице кос 
ќе ги плати трошоците утврдени со Тарифата содржана 
во статутот на комората, може да му биде издаден пре-
пис од материјалите од состанокот, освсн од материја-
лите од личен карактер. 

(12) Против одлуката со која се одвива издавањето 
на преписот, дозволена е жалба до претседателот на 
основниот суд кој ќе одлучи по жалбата. 

Состаноци на подрачната нотарска комора и важност 
на нејзините одлуки 

Член 100 
(1) Комората се состанува најмалку еднаш месечно 

по пат на писмена покана од страна на претседателот 
(или неговиот заменик), доставена најмалку пет дена 
пред одржување на состанокот. Ако претседателот 
оцени дека постои итен случај, поканата може да биде 
доставена по телефон или со други технички средства 
еден до два дена пред одржувањето на состанокот. 

(2) За важноста на одлуките на комората е потребно 
присуство од една половина од вкупниот број членови, 
кои одлучуваат со просто мнозинство. 

(3) Членовите кои три пати едно подруго не прису-
ствувале на состаноците на комората, а тоа не го оправ-
дале, се разрешуваат од страна на комората. 

(4) Во случај на разрешување на сите членови на 
комората, претседателот на надлежниот апелационен 
суд свикува состанок на сите нотари од подрачјето, 
заради спроведување избори за нови членови наместо 
разрсшенитс. 

Надлежност на подрачната нотарска комора 
Член 101 

Подрачната нотарска комора: 
а) врши надзор над работењето и дисциплината на 

нотарите од нејзиното подрачје, изрекува дисциплин-
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ски санкции и обезбедува примена на дисциплинските 
санкции од страна на надлежниот суд; 

б) врши надзор над стручното оспособување на но-
тарите и издава уверенија за спроведеното стручно 
оспособување, врз основа на потврда издадена од нота-
рот кај кого се врши оспособуван^^; 

в) секоја година врши заверка на регистарот на но-
тарите; 

г) ги претставува и се грижи за статусот на нотарите 
од подрачјето, како и за односите кон другите органи и 
воопшто кон трети лица; 

д) ги разрешува пројавени^ конфликти меѓу нота-
рите од подрачјето или меѓу нотарите и нивните 
странки и го изнесува своето мислење во случај на спор, 
кој се однесува на плаќано за извршената работа; 

ѓ) го организира продолженото стручно оспособу-
в а н на нотарите од подрачјето, со организирање семи-
нари и предавана по најмалку еден ден во секој месец. 
Учеството на семинарите и предавањата е задолжи-
телно за сите нотари, а нивното отсуство, освен ако за 
тоа постои сериозна и писмено оправдана причина, 
претставува дисциплинска повреда; 

е) го обезбедува приманото на членарината што 
секој нотар е должен да ја плаќа и 

ж) на крајот на секоја година од благајникот прима 
извештај за направените трошоци и предлог на потреб-
ните средства за наредната година. 

' Плаќање на членарина 
Член 102 

(1) Секој вработен нотар е должен да плаќа члена-
рина пропорционално на висината на приходите оства-
рени во вршено на дејноста. 

(2) Висината на членарината на секои три години ја 
утврдува Главниот совет на нотаријатот во согласност 
со министерот. За првите три години по влегуваното во 
сила на овој закон, членарината ќе се утврди во висина 
од 20% од остварените приходи регистрирани во нотар-
ските книги. При уплатата, секој дваесет и петти во 
месецот, нотарот е должен да достави и копија од реги-
старот на актите. Нотарот кој, од било кои причини,.не 
изврши плаќано на членарината, ќе биде привремено 
оддалечен, до денот на извршената уплата на определе-
ната сума. За износите уплатени со доцнење се плаќа 
камата. Во случај на неплаќање во период подолг од 
шест месеци, нотарот може да биде разрешен. 

Распуштање на комората 
Член 103 

Поради неизвршување на задачите предвидени со 
закон, министерот откако ќе го земе предвид мисле-
њето на основниот суд, може по претходно предупреду-
вало, да ја распушти комората. Во тој случај, до осно-
ваното на новата комора, нејзините надлежности ги 
врши претседателот на апелациониот суд или овластен 
од него судија во период од три месеци. Овој рок може 
да биде продолжен уште за три месеци, ако за тоа 
постојат посебно оправдани причини. Во тој период 
претседателот на апелациониот суд (или овластениот 
судија) ги поканува на состанок нотарите од подрачјето 
и по спроведените избори избира претседател, секретар 
и благајник. 

Место на одржување на 
состаноците на комората 

Член 104 
Состаноците на комората по правило се одржуваат 

во нејзиното седиште. 
II. Главен совет на нотаријатот 

Состав и избор 
Член 105 

(1) Главниот совет на нотаријатот (во натамошниот 
текст: Главен совет) има седиште во Скопје и го прет-

ставува нотаријатот во целина. Тој има својство на 
правно лице со полно право да одлучува за сите работи 
што се однесуваат на нотаријатот. 

(2) Главниот совет е составен од 13 членови од кои 
еден е претседател избрани од нотарите во Републи-
ката, по пат на избори кои се одржуваат секои три 
години (во месец февруари, во ист ден). За денот на 
изборите ќе биде известен претседателот на комората 
30 дена пред одржувањето на изборите, од страна на 
претседателот на Главниот совст или од министерот. 
Првите избори по влегувањето во сила на овој закон ги 
организира министерот. 

(3) Членовите на Главниот совет треба да припаѓаат 
на различни нотарски подрачја и тоа, шестмина чле-
нови на подрачјето на Апелациониот суд во Скопје, 
тројца членови на подрачјето на Апелациониот суд во 
Битола и тројца членови на подрачјето на Апелаци-
ониот суд во Штип. 

(4) Резултатите од изборите се доставуваат до мини-
стерот кој, откако ќе ги провери и ќе ја испита нивната 
согласност со законот, ќе ги прогласи избраните чле-
нови и ќе бидат објавени во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

(5) За функционирањето на Главниот совет се при-
менуваат одредбите за комората. 

Надлежност на Главниот совет 
Член 106 

Главниот совет: 
а) подготвува и доставува до министерот предлози и 

мислења што се однесуваат на основната поставеност 
на нотаријатот, како и по сите други прашања што се 
однесуваат на професијата нотар; 

б) презема и спроведува иницијативи за разгледу-
вано на прашана од интерес за нотаријатот, како што 
се прашањата за социјалната заштита на нотарите, ос-
новањето на солидарен фонд за економска помош на 
нотарите кои имаат потреба од тоа, како и фонд за 
помош на лицата кои трајно се оспособуваат за само-
стојно вршење на дејноста и прашања за организирање 
задолжително осигурување на нотарите; 

в) врши надзор над функционира!вето на комората и 
на нотаријатот воопшто и дава иницијатива за вршење 
вонредна инспекција за поведување дисциплинска по-
стапка; 

г) ги штити интересите на нотарите и се грижи за 
зачувување на достоинството на професијата нотар и 
одлучува по жалбите против одлуките на комората до-
несени во дисциплинска постапка; 

д) го свикува и претседава со Генералното собрание 
на нотаријатот најмалку еднаш годишно; 

ѓ) донесува нотарска тарифа во согласност со мини-
стерот и 

е) ги врши сите други функции предвидени со овој 
закон, правилниците или другите општи акти. 

Претседател и други органи на 
Главниот совет 

Член 107 
(1) Главниот совет, по пат на писмено тајно гла-

сано избира претседател, заменик, секретар и благај-
ник. 

(2) Претседателот го претставува Главниот совет на 
национално и меѓународно ниво', ги свикува и води со-
станоците на Главниот совет, ги спроведува одлуките 
на Главниот совет и врши други работи. Во итни случаи 
ги врши функциите на Главниот совет, за што на наред-
ниот состанок на Главниот совет поднесува извештај. 
Заменикот на претседателот на Главниот совет ги врши 
должностите на претседател во случај на негова спрече-
ност. 
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Важност на одлуките на 
Главниот сосот 

Член 108 
(1) За важноста на донесените одлуки од страна на 

Главниот совет потребно с присуство на најмалку поло-
вина од неговите членови, а одлуките се носат со про-
сто мнозинство на присутните членови. 

(2) Мандатот на членовите на Главниот совет изне-
сува три години. Во случај, кога шест месеци пред исте-
кот на мандатот, поради преместување на друго по-
драчје или поради други причини нотарот престане да ја 
врши дејноста, во текот на два месеци по престанокот, 
ќе се спроведат дополнителни избори на нотарското 
подрачје кое го избрало нотарот во Главниот совет. 
Новоизбраниот член на Главниот совет ја врши функ-
цијата до крајот на мандатот на Главниот совет. Во 
случај на престанување на функцијата на повеќе од 
половината членови на Главниот совет, се пристапува 
кон нови избори на целиот Главен совет, кој ќе ја врши 
функцијата до основаното на новиот Главен совет, кој 
ќе биде избран по пат на општи избори (во месец фе-
вруари), по престанокот на мандатот на претходниот 
Главен совет. ( 

Контролна комисија 
Член 109 

(1) Контролната комисија врши контрола на сметко-
водството на Главниот совет, која ја сочинуваат тројца 
нотари избрани истовремено на изборите за членови на 
Главниот совет, и тоа по еден нотар за секое нотарско 
подрачје. Со Комисијата раководи нотар од нотарското 
подрачје на Градот Скопје. 

(2) Благајникот на Комисијата за контрола на смет-
ките е должен да подготви и да приложи свое мислење 
кон годишната сметка и коиѓ'!феЛлогот на пресметката 
за наредната година на Главниот совет. 

Извештај до министерот 
Член НО 

Секоја година (во месец февруари) Главниот совет с 
должен до министерот да достави писмен извештај пот-
пишан од неговиот претседател за активностите на но-
таријатот, коморите и Главниот совет, во текот на го-
дината со изложени мислења и предлози за се што се 
однесува до работењето на нотарите и нивните инте-
реси, воденото и управуваното, како и предлогот на 
мерките за натамошно работење. 

Бесплатно вршење на функциите 
Член 111 

Сите трошоци направени во врска со вршењето на 
функциите на нотарите во рамките на'нивната дејност 
во органите на комората и Главниот совет, или во 
групи и комисии, паѓаат на товар на комората или Глав-
ниот совет. 

Жалби на нотарите 
Член 112 

Против сите одлуки на органите на нотаријатот, за-
интересираниот нотар може да поднесе жалба до мини-
стерот, согласно со постапката предвидена во закон. 

Глава десетта 

НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА 
НОТАРСКАТА СЛУЖБА 

Овластувања на министерот 
Член 113 

(1) Надзор над работењето на нотарската служба 
врши министерот и по службена должност или по повод 

на приговор на заинтересирани лица може да определи 
преглед над работењето на комората, на нотарите и да 
преземе потребни мерки за отстранувано и санкциони-
рано на утврдените неправилности. 

(2) Комората и лицата од став 1 на овој член, се 
должни на министерот да му овозможат преглед на 
списите и книгите што се наоѓаат кај нив. 

(3) За спроведувано на одделни прегледи, министе-
рот може да овласти лице од Министерството за 
правда, претседателот или судии на надлсжниот суд на 
подрачјето на кое се наоѓа седиштето на комората или 
нотарската канцеларија. 

(4) При вршењето на надзорот од страна на министе-
рот, треба да биде присутен претседателот на комората 
или лице овластено од него. 

(5) Министерот може да го распушти Главниот со-
вет и да П) смени претседателот на комората, ако во 
работата на овие органи утврди потешки неправилно-
сти, односно ако тие и по опомената не ги исполниле 
своите законски обврски. Во своето решение, министе-
рот ќе определи рок за избор на нов Главен совет и 
претседател на комората, а ќе именува и свој застапник 
меѓу нотарите во Републиката, кој ќе ги врши работите 
на тие тела се додека нивното вршено не го преземат 
новоизбраните тела. 

(6) Застапникот ќе ги врши работите во седиштето 
на комората и ќе има право на соодветна награда и 
надоместок на трошоците на сметка на комората. Виси-
ната на наградата и надоместокот на трошоците ги 
определува министерот. 

(7) Лицата овластени за вршење на надзорните деј-
ствија можат на нотарот да му изречат казна укор за 
лесни повреди на службената должност и нспримерно 
однесувано и можат да побараат, од комората примена 
на дисциплински мерки за чие изрекување таа с над-
лежна. Против казната укор, нотарот може да изјави 
жалба до Главниот совет. Изрекувањето на казната 
укор не влијае на правото на надзорниот орган да по-
веде дисциплинска постапка. Ако с поведена дисци-
плинска постапка, изречената казна укор нема правно 
дејство. 

(8) Ако по повод жалбата од став 7 на овој член, 
првостепената одлука за казната укор с укината, за 
истото дело може да се поведе дисциплинска постапка, 
само врз основа на факти и докази кои не биле познати 
во постапката пред надзорниот орган. 

Редовен надзор 
Член 114 

(1) Редовен надзор над работењето и однесувањето 
на нотарите врши претседателот на комората или неј-
зин член, овластен од претседателот и претседателот 
на основниот суд од подрачјето или друг судија овла-
стен од него. 

(2) Редовниот надзор се врши на секои две години 
(во точно определен ден) со претходно писмено изве-
стување за денот на вршењето на надзорот доставено 
до нотарот со препорачана пратка. 

(3) Лицата од став 1 на овој член се овластени да 
даваат упатства и да ставаат забелешки на работењето 
на нотарите. 

(4) Нотарот (или лицето овластено од него) е дол-
жен да постапи по упатството и забелешките. Спро-
тивно на тоа, тој ќе биде привремено оддалечен од 
службата, а оддалечува лото трас до моментот кога ќе 
постапи по задолжението. 

(5) Овластените лица од став 1 на овој член, при 
надзорот вршат преглед на канцеларијата на нотарот, 
кој го опфаќа целокупното работење на нотарот, од 
регистарот и книгите, со цел посебно да се контролира 
усогласеноста на нотарските активности со законските 
одредби. 

(6) По спроведениот надзор се составува записник за 
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текот на активностите. Записникот го потпишуваат ли-
цата кои го спровеле надзорот и нотарот врз чие рабо-
тено тој е извршен. Во регистрите на кои с извршена 
контрола тоа се забележува на крајот на последниот 
текст. 

(7) Оригиналот од записникот останува во архивата 
на комората, а заверен препис му се дава на нотарот кај 
кого е извршен надзорот, на министерот, на претседа-
телот на основниот суд и на Главниот совет. 

Вонреден надзор 
Член 115 

Независно од редовниот надзор предвиден во член 
114 на овој закон, министерот може да нареди вршење 
на вонреден надзор кој ќе се спроведе на начин и по-
стапка предвидени за спроведување на редовниот над-
зор и кој ќе се изврши во канцеларијата на нотарот, без 
претходно тој да биде известен. 

Член 116 
Не може да се врши контрола на тестамент, се до-

дека не биде прогласен и ставен во книгата на актите. 

Глава единаесет! 
Неспособност за работење на нотарот 

Член 117 
(1) Ако нотарот поради телесна или душевна со-

стојба трајно ја загуби способноста за вршено на функ-
цијата, комората или министерот (ако комората тоа не 
го стори во еден разумен рок), со наведувано на причи-
ните за тоа, ќе го повика да се откаже од вршењето на 
службата. Ако во определениот рок нотарот не по-
стапи така, комората ќе побара од надлежниот суд на 
подрачјето на кое нотарот има седиште да поведе по-
стапка за утврдување на трајна неспособност за вршење 
на работите поради телесни и душевни недостатоци 
(член 18 став 1 точка д). 

(2) Постапката ја спроведува и одлука донесува 
претседателот на основниот суд, врз основа на мисле-
њето на претседателот на комората. Расправата пред 
судот ќе се одржи во присуство на нотарот. 

(3) Против одлуката на основниот суд од став 2 на 
овој член, жалба до апелациониот суд можат да подне-
сат нотарот и јавниот обвинител. 

Глава дванаесетта 

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА 
НОТАРИТЕ 

Дисциплински повреди и санкции 
Член 118 

(1) Ако нотарот со своето однесување во работата и 
во приватниот живот ја нарушува честа и угледот илија 
доведува во прашање довербата на нотарската служба, 
ако ја повреди службената должност, особено ако про-
тивзаконито ги врши службените дејствија или по своја 
вина ги одолжува, ќе се казни поради неуредност или 
дисциплинска повреда. 

(2) Неуредност е секоја полесна повреда на службе-
ната должност, која не е дисциплинска повреда. 

(3) Нотарот прави дисциплинска повреда ако: 
а) успеал да биде избран, свесно прикривајќи го по-

стоењето на законските пречки (многу тешка повреда 
која повлекува разрешување); 

б) ја повреди должноста утврдена со овој закон и со 
тоа сериозно ја загрози довербата во неговата непри-
страсност и во исправите кои ги составува особено ако 
преземе службено дејство за работа за која според за-

кон е исклучен, или ако ја повреди должноста за чу-
вано на тајна (многу тешка повреда); 

в) не се придржува на законските одредби од кои 
зависи важноста на нотарската исправа (многу тешка 
повреда, а ако се однесува на формата на исправата, 
средно тешка повреда); 

г) потврди дека се случило нешто што не се случило 
во негово присуство (многу тешка повреда); 

д) спротивно на нотарската тарифа, побара пого-
лема награда, или ако како судски доверител врши при-
тисок на странките да го постават за нивни застапник 
(тешка повреда); 

ѓ) со ветување дека ќе ја намали наградата, преку 
посредник или на друг непристоен начин, бара странки 
(средно тешка повреда); 

е) застапува странка или составува исправа во слу-
чаи во кои со закон тоа му е забрането (тешка по-
вреда); 

ж) грубо го повреди должното почитување спрема . 
судовите и надзорните органи (тешка повреда); 

з) не постапи по правосилните одлуки на судовите и 
надзорните органи (тешка повреда); 

ѕ) неуредно ги води книгите, особено ако остава 
празни рубрики или невнимателно управува со својата 
канцеларија (средно тешка повреда); 

и) им помага на надриписарите со потпишување на 
нивните поднесоци, со давано на совети и мислења или 
со прикривање на нивното работење (тешка повреда); 

ј) составува, спротивно на законот, нотарски 
исправи на јазик кој не е службен (тешка повреда); 

к) на јавна продажба или во текот на некоја друга 
постапка, која ја води како нотар или како доверител 
на судот, или како застапник на странките, купи за себе 
или за свои роднини предмети или купи наследни или 
други права (тешка повреда); 

л) за плата врши државна или некој друга постојана 
јавна или приватна служба, или се занимава со трговија 
и посреднички работи или со занимање што не е во 
согласност со угледот, честа или независноста на нота-
рот, ако склучува договори под свое име за други лица 
или под туѓо име за себе, или ако е учесник во работа во 
која презема службени дејствија како нотар или судски 
доверител, ако парите што му се доверени на чување ги 
вложи на свое име спротивно на одредбите од овој за-
кон, ако преземе обврски на гаранција или одговорно-
сти во работи кои се склучуваат со негово учество во 
својство на нотар (многу тешка повреда) и 

љ) за времето за кое привремено е оддалечен од 
работата врши нотарски работи или на друг начин ја 
избегнува казната (многу тешка повреда). 

(4) Со статусот на нотаријатот може да се утврдат и 
други дисциплински повреди. 

I I 
Казни поради неуредност 

Член 119 
Казните поради неуредност се: 
а) устна или писмена опомена и 
б) парична казна до висина од една основна месечна 

плата на судија на првостепен суд, чие плаќање може да 
се определи во најмногу пет еднакви месечни рати. 

Казни за дисциплински повреди 
Член 120 

(1) Казните за дисциплински повреди на нотарите 
се: 

а) устен укор кој му се упатува на нотарот во прису-
ство на претседателот на комората, со предупредување 
повредата да не се повтори; 

б) писмено предупредување, кое се става 30 дена да 
стои на вратата од салата за состаноци во седиштето на 
комората; 
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в) парична казна до вистина на три основни месечни 
плати на судија на првостепен суд, чие плаќање може да 
се определи во најмногу шест еднакви месечни рати; 

г) привремено одземање на правата за вршење на 
службата во траење од еден месец до една година и 

д) одземање на правото за вршење нџ службата. 
(2) Казните устен укор и писмено предупредување се 

изрекуваат за лесни повреда; 
- паричната казна се изрекува за средно тешки по-

вреди; 
- казната привремено одземање на правото за 

вршење на службата се изрекува за тешки повреди; 
- казната одземање на правото за вршење на служ-

бата се изрекува за многу тешки повреди и во сите 
други случаи на неспособност за вршење на дејноста 
нотар и 

- во случај на поврат сторен во период од една до пет 
години, ќе се примени потешката казна, додека не се 
стигне до казната одземање на правото за вршење на 
службата. 

(3) Казната од став 1 точка г) на овој член, има за 
последица и забрана за вршење на работите од членот 4 
на овој закон. 

(4) Казната одземање на правото за вршење на 
службата, ќе се изрече особено ако: 

- нотарот успеал да биде избран свесно прикривајќи 
го постоењето на законските пречки за тоа и 

- за времето за кое привремена му е одземено пра-
вото на вршење на службата, тој врши нотарски работи 
или на друг начин ја избегнува казната. 

(5) Ако со сторената дисциплинска повреда, нотарот 
стекнал некоја недозволена имотна корист, паричната 
казна може да се изрече до двојниот износ на висината 
на таа корист, независно од ограничувањето на став 1 
точка в) од овој член. 

Бришење од именикот 
Член 121 

Нотарот на кого му е изречена дисциплинска казна 
одземање на службата, се брише од именикот на комо-
рата. 

Застареност на гонењето 
Член 122 

(1) Рокот на застареност на гонењето за дисциплин-
ска повреда изнесува две години. 

(2) Застареноста на точеното почнува да тече од 
денот кога дисциплинската повреда е направена. 

(3) Застареноста на гоненото се прекинува со секое 
процесно дејство што се презема заради гоне!ве за сто-
рената дисциплинска повреда. 

(4) Застареноста на гонењето за дисциплинската по-
вреда настапува во секој случај кога ќе измине два пати 
онолку време колку што според законот се бара за 
застареност на гонењето. 

Дисциплински орган 
Член 123 

Дисиплинска постапка спроведува и одлука донесува 
комората, за што формира дисциплински совет. Про-
тив одлуката на комората, нотарот има право на жалба 
до Главниот совет. Против одлуката на Главниот совет, 
нотарот има право на управен спор. 

Известување за поведување на дисциплинска постапка 
Член 124 

За поведувањето на дисциплинска постапка треба 
веднаш да биде известен министерот, претседателот на 
основниот суд, претседателот на Главниот совет и прет-
седателот на подрачната комора. 

Привремено оддалечување од службата 

Член 125 
(1) На нотарот против кого е поведена постапка за 

потешка повреда, со цел да се заштити достоинството 
на професијата, министерот, претседателот на основ-
ниот суд, претседателот, на Главниот совет или претсе-
дателот на комората може да дбнесе одлука со која 
привремено му се забранува вршењето на службата се 
до завршувањето на дисциплинската постапка. 

(2) Привремено оддалечување ќе се определи секо-
гаш ако: 

а) против нотарот е поведена истрага за кривично 
дело од користољубие и 

б) против нотарот е донесена ^правосилна пресуда 
за одземано на правото за вршено на службата. 

(3) Привременото оддалечување ќе се отповика 
штом ќе престанат причините кои го предизвикале. 

(4) За одлуките од ставовите 1 и 2 на овој член, 
дисциплинскиот совет ќе го извести министерот, прет-
седателот на основниот суд, комората, јавното обвини-
телство и нотарот. 

(5) Одлуката по барањето за примена на мерката 
привремено оддалечување судот треба да ја донесе во 
најкраток можен рок, откако на нотарот ќе му се даде 
можност во рок од 24 часа да се изјасни. 

Извршување на /дисциплинските одлуки 
Член 126 

(1) Правосилните одлуки донесени во дисциплин-
ската постапка ги извршува комората. 

(2) Правосилните дисциплински одлуки за изрече-
ната парична казна и за трошоците на постапката 
имаат сила на извршна исправа и присилно извршуван,е 
има право да бара комората. Средствата добиени со 
присилното извршување одат на сметката на комората 
и тие можат да се користат само за стручно оспособу-
в а н во рамките на комората. 

(3) Ако со правосилната дисциплинска одлука е 
изречена казна одземање на правото за вршење на 
службата, нотарот на кого таа казна му е изречена се 
брише од именикот на комората. Правосилната дисци-
плинска одлука со која с изречена некоја друга казна, 
како и неправосилната одлука за привремено оддалечу-
вање од службата, се запишуваат во именикот на нота-
рите. Казната устен и писмен укор ќе се бришат од 
именикот по истекот на една година, паричната казна 
по истекот на три години, а другите казни по истекот на 
пет години. 

(4) Ако со правосилната дисциплинска одлука е 
изречена казна привремено одземано на правото за 
вршење на службата или одземање на правото за 
вршено на службата Министерството за правда изрече-
ните казни ги објавува во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Глава тринаесетта 

НОТАРИТЕ КАКО ПОВЕРЕНИЦИ НА СУДОВИТЕ 
И ДРУГИТЕ ОРГАНИ 

Спроведување на оставинска постапка 
Член 127 

Овластувањето на нотарите за расправано на оста-
вината се предвидени во законот со кој се уредува таа 
постапка. 

Други работи кои можат да му се доверат на нотарот 

Член 128 
(1) Судот или друг орган може на нотарот да му ги 

довери сите работи што се утврдени со посебен закон. 
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(2) Доверената работа може во секое време, од 
оправдани причини, да му биде одземена на нотарот. 

(3) Нотарот одговара за штетата која како повере-
ник на било кој орган им ја направил на странките. 

Правната положба на нотарот како повереник 
Член 129 

(1) На нотарот како повереник на судот или на друг 
орган на соодветен начин се применуваат правилата со 
кои се уредува постапката во која му с доверено врше-
њето на определени работи, особено правилата за иззе-
мано, за достава,'барање правна помош, податоци итн. 

(2) По извршувањето на определено службено деј-
ство нотарот е должен без одлагано да му поднесе 
извештај на органот кој му ја доверил работата. 

Надзор над работењето на нотарот како повереник 
. Член 130 

Надзорот над работеното на нотарот како повере-
ник на одреден орган го врши самиот тој орган. Орга-
нот е овластен да му нареди на нотарот да ги предаде 
актите и по службена должност присилно да го изврши 
таквиот налог. 

Чување на актите 
Член 131 

Актите за службените дејствија кои нотарот ги извр-
шил како повереник на судот или на некој друг орган се 
чуваат во архивата на тој орган одвоено од другите 
акти, 

Глава четиринаесетта 

НАГРАДА ЗА РАБОТАТА И НАДОМЕСТОК НА 
ТРОШОЦИТЕ 

Нотарска тарифа 
Член 132 

Нотарот има право на награда за работата и на надо-
месток на трошоците во вршењето на службените деј-
ствија од неговиот делокруг во согласност со нотар-
ската тарифа која ја донесува комората во согласност 
во Министерството за правда. 

Спорови за наградата и надоместокот на трошоците 
Член 133 

Ако странката не ја прифати сметката на нотарот за 
висината на наградата и надоместокот на трошоците, 
комората треба да се обиде да го реши спорот и да го 
изнесе сцоето мислено во однос на висината. 

Награда и надоместок на трошоците 
Член 134 

Ако повеќе лица учествувале во склучувано на 
правна работа пред нотар или од него барале вршење 
на некое службено дејство, сите тие солидарно му ги 
надоместуваат на нотарот наградата и трошоците. 

Плаќање на наградата и аванс 
Член 135 

(1) Нотарот е овластен да бара наградата да му се 
исплати веднаш по завршената работа, а може да бара 
и соодветен аванс. 

(2) Во случај кога нотарот од свои пари ги исплатил 
даноците кон државата се стекнува со сите привилегии 
што и припаѓаат на државата во однос на странките. 

Забелешки и потврда за наградата и трошоците 
Член 136 

(1) На секоја исправа и на секој извод нотарот ќе го 
забележи износот на пресметаната награда согласно со 
Тарифата за наградите. 

(2) На барано на странките нотарот ќе издаде специ-
фицирана сметка и признаница за платената награда и 
трошоците, која ја содржи главната награда и другите 
награди и трошоци. Износот на главната награда треба 
да се забележи, така што ќе се одвои делот кој останува 
кај нотарот од оној на комората. Сите други награди 
треба да бидат посебно назначаени. 

Член 137 
(1) Исплаќаното на нотарот кој работел како пове-

реник кај некои органи го врши органот кој го поставил 
согласно со Тарифата за наградите. Нотарот може да 
се договори со странките директно да биде исплатен од 
нив. 

(2) Државата не гарантира за наплаќањето. 
Застапување пред суд 

Член 138 
Ако нотарот ја застапува странката како полномош-

ник пред судот или друг орган, има право на награда и 
надоместок на трошоците според Тарифата за награда 
и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, и 
тоа во случаите кога нотарот е овластен да ги застапува 
странките пред судот и другите органи според член 6 на 
овој закон. 

Наплата на нотарските такси 
Член 139 

(1) За сите службени дејствија што ги презема нота-
рот се плаќаат такси. 

(2) Нотарот е должен да води грижа за тоа дали 
странките уредно ги платиле таксите за службените 
дејствија што тој ги Гјрезел. Нотарот не смее на стран-
ките да им ги издаде бараните исправи пред тие да 
докажат дека ги уплатиле таксите. 

(3) За утврдување на видот и висината на таксите се 
применува Законот за судските такси. 

Глава петнаесетта 
Преодни и завршни одредби 

Член 140 
(1) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето 

во сила на овој закон, министерот ќе донесе нотарска 
тарифа која ќе се применува се додека Главниот совет 
во согласност со министерот не донесе нова нотарска 
тарифа. 

(2) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, министерот ќе донесе правилник 
со кој поблиску ќе се уредат видот, содржината, фор-
мата и начинот на водењето на актите и книгите, при-
мањето и чувањето на исправите и предметите од вред-
ност и нивното издавање и преземале и други фор-
мални дејствија. Со правилникот ќе се утврди и фор-
мата, содржината и начинот на издавање и одземање на 
печатите, штембилите и фирмата на нотарот. 

(3) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, министерот со правилник ќе ги 
утврди критериумите за бројот и распоредот на службе-
ните седишта на нотарите на подрачјето на Република 
Македонија и Нацртот на распоредот на тие седишта. 

(4) Другите правилници предвидени со овој закон, ми-
нистерот ќе ги донесе во рок од шест месеци од денот 
на влегува!ЈОТО ВО сила на овој закон. 

Нотарски испит 
Член 141 

(1) При првото применувано на овој закон, нотар-
скиот испит можат да го полагаат лицата кои непо-
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средно пред полагањето на нотарскиот испит работеле 
пет години на правни работи. 

(2) Со нотарскиот испит се проверува познавањето 
на правните прописи со кои се уредува нотарската 
служба, составуваното, заверката и лсгализацијата на 
исправите во односите со меѓународен елемент, тргов-
ските друштва, претпријатијата и правните лица во-
општо, евиденција на правата на недвижности, наслед-
ното, семејното и стварното право, кривично право, 
парничната, вонпарничната и извршната постапка и 
други прописи неопходни за вршење на нотарската деј-
ност. При определувањето на содржината на нотар-
скиот испит, кој се состои од устен и писмен дел ќе се 
води сметка за содржината на правосудниот испит, за да 
се избегне повторното полагање на правната материја 
која била опфатена со правосудниот испит. Содржи-
ната на нотарскиот испит поблиску се уредува со пра-
вилникот на министерот. 

(3) Министерот е должен да ги организира првите 
нотарски испити во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, а на членовите на 
првата испитна комисија што ќе ја формира министе-
рот им се признава нотарскиот испит, за што им се 
издава уверение за положен нотарски испит. 

Конкурс за именување на нотари 
Член 142 

(1) Министерството за правда е должно да го ра-
спише првиот конкурс за именување на нотари во рок 
од еден месец откако најмалку десет кандидати ќе го 
положат нотарскиот испит. 

(2) Министерството за правда ќе ги распишува и 
спроведува конкурсите за првото именување нотари се 
до основањето на коморите. 

Основање на коморите и Главниот совет 

Член 143 
(1) Подрачните комори ќе се основаат кога секоја од 

нив може да покрие најмалку половина од нотарските 
седишта кои припаѓаат на соодветното нотарско по-
драчје. Во тој момент може да се основа и Главниот 
совет. 

(2) Претседателот на апелациониот суд на предлог 
на министерот го свикува првиот основачки состанок 
на коморите од своето подрачје. 

(3) Во рок од шест месеци од денот на влегуваното 
во сила на овој закон, министерот ќе го свика Генерал-
ното собрание (со покани доставени како препорачани 
пратки, и тоа најмалку 15 дена пред одржувањето на 
седницата на Генералното собрание). Првата седница 
што ќе се одржи во Градот Скопје, ќе работи според 
дневен ред подготвен од Министерството за правда. 

Член 144 
По три години од примената на овој закон (во три 

последователни месеци), бројот и распоредувањето на 
нотарите на територијата на Републиката ќе се изврши 
во согласност со министерот за правда и Главниот со-
вет, врз основа на мисленото на претседателите на 
судовите и претседателите на подрачните комори. 

Член 145 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 октомври 1997 година. 

1067. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ НОВИТЕ ЕДИНИЦИ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЕДИНИЦИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ОД КОИ ПРОИ-

ЗЛЕГУВААТ 

Се прогласува Законот за уредување на односите 
меѓу новите единици на локалната самоуправа и едини-
ците на локалната самоуправа од кои произлегуваат, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 октомври 1996 година. 

Број 08-3572/1 Претседател 
16 октомври 19% година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски,с.р. 

ЗАКОН 
З А УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ НОВИТЕ 
ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

ОД КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ 
Член 1 

Со овој закон се уредува постапката и начинот за 
создавање услови за започнување со работа на новоос-
нованите единици на локалната самоуправа (во ната-
мошниот текст: општини). 

Член 2 
Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 

сила на овој закон ќе се изврши делбен биланс на имо-
тот меѓу Републиката и 34 општини формирани според 
Законот за подрачјата на општините во Социјалистич-
ката Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ број 2/65, 18/65 и 16/77) и Законот за образување 
општини во Град Скопје и за утврдувано на нивните 
подрачја („Службен весник на СРМ“ број 8/76). 

За спроведувано на делбениот биланс од став 1 на 
овој член Владата на Република Македонија ќе фор-
мира Комисија составена од претставници на Мини-
стерството за правда, Министерството за финансии^ 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина, Републичката геодетска 
управа и претставници на општините. 

Член 3 
По извршениот делбен биланс од член 2 на овој 

закон а најдоцна до 1 јули 1997 година ќе се изврши 
делбен биланс меѓу новооснованите општини и општи-
ните од кои се издвоиле. 

За спроведувано на делбениот биланс од став 1 на 
овој член Владата на Република Македонија ќе фор-
мира Комисија од по тројца претставници на општи-
ните меѓу кои се врши делбениот биланс и по еден 
претставник од министерствата од став 2 на член 2 и 
Републичката геодетска управа. 

Претседател на Комисијата за делбен биланс меѓу 
општините од став 1 на овој член е претставник на 
Министерството за финансии. 

Делбениот биланс ќе се однесува на недвижности и 
на други предмети, а ќе се спроведе според критери-
умите утврдени во членовите 60 и 61 на Законот за 
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локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/95). 

За спроведувано на делбениот биланс министерот за 
правда претходно ќе донесе поблиски прописи врз ос-
нова на мислен,ата на министерот за финансии и мини-
стерот за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина. 

Член 4 
Во рок од шест месеци од изборот на членовите на 

советите и на градоначалниците, новооснованите опш-
тини ќе го донесат статутот на општината. 

Бројот на вработените во управните и администра-
тивните органи на општината се определува со акт на 
советот на општината во зависност од бројот на населе-
нието, развиеноста на општината и вкупниот број вра-
ботени на подрачјето на општината, односно Градот 
Скопје. 

Член 5 
За вработувања во општините кои немаат средства 

за оваа намена, а добиваат средства од Буџетот на Репу-
блика Македонија, потребно е да се добие согласност 
од Министерството за финансии и Министерството за 
правда. 

Член 6 
Новооснованите општини и општините од кои прои-

злегле новите општини вршат примопредавано на 
вкупната документација што се однесува за подрачјето 
на секоја одделна општина. 

Примопредаваното на документацијата оЈц став 1 на 
овој член се врши најдоцна до месец мај 1997 година. До 
тој рок работите од интерес на граѓаните на сите опш-
тини кои произлегле од претходната заедничка опш-
тина ги вршат службите на таа општина. 

Општините од став 2 на овој член можат да склучат 
спогодба за заедничко вршено на услуги од страна на 
јавните служби. Во тој случај општините ги договараат 
условите на вршено на заедничките потреби во врска 
со јавните служби преку формирано на заедничка меѓу-
општинска јавна служба или преку јавна служба на 
општината од која произлегле новооснованите опш-
тини или на друг начин. 

Член 7 
Јавните комунални претпријатија не потпаѓаат под 

режим на делбен биланс на имотот меѓу новооснова-
ните општини и општините од кои произлегле. 

Член 8 
Јавните комунални претпријатија кои до денот на 

влегувањето во сила на овој закон имаат статус на опш-
тински комунални претпријатија прераснуваат во јавни 
комунални претпријатија за територијата на сите ново-
основани општини и општината од која произлегле. 

Другите јавни претпријатија и јавни установи и орга-
низации на општините, кои од денот на влегуваното во 
сила на овој закон имаат статус на општински јавни 
претпријатија и јавни установи и организации или кои 
таков статус ќе стекнат по делбениот биланс извршен 
меѓу Републиката и општините од член 2 став 1 на овој 
закон, прераснуваат во меѓуопштински јавни претпри-
јатија, односно јавни установи и организации за терито-
ријата на сите новоосновани општини и на општината 
од која тие произлегле. 

Член 9 
Новооснованите општини и општината од која прои-

злегле, во рок од три месеци од денот на конституира-
њето на Советот на општината односно изборот на 
градоначалници на општините, статусот, работата и 
односите во јавните комунални претпријатија, другите 
јавни претпријатија и јавни установи и организации ќе 
ги регулираат со спогодби, со кои особено се уредуваат: 

- составот и бројот на членовите на управните од-
бори, како и бројот на членовите кои во управните 
одбори ќе ги именува секоја општина одделно; 

- начинот на користењето на услугите и цената за 
нив која не може да биде различна само затоа што 
корисниците ,на тие услуги се од различни општини; 

- прашањата за вработените и вработувањето на 
работници Л службеници и 

- други прашања кои се од интерес за постигнување 
рамноправен третман на физичките и правните лица од 
новооснованите општини и од општината од која тие 
произлегле, а кои можат да бидат остварени преку ра-
ботата и функциите на јавните комунални претприја-
тија, другите јавни претпријатија и јавни установи и 
организации, независно што седиштето останува во 
општината од која произлегле новооснованите општи-
ни. 

Член 10 
Доколку општините во рок од три месеци од консти-

туираното на Советот на отитината, односно изборот 
на градоначалниците не ги склучат спогодбите предви-
дени во член 9 од овој закон, Владата на Република 
Македонија ќе ја преземе грижата за вршеното на деј-
носта на комуналните јавни претпријатија, другите 
јавни претпријатија, јавни установи и јавни организа-
ции, а особено именуваното и разрешувањето на нив-
ните органи на управување и раководено. 

Член И 
Новооснованите општини ќе почнат со работа нај-

доцна до 1 јули 1997 година. 
Член 12 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

1068. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ ЗА ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ ЗА МА-

КЕДОНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за гаранција на Република 
Македонија по Договорот за заем за набавка на ре-
зервни делови за вагони и Локомотиви за Македонските 
железници, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 октомври 1996 година. 

Број 08-3568/1 Претседател 
16 октомври 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ 

ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
Член 1 

Република Македонија, како гарант, презема обвр-
ска да ги намири обврските по Договорот за заем за 
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набавка на резервни делови за вгони и локомотиви за 
Македонските железници, што ќе се склучи меѓу 
ЕУРОФИМА (заемодавач) и Македонските железници 
(заемопримач), во вкупен износ од 1.850.000 швајцар-
ски франци, во рокови и услови предвидени во догово-
рот за заем, доколку Македонските железници не го 
отплатат заемот. 

Член 2 
Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатуваат 

Македонските железници. 
Член 3 

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплати едно-
кратно во 2000-та година. На заемот се пресметува 
фиксна каматна стапка од 4,25%, вклучувајќи ја и про-
визијата од 0,50%, а ќе се плаќа на годишна основа во 
рок од четири години, почнувајќи од 1997 година. 

Член 4 
Доколку пристигнатите ануитети во роковите утвр-

дени со договорот, во име на заемопримачот ги плати 
Република Македонија, министерот за финансии, по 30 
дена од денот на извршуваното на обврската, но не 
подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за пла-
тен промет да пренесе во корист на сметката на прихо-
дите на Буџетот на Република Македонија денарски 
средства во висина на извршеното плаќање, зголемено 
за пресметаната камата и за трошоците од сметката на 
корисникот на заемот. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1069. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнувани на Законот 
за надворешно-трговското работење, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 октомври 1996 година. 

Број 08-3569/1 Претседател 
16 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВО-

РЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Законот за надворешно-трговското работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 31/ 
93 , 41/93 и 78/93) во членот 55 став 1 по зборовите: 
„Извозот на стоките и услугите и оспорувањето на де-
визен прилив“ се додаваат зборовите: „увозот на стоки 
наменети за производство за извоз“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

1070. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16 октомври 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ПОЛСКА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Полска. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Полска, како и за раз-
мена на искуствата од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

думмина членови од редот на пратениците на Собрани-
ето на Република Македонија и тоа 

Претседател 
Александар Гештаковски 
Членови: 
Здравко Стојковски, 
Ванчо Чифлиганец, 
Славко Котевски, 
Кире Видимче, 
Димитар Трпеновски, 
Ризван Сулејмани и 
Сали Рамадани. 

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

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3567/1 Претседател 
16 октомври 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

1071. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за судските 

такси („Службен весник на СРМ“ број 46/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 65/92), Со-
бранието на Република Македонија на седницата одр-
жана на 16 октомври 1996 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, ДОГРАДБА, 
АДАПТАЦИЈА И ПОГОЛЕМИ ПОПРАВКИ НА 
ЗГРАДИ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ, КАЗ-
НЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВ-
НИТЕ УСТАНОВИ И ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА 
ОВИЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1997 ДО 2001 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се уредуваат: работите, потребите 
и роковите за финансирање на изградба, доградба, 
адаптација и поголеми поправки на згради на правосуд-
ните органи, казнено-поправните и воспитно-поправ-
ните установи и за опремувана на овие органи и уста-
нови, вкупните средства потребни за извршување на 
програмата во целина, висината на средствата по-
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тревни за извршување на програмата за секоја година, 
органите надлежни за извршување на работите и мер-
ките за извршувано на програмата во периодот од 1997 
до 2001 година. 

II 
A) За извршување на работите во текот на 1997 

година. 
1. Довршување на изградбата на нискиот дел на об-

јектот „Правосудна зграда во Скопје“ за работа на Ос-
новниот суд Скопје 2; 

2. Започнување на изградбата на објектот на Каз-
нено-поправната установа - Идризово за обезбедување 
просторни услови за живот и работа на 500 осудени 
лица и 

3. Одржување на постојните објекти, опремување и 
доградба, санација и реконструкција на објектите на 
правосудните органи и казнено-поправните установи. 

Б) За извршување на работите во текот на 1998 
година 

1. Довршување на изградбата на високиот дел на 
објектот „Правосудна зграда во Скопје“ за работите на 
правосудните органи; 

2. Довршување на изградбата на објектот на Каз-
нено-поправната установа - Идризово за обезбедување 
просторни услови за живот и работа на 500 осудени 
лица; 

3. Одржувани на постојните објекти, опремување и 
доградба, санација и реконструкција на објектите на 
правосудните органи и казнено-поправните установи и 

4. Започнување со изградбата на објектите на суд-
ските одделенија во Валандово, Демир Хисар, Маке-
донски Брод и Пробиштип. 

B) За извршување на работите во текот на 1999 
година 

1. Довршување на изградбата на високиот дел на 
објектот „Правосудна зграда во Скопје“ за работа на 
правосудните органи; 

2. Довршување на изградбата на објектот на Каз-
нено-поправната установа - Идризово за обезбедување 
просторни услови за живот и работа на 500 осудени 
лица; -

3. Довршување на изградбата на објектите на суд-
ските одделенија во Валандово, Демир Хисар, Маке-
донски Брод и Пробиштип и 

4. Одржувани на постојните објекти, опремување и 
доградба, санација и реконструкција на објектите на 
правосудните органи и казнено-поправните установи. 

Г) За извршување на работите во текот на 2000 
година 

1. Започнува!ве со изградбата на Дом - болница за 
обезбедување просторни услови за лекување и престој 
на 200 осудени лица во кругот на казнено-поправната 
установа - Идризово; 

2. Довршување на изградбата на објектот на Каз-. 
нсно-поправната установа - Идризово за обезбедување' 
просторни услови за живот и работа на 500 осудени 
лица и 

3. Одржување на постојните објекти, опремување и 
доградба, санација и реконструкција на објектите на 
правосудните органи и казнсно-поправнитс утанови. 

Д) За довршување на работите во текот на 2001 
година 

1. Довршува!ве со изградбата на Дом - болница за 
обезбедување просторни услови за лекување и престој 
на 200 осудени лица и 

2. Одржување на постојните објекти, опремување и 
доградба, санација и реконструкција.на објектите на 
правосудните органи и казнено-поправните установи. 

III 
За извршување на работите утврдени во оваа про-

грама ќе се користат средствата обезбедени во висина 

од 50% од приходите остварени од судските такси, со-
гласно со член 9 став 2 од Законот за судските такси 
добиени од продажба на објекти на казнено-поправните 
установи. 

IV 

Средствата за извршувано на оваа програма се пре-
несуваат на жиро-сметката на Министерството за 
правда според утврдена динамика на извршување на 
задачите во тековната година. 

V 

Определените износи на средствата годишно се ре-
валоризираат зависно од индексот на цените на градеж-
ните работи, а за опремата во зависност од индексот на 
цените на индустриските производи. 

VI 

За извршување на оваа програма е надлежно Мини-
стерството за правда. 

VII 

За извршувањето на оваа програма се составува из-
вештај во рокот предвиден за составувано на годиш-
ната сметка на Министерството за правда и се доста-
вува до Министерството за финансии. 

VIII 

По извршувањето на работите и потребите предви-
дени во оваа програма во целина, Министерството за 
правда составува извештај во рок од еден месец и го 
доставува до Собранието на Република Македонија. 

IX 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3563/1 Претседател 
16 октомври 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

1072. 
Врз основа на член 55, став 4 од Законот за надво-

решно - трговско работено („Службен весник на РМ“, 
број 31/93, 78/93, 41/94 и 59/96), а во врска со член 58 од 
Законот за царините („Службен весник на РМ“, број 
20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ЗА УВЕЗЕНИ СТОКИ 
УПОТРЕБЕНИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ 

ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат условите и начинот 

за враќање на царина за увезени стоки употребени во 
производство на стоки кои ќе се извезат. 

Член 2 
Под увезени стоки во смисла на оваа Уредба се по-

дразбираат суровини и репроматеријали, освен: 
- материјали што се трошат во процесот на произ-

водство при изработка на производот, а не влегуваат во 
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супстанцата на финалниот производ, како што се: ма-
теријали за растоварувало, нагризување, одмастување 
и слично, леарски песок и друг сличен материјал; 

- погонско гориво и огревен материјал; 
- материјали што служат за ситни поправки, одржу-

вани и чистење на опремата и деловните простории, 
или како помошни односно потрошни материјали кои 
се трошат во процесот на производство; 

- опрема, алати и резервни делови за опремата и 
алатот за производство на стоки за извоз. 

Член 3 
Под извезени стоки во смисла на оваа уредба се 

подразбираат стоки кои се: 
- оцаринети и ја преминале царинската линија; 
- оцаринети, а оштетени или уништени при што е 

извршен надоместок од осигурителни друштва; 
- оцаринети, без премин на царинска линија, а врз 

основа на одобрение на Министерството за надворешни 
работи. 

Член 4 ' 
Правото за враќање на царината го остварува произ-

водителот на извезената стока кој истовремено е и ко-
рисник на увезените суровини и репроматеријали и е со 
идентичен - единствен матичен број под услов: 

- при увозот на суровините и репроматеријалите да е 
наплатена царината според царинската стапка од Ца-
ринската тарифа која е над 3 процентни поени. 

Производителот - корисник од став 1 на овој член, 
правото за враќано на платената царина, го остварува 
за увозот на суровини и репроматеријали употребени за 
производство на стоки за извоз, извршен во рок од една 
година сметано наназад од денот на извршениот извоз. 

По исклучок од став 2 на овој член, за увозот на 
суровини и репроматеријали употребени во производ-
ство на опрема чиј процес на производство трас по-
долго од една година, рокот не може да биде подолг од 
две години од денот на извршениот извоз. 

Член 5 
Барањето за враќање на платената царина согласно 

членот 4 од оваа уредба, се поднесува во рок од 6 ме-
сеци од денот на извршениот извоз. 

Ден на извршениот извоз се смета денот кога сто-
ката ја преминала царинската линија. 

Член 6 
Барањето за враќано на платената царина се подне-

сува до Царинската управа на Република Македонија на 
основа на извозна царинска декларација со која се изве-
зени стоки произведени од увезени суровини и репрома-
теријали увезени по една или повеќе увозни царински 
декларации. 

Кон барањето се приложува: конкретната извозна 
царинска декларација, доказите од член 3 и член 4 на 
оваа уредба, примерок на увозната царинска деклара-
ција или примероци на повеќето увозни царински де-
кларации по кои с извршен увозот на суровините и 
репроматеријалите кон се употребени во производ-
ството на извезените стоки, нормативна изјава на утро-
шокот на увезените стоки по единица на производ кој е 
извезен, како и посебен преглед ?а потрошената коли-
чина на увезена суровина и репроматеријал според нор-
мативната изјава, употребени за производство на кон-
кретната стока за извоз, со извршена пресметка на пла-
тената царина според конкретната увозни царинска де-
кларација. 

Царинската управа, може да врши контрола со-
гласно Законот за царините во секој момент, кај произ-
водителот на извезените стоки во неговата евиденција и 
во производствениот процес. 

Член 7 
Износот на царината што треба да се врати за суро-

вините и репроматеријалите оцаринети по конкретната 
увозна царинска декларација се утврдува согласно усло-
вите од член 22 од Законот за царините, пресметан 
според царинска стапка намалена за 3 процентни поени 
од царинската стапка на Царинската тарифа за сурови-
ните и репроматеријалите. 

Врз основа на податоците во барањето и прилозите 
а по извршената контрола на поднесената документа-
ција Царинската управа донесува решение за враќање 
на царината за сите увозни царински декларации по кои 
е извршен увоз на суровии и репроматеријали кои се 
употребени за производство на стоки извезени по из-
возната царинска декларација за кои е поднесено ба-
рано за враќано на царината. 

Член 8 
Враќаното на уплатената царина од член 7 на оваа 

уредба ја врши Царинската управа во рок од 8 дена, 
преку Заводот за платен промет. 

Член 9 
Одредбите од оваа уредба не се применуваат во слу-

чај ако подносителот на барањето има неизмирени -
доспеани обврски по член 53 од Законот за царините, 
кој престана да се применува со влегувањето во сила на 
Законот за царинска тарифа како и неизмирени - до-
спеани обврски по основ на царини и други увозни да-
вачки. 

Член 10 
Правото на враќање, не може да се оствари за ба-

рања поднесени на основа на извозна царинска деклара-
ција со која се правда увоз извршен согласно член 53 од 
Законот за царините кој престана да се применува со 
влегувањето во сила на Законот за Царинска тарифа 
односно за кои во соодветна рубрика с внесена ши-
фрата 5300 пополнети согласно Правилникот за подне-
сување исправи во царинската постапка („Службен вес-
ник на РМ“, број 76/93 година). 

Член 11 
Министерот за финансии може да донесе упатство за 

спроведување на оваа уредба. 
Член 12 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија. 

Бр. 23-2547/1 
23 септември 1996 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски с.р. 

1073. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Сл. весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ПРИРОДЕН ГАС „ГА-МА44 - СКОПЈЕ 

Член 1 
Се основа Јавно претпријатие за набавка, транспорт 

и дистрибуција на природен гас: „ГА-МА“ - Скопје (во 
натамошниот текст: Јавно претпријатие). 

Член 2 
Јавното претпријатие работи под фирма: Јавно 

претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на 
природен гас „ГА-МА“ Скопје. 
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Скратен назив на фирмата гласи ЈП „ГА-МА“ -
Скопје. 

Седиштето на претпријатието е во Скопје. 
Член 3 

Во рамките на своето работено кое се однесува на 
изградба на гасоводниот систем, набавка на природен 
гас, транспорт и дистрибуција на природен гас, про-
дажба на природен гас, развој на магистрални и дистри-
бутивни гасоводни мрежи низ територијата на Репу-
блика Македонија, Јавното претпријатие ќе ги врши 
следните дејности: 

Цевоводен транспорт; 
Производство, пренос и дистрибуција на природен 

ГАС-
Член 4 

Средствата за основање на Јавното претпријатие во 
износ од 960.862.000,00 денари се обезбедуваат од Буџе-
тот на Република Македонија. 

Член 5 
Јавното претпријатие за преземените обврски во 

правниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. 

Член 6 
Организацијата на Јавното претпријатие ќе се уреди 

со Статутот. 
Член 7 

Органи на Јавното претпријатие се: Управен одбор, 
Одбор за контрола на материјално-финансиско рабо-
тено и Директор. 

Надлежностите, бројот и составот, организацијата и 
работата на органите на Јавното претпријатие, како и 
другите работи од значење за делокругот на Јавното 
претпријатија ќе се уредат со Статутот на јавното прет-
пријатие. 

Член 8 
Именувањето на членовите на Управниот одбор и 

Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење и донесувањето на Статутот на Јавното прет-
пријатие ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

За вршител на должноста Директор на Јавното 
претпријатие се именува Михајло Костовски. 

Вршителот на должноста Директор ќе ги врши ра-
ботите за запишување на претпријатието во трговскиот 
регистар и други активности потребни за почеток на 
работа на Јавното претпријатие. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

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

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на РМ“. 

Број 23-1893/2 
17 јуни 1996 година 

Скопје 

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

1675 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
38/90 и 63/94) Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ „ХЕПОС" ДОО - СКОПЈЕ 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
износ од 17% од вкупната главница во МЗТ „Хепос" -
ДОО - Скопје. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на РМ“. 

Број 23-1893/1 
17 јуни 1996 година 

Скопје 

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

Бр. 23-2859/1 
14 октомври 1996 година 

Скопје 
1074. 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
38/90 и 63/94) Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
МЗТ „ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА“ ДОО 

ОД ВИНИЦА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал до 
51% од вкупната главница во МЗТ „Земјоделска меха-
низација“ ДОО од Виница, односно 2% од државниот 
капитал. 

1076. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЕДИНСТВО“ С. 
ОКТИСИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Единство“ с. Октиси, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
29.02.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на РМ“. 

Број 23-740/1 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1077. 

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ 

МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ -
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Скопје, што го донесе Советот на седницата одржана 
на 30.09.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ". 

Број 23-327/10 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1078. ' 
Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕР-
СТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА ВО 

СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Институтот за земјотресно инженерство и инженерец 
сеизмологија во Скопје, што го донесе Советот на сед-
ницата одржана на 04.07.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ44. 

Број 23-327/16 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1079. 

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/%) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Земјоделскиот институт во Скопје, што го донесе Сове-
тот на седницата одржана на 29.05.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Број 23-1745/1 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1080. 
Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на РМ44 бр. 13/96) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ44 бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ -

СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Ветеринарниот институт „Скопје“ - Скопје, што го до-
несе Советот на седницата одржана на 17.06.19% го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на РМ“. 

Број 23-327/13 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1081. 
Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Институтот за тутун во Прилеп, што го донесе Советот 
на седницата одржана на 19.06.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на РМ“. 

Број 23-327/14 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1082. 
Врз основа на член 53 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за 
правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗГЛЕДОТ И УСЛОВИТЕ ПО КОИ СЕ НОСИ 

ПОСЕБНА СУДИСКА ОБЛЕКА (ТОГА) 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат изгледот, соста-

вот, бојата, кројот и условите по кои судиите на основ-
ните, апелационите и Врховниот суд на Република Ма-
кедонија ја носат посебната судиска облека (ТОГА). 

Член 2 
Посебната судиска облека (ТОГА) (во натамошниот 

текст: „тога“) е едноделна, изработена од црна волнена 
ткаенина (85% волна и 15% синтетика), кроена рамно 
во вид на наметка, долга до средината на листовите, со 
јака во форма на околувратник широк 4 см. Однапред е 
отворена преку целата должина и се носи закопчана 
(внатрешно закопчување) со помош на 9 копчиња, а 
одзади на горниот среден дел, веднаш под јаката на 
грбот, е набрана во вид на украсно плисе (4 х 10 см.). 
Ракавите се кроени рамно од едно парче во итрина од 
60 см. Во горниот дел се вглавени нормално, а стра-
нично на рамото, на истиот начин како и на задниот дел 
од тогата, се набрани во вид на украсно плисе. Во дол-
ниот дел (долниот раб) се опточени со свилен сатен во 
вид на бордура широка 14,5 см. 

Тогата на левата страна над градите е украсена со 
метален беџ опточен со свилен сатен со пречник од 5,5 
см. На беџот е извезен симболот на правдата - мечот со 
вага. Беџот на задната страна има прикачена игла со 
која се закачува на тогата. 

Изгледот на беџот е даден во Прилог број 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Тогата што ја носат судиите се разликува по бојата 

на свилениот сатен со кој се опточени долниот дел на 
ракавите и беџот. 

Свилениот сатен за судиите во: 
- основните судови е во црна боја; 
- апелационите судови е во виолетова боја; 
- Врховниот суд на Република Македонија е во 

бордо боја. 
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Член 4 
Судиите се должни да ја носат тогата кога судат 

поединечно или во совет, сем во случаите кога презе-
маат определени дејствија надвор од судот. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува и на 
судиите на апелационите судови и Врховниот суд на 
Република Македонија кога во рамките на својата 
стварна надлежност судат на седница на совет неза-
висно од тоа дали на седницата присуствуваат стран-
ките или не. 

Член 5 
Судиите ја носат тогата преку својата облека. 

Член 6 
Судиите се должни со нужно внимание да ја чуваат 

тогата и да се грижат за нејзиниот изглед и одржувани. 
Тогата се чува во просториите на судот. 

Член 7 
Тогата е од траен карактер и ќе биде заменета со 

нова само во случај на трајно оштетувано за што одлу-
чува претседателот јна соодветниот суд. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.03-2005/1 Министер за правда, 
8 октомври 1996 година д-р Владо Поповски, с.р. 

Скопје 

П Р И Л О Г БР. 1 

1083. 
Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91, 46/ 
93 и 55/95), министерот за здравство, по претходно ми-
слење од Медицинскиот факултет, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗА-
ЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Правилникот за специјализација и субспецијали-

зација на здравствените работници и здравствените со-
работници со високо образование („Сл. весник на РМ“ 
бр. 1/92, 18/93, 53/95 и 61/95), во глава III - Гранки и 
времетраено на специјализација на здравствени сора-
ботници, во членот 6, по точката 4, се додава нова 
точка 5 која гласи: 
„5. Медицинска психологија 36 месеци“ 

(можат да специјализираат лица со завршен Фило-
зофски факултет - Отсек психологија)". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија . Министер за здравство, 

проф. д-р Илија Филииче, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за сопственост од тужи-
телите Муртези Сабиле, Муртези Исамил и Муртези 
Сабри, сите од Скопје, против тужените Азизи Ајете, 
Азизи Азиз, Азизи Нијази, кои порано живееле во 
Скопје, а сега се отселиле во странство, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените да се јават во овој суд во 
рок од 30 дена по објавуваното на огласот или во 
истиот рок да достават своја сегашна адреса на живе-
ење. 

Доколку не се јават, на истите ќе им биде одреден 
привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, кој 
ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето 
на постапката или до нивното јавувано во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV П. бр. 3249/ 
96. 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2004/96 на регистарска влошка бр. 1-655-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на потпи-
сниоци на Основното училиште „АБДИЛ ФРАШЕ-
РИ", ц.о. с. Боговиње, Тетово. 

Основно училиште „Абдил Фрашсри" ц.о. с. Бого-
виње, Тетово. 

Се брише Ханиф Мехмеди, директор, а се занишу-
ва Накил Абдиу, директор. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2004/96. 
(7500) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1224/96 на регистарска влошка ор. 1-67934-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и услуги „АМАРИЛИС-
96" ц.о. експорт-импорт, ул. „Тодор Чопов“ бр. 9, 
Скопје. 

Претпријатието с основано со акт од 14.06.1996 
год., а основач е Кралева Татјана од Скопје. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 
070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите свои средства, целосно (ц.о.). 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно-трговскиот промет е Кралева Татјана, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1224/96. (7265) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7202/96 на регистарска влошка бр. 1-4491-0 

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло, производство и услуги „ИКО-ИМПЕКС" д.о.о. 
Скопје, извоз-увоз, ул. „Наум Охридски“ 17, Скопје. 

Се брише Анета Грашеска, а се занишува Ристо 
Витанов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7202/96. (7266) 
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Окружниот стопански суд в,о Скопје, со решението 
Срег. бр. 1643/96 на регистарска влошка бр. 1-67898-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Транспортното трговско услужно претпријатие „И-
МИШТИ-04" експорт-импорт, д.о.о. село Синичанс, 
Тетово. 

Основач с Љимани Агим. 
Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 011949, 

012142, 012310, 012322, 012410, 012421, 012429, 012614, 
012810, 013021, 013050, 013099, 013121, 013909, 020110, 
020140, 020201, 020201, 020202, 050100, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111. 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 
070126, 070127 , 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212 , 070219, 070221, 070223, 070224, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 
090160, 090181, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 
110304, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Љимани Агим, 
директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1643/96. (7267) 

С д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1448/96. (4773) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1770/96 на регистарска влошка бр. 1-11989-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги на големо и мало „АЛФА-РОМЕО" извоз-
увоз, н.о. с. Черкези, Куманово. 

Да се брише лицето овластено за застапување: Ша-
бани Исамедин, директор, целосно овластување, без 
ограничување, а да се запише лицето овластено за за-
стапување: Шабани Таџедин, директор, целосни овла-
стувања, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1770/96. (4774) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1126/96, на регистарска влошка бр. 1-13039-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „ЗОЦИ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Васил Драгомански“ бр. 39, Куманово. 

Се брише Димковски Петар, а се запишува Станој-
ковиќ Валентина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1126/96. (4775) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2039/96 на регистарска влошка бр. 1-45439-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на деј-
ност на Претпријатието за трговија на големо и мало 
,ДАРА-ИМПЕКС" д.о.о. увоз-извоз ул. „Крсто Асе-
нов“ бр. 6/2-15, Скопје. 

Дејности: 011941, 0124231, 012429. 
Од Основниоти суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2039/96. (7268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1110/96 на регистарска влошка бр. 1-263-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на Угостителското туристичко претпријатие ад „НОВ 
ЖИВОТ“ ц.о., ул. „М. Тито“ бр. 10, Тетово. 

Се занишува: Трансформација на АД во мешовита 
сопственост ц.о. „Нов живот“, ул. „М. Тито“ бр. 10, 
Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1110/96. (7269) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3353/96 на регистарска влошка бр. 1-2015-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на А.Д. во приватна сопственост „АГРОСЕР-
ВИС" Авто куќа ц.о. за сервис, ремонт, производство 
и промет, ул. „Антон Попов“ бб, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Стефанов Киро, 
вд директор без ограничување, а се запишува нов ди-
ректор, Стефанов Киро, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3353/96. (4772) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1448/96, на регистарска влошка бр. 1-64540-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Претпријатието за'производство и 
трговија на големо и мало „БАЛКАНИЈА ММ" д.о.о. 
увоз-извоз, ул. „Франц Розман“ бр. 22, Куманово. 

Се брише Доневски Мирослав, вд директор без 
ограничување, а се запишува Доневска Јасминка, ди-
ректор без ограничување. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5351/96, на регистарска влошка бр. 1-41293-

0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија и шпедиција „ИТФ" експорт-импорт 
д.о.о.Бул. „Јане Сандански“ бр. 106/2, Скопје. 

Промена на седиште од Бул. „Јане Сандански“ бр. 
84-2/3, Скопје, на Бул. „Јане Сандански“ бр. 106/2, 
Скопје, општина „Кисела Вода“. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5351/96. (4776) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5291/96, на регистарска влошка бр. 1-66894-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија, услуги и 
промет „АТЛАНТА-С" експорт-импорт ц.о. Кумано-
во, ул. „13" бр. 11, нас. Иго Тричковиќ. 

Основач е Игор Илиевски од Куманово, не одгова-
ра. 

Дејности: 011832, 011941, 012321, 012322, 012421, 
012429, 013021, 013010, 013042 , 013050, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060609 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127,. 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080190, 080112 , 080114, 080119, 080201, 080202, 080129, 
090121, 090160, 090209, 110909, 090189, 110309, 070310, 
070320, консигнациона продажба, реекспорт и посре-
дување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски 
превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски ра-
боти, туристички работи со странство, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
ги има сите овластувања, а за обврските превземени 
во правниот промет претпријатието одговара со ситс 
свои средства. 

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Игор 
Илиевски, директор без ограничување во прометот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5291/96. (4777) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3637/96 на регистарска влошка бр. 1-19264-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство и промет/ 
„ЈАКИМ“ н.о. ул. „Франклин Рузвелт" бр. 44, Скопје. 

Се брише Јакимовски Симон, а се запишува Мано-
лева Милица,, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3637/96. (4967) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5568/96 на регистарска влошка бр. 1-51223-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
и проширување на дејност на Претпријатието за 
проектирање, инженеринг и промет „ИНТЕРСПИД-
ПРОЕКТ" д.о.о. „Луј Пастер“ П, Скопје. 

Од основачот Ивановски Арангсл извршена с изме-
на на името на фирмата која порано гласеше: „Прет-
пријатие за промет, угостителство и туризам и услуги 
„ИНТЕР СПИД-ТУРС" експорт-импорт д.о.о. Скопје, 
ул. ,Луј Пастер“ 11, со одлука за измена од 7.04.19% 
год. 

Со истиот акт од основачот извршено е проширува-
ње на дејноста: 0117, 011711, 011724, 011729, производ-
ство на електрични машини и апарати, 05010, 05020, 
050209, 05030, 050301, 050302. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и сметка, а за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со сите сред-
ства со кои располага. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5568/96. (4987) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1438/96, на регистарска влошка бр. 1-22139-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Трговското претпријатие за промет 
на мало и големо „ЛИНДА КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-
импорт ул. „Ферид Бајрам“ бр. 6а, Скопје. 

Наместо Тахири Насер, директор со неограничени 
овластување со одлука број 3 од 24.06.1996 год., се 
именува нов директор: Садат Бајрами, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1438/96. (7419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2901/96, на регистарска влошка бр. 1-66877-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало 
„ЏЕНГИС КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Ј. Златаноски“ бр. 153. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
24.1.1996 год., а основач е Ахмети Биљал од Тетово. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 
080190, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Ахмети Би-
љал, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2901/96. (4989) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4579/96 на регистарска влошка бр. 1-56250-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување на Јавното претпријатие „НАПРЕ-
ДОК“ ц.о. с. Прдејци, Гевгелија. 

Се брише досегашниот застапник Душан Петров, 
вд директор без ограничување, а се запишува нов за-
стапник Душан Петров, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4579/96. (4990) 

Основниот'суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2346/96 на регистарска влошка бр. 1-48214-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ВИСА-ТД" п.п. увоз-из-
воз, с. Бразда, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Стојан Тасевски, 
директор без ограничување, а се запишува Јовчевски 

Љупчо, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2346/96. (7498) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 11898/95, на регистарска влошка бр. 1-32227-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар истапувањето 
на основач, пристапување на нов основач и промена 
на застапник на Трговското претпријатие на големо и 
мало „СЕЛВИЈЕ-ПРОМ" увоз-извоз ц.о. с. Премка, 
Кичево. 

Досегашниот основач Селвије Усеини истапува од 
претпријатието на 07.11.1995 год., а пристапува нов 
основач Осман Усеини од с. Премка, Кичево. 

Се брише досегашниот застапник Селвије Усеини 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет, ди-
ректор без ограничување, а се запишува нов застапник 
во внатрешниот, и надворешниот трговски промет 
Осман Усеини, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
129896/95. (4991) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4726/96 на регистарска влошка бр. 1-17801“О-
О-О, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за внатрешна и надворе-
шна трговија „ДИАКОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Мито Хаџи 
Василев" бр. 2/1-1, Скопје. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширу-
ва со: 090179, изработка на други прехранбени прои-
зводи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4726/96. (4988) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4022/96, на регистарска влошка бр. 1-3487-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за промет на големо и мало, 
производство и услуги „БАЛКАН-ЕКСПОРТ" извоз-
увоз д.о.о. ул. „Фрањо Клуз“ бр. 4/1, Скопје. 

Се менува досегашното седиште на претпријатието 
и од сега ќе гласи: Претпријатие за промет на големо 
и мало, производство и услуги „БАЛКАН-ЕКСПОРТ" 
извоз-увоз д.о.о. , ул. „Џон Кенеди“ бр. 13, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4022/96. (5063) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6371/96, на регистарска влошка бр. 1-67434-
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0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, занаетчиство, услу-
ги, транспорт, внатрешен и надворешен промет на го-
лемо и мало „ДТК" д.о.о. „Ленинова“ 29/11-8, Скопје. 

Дејности: 01199, 011990, 01311, 013113, 013114, 
013115, 01312, 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
0702, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070224, 070229, 080121, 080190, 0703, 07031, 
070310, 07032, 070320. 

Лице овластено за застапување и претставување па 
претпријатието во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Карановски Драгољуб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6371/96. (6222) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7169/96 на регистарска влошка бр. 1-67612-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на Претпријатието за собирање и примарна преработ-
ка на отпадоци, друштво со ограничена одговорност 
„ОТПАД“ - Гостивар, извоз-увоз п.о. ул. „Индустри-
ска зона“ - Расадник бб, Гостивар. 

Трансформација со организирање во претпријатие 
за собирање примарна преработка на отпадоци, дру-
штво со ограничена одговорност „ОТПАД“ Гостивар, 
извоз-увоз н.о. ул. „Индустриска зона“ - Расадник бб, 
Гостивар, настанато со поделба на општествено прет-
пријатие „ЈУГОСУ РОВ ИНА“, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7169/96. (6228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7097/% на регистарска влошка бр. 1-36418-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија „ЕКА" експорт-импорт 
д.о.о. ул. „Снабдевачки центар“ Радишани, Скопје. 

Дејности: 080190, 090123, 090124, 090131, 090132, 
090160, 090181, 090209. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7097/96. (6250) 

Окружниот: стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 4962/96, на регистерска влошка бр. 1-66865-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„БО-АН КОМПАНИ4 ' ц.о. увоз-извоз ул. „Хо Ши 
Мин“ бр. 1736, Скопје. 

Основач: Костенцовски Горан од Скопје. 
Дејности: 011010, 011311, 011314, 011315, 011319, 

011320, 011390, 011413, 050301, 050302, 011941, 011990, 
012321, 012324, 012421, 012421, 012429, 012623, 013021, 
013022, 013041, 013042, 013050, 013073, 013114, 013121, 
0130200, 013903, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602 , 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080129, 080190, 080201, 080202 , 090121, 090124, 090131, 
090132, 090133 , 090139, 090140, 090150, 090171, 090172, 
090201, 090209, 110109, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција, посредништво, застапување, вршење 
комисиони работи во областа на прометот на стоки и 
сообраќај со камиони и со други моторни возила со 
приколка и без приколка и сл. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка-полни овласту-
вања и за обврските одговара со целиот свој имот-цс-
лосна одговорност ц.о. 

Директор на претпријатието ќе биде Костенцовска 
Светлана со неограничени овластувања а исто така за 
вршење на работи на надворешнотрговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4962/96. (4593) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5397/%, на регистарска влошка бр. 1-25906-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар, промената на лице 
за застапување на Претпријатието за промет „РИ-
МА“4 експорт-импорт д.о.о. Бул. „АСНОМ“ бр. 52/2-
3, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Наумовска Анче, 
директор а се запишува нов застапник баркова Анка, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5397/96. (4750) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4827/96 на регистарска влошка бр. 1-15985-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало „ИН-МАКОТРАНС" увоз-извоз с. 
Слепче, Демир Хисар. 

Бришење на претпријатието „ИН-МАКОТРАНС" 
поради припојување кон претпријатието за производ-
ство и трговија на големо и мало „МАРАТОН“ увоз-
извоз ц.о. ул. ,,Христо Татарчев" бр. 66-2/10 со рег. 
влошка 1-15985 Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4827/96. (4751) 

Окружниот сгопанки суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5194/96, на регистарска влошка бр. 1-66951-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското услужно претпријатие „ГОЛДИКО" д.о.о. 
ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 39/11, Скопје., 

Дејности: 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150 , 070211, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050301, 
050302, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 
110909, 060501, 060502, 060301, 060801, 080190, 080201, 
060503. 

Целосна одговорност. 
Во свое име и за своја сметка. 
Основачи се: Крстевски Љубен од Скопје и Крстев-

ска Злата од Скопје. 
Директор е Крстевска Злата, исто така и во надво-

решниот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

5194/96. (4752) 

Окружниот тоиански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4263/96, на регистарска влошка бр. 1-66007-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно трговскиот промет на Претпри-
јатието за транспорт, производство и промет „РАЛЕ 
ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Антон Чехов“ бр. 
46, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основас од 
23.01.1995 година, а основачи се: Ратко Милснковиќ и 
Трајанка Миленковиќ. 

Дејности: 060505, 06050, 060501, 060502, 060503, 
0606, 06060, 060601, 060602, 060609, 011949, 012001, 
012002, 0120201, 013121, 020110, 020121, 020140, 03003, 
0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140. 



Стр. 3086 - Бр. 59 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 
070240, 07025, 070250, 07026. 070260, 080190, 110109, 
110309, 110909, 110903, 080201, 080202, 110303, 070310, 
070320, посредување во надворешно-трговскиот про-
мет, застапување на странски фирми, продажба на 
странска стока и консигнација, реекспорт, меѓунаро-
ден патнички и стоков превоз (меѓународен тран-
спорт) и шпедиција, малограничен промет со Албани-
ја, Бугарија, Грција и Србија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4263/96. “ (4753) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5503/96, на регистарска влошка бр. 1-66955-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост, како и запишување право на ра-
ботење на претпријатието во внатрешен и надворешен 
трговски промет на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги на големо и мало „ЛОТО-ИМЕРИ“ 
д.о.о. експорт-импрот с. Д. Палчиште, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
01-01 од 04.04.1996 год. а основач е Имери Хафет од 
с. Д. Палчиште, Тетово. 

Дејности: 011314, 011390, 011940, 011949, 012810, 
012820, 012830 , 060501, 060502, 060601, 060602, 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 
080121, 080122 , 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 
110302, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување на 
странски фирми, посредување во надворешен трговски 
промет, комисиони работи, консигнациони работи ма-
лограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 
СР Југославија и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, агенциски услуги во транспортот, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници. 

Претпријатието во правниот.промет со трети лица, 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица, 
за сторените обврски одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и преставување на 
претпријатието како во внатрешниот така и надворе-
шниот трговски промет е Сулејмани Фикрет - дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5503/96. ' (4754) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2980/96 на регистарска влошка бр. 1-45029-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производно, трговското претпријатие 
„СТЕФАНО" увоз-извоз д.о.о. ул. „Александар Маке-
донски“ бб, Кичево. 

Се брише: Герасим Стефаноски - директор без 
ограничување. 

Се запишува: Виолета Стефаноска - директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје', Срег. бр. 
2980/96. (3578) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4465/96 на регистерската влошка 1-66581-0-0-

0, го запиша во судскиот регистар основањето во при-
ватна сопственост и запишувањето за вршење работи 
во надворешно трговското работење на Претпријатие-
то за промет на големо и мало „ТОМИ ЈУНИОР“ 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Максим Горки“ бр. 13, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
4.03.1996 год. а основач е Поп Илиев Саша од Скопје. 

25 октомври 19% 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, 
застапување ина странски фирми и реекспорт, коми-
сиони работи во областа на прометот, консигнациона 
продажба, меѓународна шпедиција, посредување во на-
дворешно трговскиот промет, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

I За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното трговско работење е Поп Илиев Саша 
- директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4465/95. (3876) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 995/96 на регистарска влошка бр. 1-11525-0--

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за трговија на големо „АНКО" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Васил Драгомански“ бр. 52, Ку-
маново. 

Се брише Димовски Борис, вд директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Гиевска Жа-
клина, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
995/95. ' (3877) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4178/96, на регистарска влошка бр. 1-66608-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост како д.о.о. и запишувањето пра-
во за вршење дејности во надворешно трговскиот про-
мет на Претпријатието за трговија и услуги „РИВАЛ-
МБ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Благоја Стевковски“ 
бр. 24, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основае од 
20.02.1996 год. а основачи се: Раденко Мишиќ и Ва-
лентина Богданоска од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129 , 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 060501, 
060502 , 060503, 080190, 080201, 110109, 110309, 110909, 
070310, 070320, реекспорт, застапување странски фир-
ми. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и на-

дворешно трговскиот промет Раденко Мишиќ, дирек-
тор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4178/96. (3878) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 13511/95, на регистарска влошка бр. 1-1895-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Градежното, услужно и прометна задру-
га „МОНТАЖА ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Желе-
зничка“ бр. 31-Б, Скопје. 

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 
070121, 070122 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070140, 070150, 070221, 070222, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 060501, 060601, 
060602, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
13511/95. (3879) 



25 октомври 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 59 - Стр. 3087 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3261/96, на регистарска влошка бр. 1-1265-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар усогласувањето 
согласно чл. 128 од Законот за банките на Стопанска 
банка - Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 8, Скопје. 

Усогласување на Стопанска банка А.Д. Скопје ул. 
„П Октомври“ бр. 7 Скопје, усогласување со законот 
за банките и штедилниците. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3261/96. (3880) 

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Независната локална радио станица „СТУ-
ДЕНТСКО РАДИО“ д.о.о. Студентски дом Гоце Дел-
чев В блок, Скопје. 

Се брише Димитар Јовески, се запишува Обрад Ро-
сиќ, в.д. директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1757/96. (7440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4578/96, на регистарска влошка бр. 1-66814-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и мснувачко работење 
,.БИСЕР-КОМПАНИ-96" експорт-импорт д.о.о. ул. 
„Струмичка“ бр. 5-1-6, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112^ 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070140, 070150, 
050101, 050301, 050302, 110109, 110404, 013121, 012830, 
012613, 090139, 012201, 012310, 012324, 060803, 080119, 
013041, 013010, 012322, 012001, 013021, 020201, 020111, 
090129, 060501, 060502, 060601, 012323, 070310, 070320. 

Основач и директор е Неждет Мемед со неограни-
чени овластувања. 

Претпријатието за обврските одговара со сите свои 
срсдства-потполна одгбворност. Претпријатието иста-
пува за свое име и за своја смстка-нсограничсни овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4578/96. (4436) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4460/96, на регистарска влошка бр. 1-21952-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це за застапување на Друштвото со ограничена одго-
ворност во мешовита сопственост за продажба на ле-
кови и помошни лековити средства и набавка на ре-
проматеријали за производство на лекови и помошни 
лековити средства „БОСФАРИ" п.о. ул. Бул. „Парти-
зански одреди“ бр. 101, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Трајко Кралев, 
вд директор без ограничување, се запишува нов за-

,стапник Шалака Абдулумид, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4460/96. (4437) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2199/96 на регистарска влошка бр. 1-26014-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија и услуги "КА-
СКОМ" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Никола Добровиќ“ 4/1-
23, Скопје. 

Како основач на претпријатието лицето Аргир 
Кирјазовски од Скопје, истапува од претпријатието од 
30.08. 1996 год., а се запишува Сашо Кирјазовски како 
нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2199/96. (7441) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1961/96, на регистарска влошка бр. 1-67872-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице за застапување на Мешовитото прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало 
и услужни дејности „ТЕПСЕ-САС" д.о.о. експорт-им-
порт бул. „Партизански одреди“ бр. 95, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Јован Симески од 
''Скопје, а се запишува новиот директор Милан Бур-

шиќ од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Срег. бр. 1961/ 

96. (7442) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1937/96, на регистарска влошка бр. 1-6777-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промената на ши-
фра на Претпријатието за промет на големо и мало 
„ФЛОРИДА-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз ул. „Радушка“ 
б.б. Трговски центар ламела 1, приземје лок. 16, Ско-
пје. 

Дејности: 050302, ,110109, завршни и занаетчиски 
работи во градежништво, други финансиски организа-
ции. 4 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1937/96. (7443) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1554/96 на регистарска влошка бр. 1-68055-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 
Производното трговско претпријатие „ГЕДМИ" ц.о. 
увоз-извоз ул. „Шекспирова" бр. 3-1416, Скопје. 

Дејности: 011313, 011319, 011314, 011320, 011390, 
01141, 011420, 011430, 012310, 012321, 012322, 012323, 
013400, 07012, 070124, 070224, 070250, 090123, 090124, 
090129, 090140, 100101, 100200, 110901, 110903, 120311, 
120312, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. , 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Мирослав Георгиевски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1554/96. (7439) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1757/96, на регистарска влошка бр. 1-9900-0-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1243/96 на регистарска влошка бр. 1-68037-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „БИТУХ" д.о.о. ул. „Методи 
Митевски“ бр. 10/5-4, Скопје. 
, Претпријатието с основано со одлука за основање 
бр. 01-96 од 11.06.1996 год., а основач с Арсс Барлев-
ски од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132 , 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080113, 
080121, 080122 , 080123, 080190, 080201, 080201, 110303, 
110309, 110903, 110905, 110909 , 060501, 060502, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговарта во висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 
Арсе Василевски, директор без ограничување. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1243/96. (7438) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1301/% на регистарска влошка бр. 1-65030-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување на на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги за про-
мет на големо и мало „ВИКОЛ" д.о.о. извоз-увоз ул. 
„Народен фронт“ бр. 19, Скопје. 

Од претпријатието „ВИКОЛ" Скопје истапува до-
сегашниот основач Олимпија Чуранова со одлука од 
07.06.1996 год., а се запишува Виктор Лозановски, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1301/96. (7433) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1576/96, на регистарска влошка бр. 1-4012-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и основач на Претпријатието за производство про-
мет и услуги „ИМПЕКО" ц.о. извоз-увоз, ул. „Маркс 
и Енгелс" бр. 1, Скопје. 

Истапува оснрвачот Петар Мишевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1576/96. (7434) 

Окружниот стопански суд Скопје - Скопје, со ре-
шението Срег. бр. 6085/% на регистарска влошка бр. 

.1-67213-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Претпријатието за трговија, транспорт л услу-
ги „МАЦОЛА КМ" д.о.о. извоз-увоз бул. „Јане Сан-
дански“ бр. 70, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
22.04.1996 год., а основач е Сандре Маневски од Ско-
пје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 

^ 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 060502, 080190, 080201, 080202, 110301, 110309, 
110620, 110909, 070310, 070320, застапување, посреду-
вање, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна 
шпедиција 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застанување на претпријатието 
е Сандре Маневски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје - Скопје, 
Срег. бр. 6085/96. (7435) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1681/96, на регистарска влошка бр. 1-66995-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачот на Претпријатието за производство, промет 
и услуги „ВИАНА" д.о.о. експорт-импорт ул. „Наум 
Наумовски“ бр. 77, Скопје. 

Истапува основачот Будимир Јоловиќ. 
Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1681/ 

%. (7436) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 327/% од 03.1У.1996 г. с отворена 
стечајна постапка над должникот ППТМ „Мсдитсран 
Инпекс" од Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 23. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од 
Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“ до стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на 
пријавените побарувања се закажува на 02.XII. 1996 
год. во 12,00 часот, во барака 4, соба бр. 5. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1831) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека на 
ден 13.У.19% е отворена стечајна постапка над должни-
кот „Унион-Инвест" - Претпријатие за трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. „Румена 
Хаџипанзова" бр. 27-б. 

Стечајната постапка се води под СТ. бр. 238/96. 
За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 

при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јакимовски Киро од 

Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 14.XI. 1996 год. во 8,45 во барака бр. 4, соба број 6 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.. (1832) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 85/96 од 02.X. 1996 г. е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија „Лета“, Скопје, ул. „Среќко Пужалка" бр. 82-
а. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петров Ефтим од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-
130. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагало. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 02.ХН.19% год. во 11,15 ч. барака 4, соба број 5 при 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр.82/96 од 02.X. 1996 г. е отворена сте-
чајна постапка над должникот МПП ,,КУРИЏА 
ТРЕЈД“, Скопје, ул. „Рудо“ бр. 17. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодорче Петрески од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, телефон 424-954. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 02.XII.19% год. во И,ЗО ч. барака бр. 4, соба бр. 5 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 1302/96 од 17.VI. 1996 г. е отворена 
стечајна постапка над должникот ППТ „Гуљо Транс“ 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 35. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Димитровска Мир-
јана, ул. „В. Тодоровска4 бр. 5/8, Скопје, тел. 416-951. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагала. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 20.XI. 1996 год. во 8,30 соба бр. 59 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружиот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението 442/96 од 24.IV. 1996 е отворена стечајна по-
ставка над должникот Претпријатие за трговија на го-
лемо и мало и услуги во прометот „Соти“ од Скопје ул. 
„Луј Пастер“ бр. 5. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувана во рок од 30 дена по 
објавуваното во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побаруван,а се закажува 
на 20.Х1.1996 год. во 8,10 соба бр. 59 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 191/96 од 14.Х.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало во приватна сопственост 
„Мона - Трејд“ од Скопје, ул. „Беласица“ бб. 

За ликвидационен управник е одреден Касниоски 
Игне од Скопје, ул. „Торонто" бр. 28, телефон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 21.11.19% год. во 10,30 ч. барака бр. 
4 соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1826) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 244/96 од 25.IX.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Производно 
услужно претпријатие „Биснис - Проект“ д.о.о., 
Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7/8-13. 

За ликвидационен управник е одреден Драган Ве-
личковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, 
телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруван,а во рок од 30 
дена по објавуваното во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на ден 28.Х1.1996 год. во И ч. соба бр. 60-а 
во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1827) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 248/96 од 14.Х.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет услуги „Парајс" од Скопјеј ул. „Партизански 
одреди“ бр. И , жиро-сметка 40120-601-333735. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Ми-
тревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, 
телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруван,а во рок од 30 
дена по објавуваното во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на ден 25.XI.19% год. во 9 соба бр. 59 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1828) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 249/96 од 14.Х.1996 год. с отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, инженеринг и одржувано на елек-
трични уреди „Елна - Електроник" од Скопје, ул. 
„Партизански одреди“ бр. 7/30, жиро сметка 40100-601-
160290. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Ми-
тревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, 
телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувана во рок од 30 
дена по објавуваното во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на ден 25.Х1.1996 год. во 9 часот соба бр. 59 
во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1829) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 208/96 од 24.XI.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и увоз-извоз „Бил-Велетекс" 
д.о.о. од Скопје, жиро сметка 40110-601-197506. 

За ликвидационен управник е одреден Ефтим Пе-
тров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, теле-
фон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на ден 25.XI.1996 год. во 8,20 ч. соба бр. 59, 
зграда на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1830) 

Окружниот суд во Скопје, објавува дека со решени-
ето Л. бр. 658/96 од 20.VI.1996 год. е отворена ликвида-
циона постапка над должникот Производно услужно, 
трговско претпријатие „Новак“ експорт-импорт од Ти-
тов Велес, жиро сметка 41600-601-33220. 

За ликвидационен управник е одреден Јованов Зво-
нимир од Титов Велес, ул. „9 Ноември“ бр. 36, телефон 
093/34-072. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувана во рок од 30 
дена по објавуваното во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
на ликвидациониот должник накнадно ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Саба“ д.о.о. увоз-извоз - Скоп-
је“. (5250) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за превоз, услуги и трговија „Трансурбан Конзор-
циум“ д.о.о. Скопје (5268) 

Тркалезен печат под назир: „Претпријатие за произ-
водство на теписи конфекција и сервис „Македонски 
фолклор“ А.Д. - Скопје“. (5304) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Воена книшка, издадена од ПОЕ на МО - Куманово 
на име Оливер Стојчевски, с. Биљаковце, Куманово. 

(5251) 
Работна книшка на име Гунул Зејнул, Скопје, (5269) 
Работна книшка на име Ремзи Зејнул, Скопје. (5270) 
Работна книшка на име Мухарем Исмани, Скопје. 

(5271) 
Работна книшка на име Кирил Ацески, Скопје. 

(5272) 
Тековна сметка бр. 0022531.60 и чековите бр. 

0002294128 и 0002294129, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Павлина Никиќ, Скопје. 

(5273) 
Индекс бр. 9414, издаден од Земјоделски факултет -

Скопје на име Стеве Спиркоска, Прилеп. (5274) 
Работна книшка на име Столе Стојанкиќ, Скопје. 

(5275) 
Работна книшка на име Сејфуловски Абдуљсамет, 

с. Блаце, Скопје. (5276) 
Работна книшка на име Љупка Јарева, Скопје. 

(5277) 
Работна книшка на име Кирил Хаџихристовски, 

Скопје. (5278) 
Работна книшка на име Пајазит Бислими, Скопје. 

(5280) 
Пасош бр. 387279/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Фадиљ Брахими, ул. „Места“ бр. 11, Скопје. (5281) 
Работна книшка на име Берам Рецепи, Скопје. 

(5282) 
ТИР-Уверение за превоз на стока за полуприколки 

„УТВА" со регистрација СК-431-АК, издадено од „Ца-
ринарница“ - Скопје на име А.Д. „Мактранс" - Скопје. 

(5283) 
Ученичка книшка за средно образование, издадено 

од УСО „Кочо Рацин“ - Скопје на име Наташа Костев-
ска, Скопје. (5284) 

Пасош бр. 012753/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Елмаз Сали, ул. „Славка Димкова“ бр. 43, нас. 
Драчево, Скопје. (5285) 

Пасош бр. 0429784/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Северџан Шанковски, ул. „Божидар Рајковиќ" бр. 
29, Скопје. (5286) 

Пасош бр. 703603/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Драги Тодоровски, ул. „Богомилски поход 2" бр. 8, 
Скопје. (5287) 

Пасош бр. 0743811/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Алиса Ибраим, ул. „Ј1исец" бр. 34, Скопје. (5288) 
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Пасош бр. 603110/95, издаден од УВР - Скопје, на 
име Ласто Димитров, ул. „Коце Металец“ бр. 11/3, 
Скопје. (5289) 

Пасош бр. 645088/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Јосип Владановиќ, ул. „Коце Металец“ бр. 2/2, 
Скопје. (5290) 

Пасош бр. 213652/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Мирсад Мешиќ, ул. „М. Митевски“ бр. 11/8-1, 
Скопје. (5291) 

Пасош бр. 391702/94, издаден од УВР Скопје на име 
Беким Рама, ул. „171" бр. 24, Скопје. (5292) 

Чек бр. 2708037, издаден од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на тековна сметка бр. 33022-57, на име Димо 
Цветаноски, Скопје. (5293) 

Чекови бр. 139018, 139019 и 139020, издадени на те-
ковна сметка бр. 2000011018 од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Михајло Младенов, Скопје. (5294) 

Работна книшка на име Марјан Трајановски, 
Скопје. (5295) 

Работна книшка на име Зоран Миловановски, 
Скопје. (5296) 

Работна книшка на име Бајрам Сали, с. Грчец, 
Скопје. (5297) 

Работна книшка на име Благојче Димовски, Скопје. 
(5298) 

Работна книшка на име Станчо Јовановски, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓунул Зејнул, Скопје. (5300) 
Работна книшка на име Ремзи Зејнул, Скопје. (5301) 
Работна книшка на име Мухарем Исмани, Скопје. 

(5302) 
Работна книшка на име Кирил Ацески, Скопје. 

(5303) 
Пасош бр. 239153/94, издаден од ОВР - Струга на 

име Калиќи Фламур, ул. „Мемет Илјас“ бр. 22, Струга. 
(5306) 

Пасош бр. 71282, издаден од УВР - Куманово на име 
Алији Али, ул. „Х.Т.Карпоп" бр. 35, Куманово. (5308) 

Пасош бр. 0200490 на име Василевски Сашко, ул. 
„Први мај“ бр. 12-а, Берово. (5308) 

Пасош бр. 224269, издаден од УВР - Штип на име 
Василевски Зоран, ул. „Б. Крајгер" бр. 14/9, Штип. 

(5311) 
Чекови бр. 6617188; 771064 од бр. 11426798-800 до 

11426802 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
тековна сметка бр. 36595-90, со стан во с. Кадино, 
Скопје. (5312) 

Пасош бр. 308823/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Јован Богоевски, с. Беловиште, Тетово. (5313) 

Пасош бр. 308822/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Рајна Богоевска, с. Раотинце, Тетово. (5314) 

Пасош бр. 231231 на име Амзаи Сани, с. Дебреше, 
Гостивар. (5315) 

Пасош бр. 169751, издаден од УВР - Штип на име 
Доневски Тони, ул. „Митрашинска" бр. 3, Штип. (5316) 

Пасош бр. 116493 на име Митевски Зоранчо, с. 
Облешево, Кочани. (5314) 

Пасош бр. на име Додев Орце, Кратово. (5318) 
Пасош бр. 0008238 на име Ѓорѓиев Благој, ул. „Ме-

тоди Џонев“ бр. 46, Кавадарци. (5314) 
Пасош бр. 138913 издаден во ОВР - Струга на име 

Хасани Мемет, Струга. 
Пасош бр. 507637, издаден од УВР - Штип на име 

Мемет Пазаит, с, Степанци Штип. (5321) 
Пасош на име Даути Ѓулије, ул. „Преспанска“ бр. 

32, Тетово (5322) 
Пасош бр. 148433 на име Даути Екрем, ул. „Пре-

спанска“ бр. 32 Тетово. (5323) 
Пасош бр. 063165/93, издаден од УВР - Тетово на 

име Рецепи Шабан, с. Камењане, Тетово. (5324) 
пасош бр. 309418 на име Незир Матњани, с. Мало 

Турчане, Гостивар. (5325) 
Пасош бр. 041477/93, издаден од УВР - Тетово на 

име Сулејмани Муса, с. Вејце, Тетово. (5326) 
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Пасош на име Салиевис Мефаил, ул. „Радонски 
пат“ бр. 197, Штип. (5327) 

Пасош на име Зејнелов Орхан, ул. „Богдан Карако-
стов" бр. 189, Велес. (5328) 

Тековна сметка бр. 8291/93 и чек бр. 1307537, изда-
дени од Стопанска банка - Струмица на име Гонев 
Здравко, ул. „Панче Пешев“ бр. 55-11-7, Струмица. 

Пасош бр. 042147 на име Ајдари Дашмир, с. Гурге-
виште, Гостивар. (5391) 

Пасош бр. 0068300, издаден од УВР - Гевгелија на 
име Чакаров Никола, ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 3/17, 
Гевгелија. (5392) 

Пасош бр. 0348312, издаден од Гевгелија на име То-
доров Михаил, ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 3/9, Гевге-
лија. (5393) 

Пасош бр. 0144701/93, издаден од УВР - Тетово на 
име Амза Ирфет, ул. „Илинденска“ бр. 12, Тетово. 

(5394) 
Пасош бр. 0146440, издаден од УВР - Тетово на име 

Емини Ферик, с. Јажинце, Тетово. (5395) 
Пасош бр. 0021313/93, издаден од УВР - Тетово на 

име Амза Аќиф, ул. „Илинденска“ бр. 129. Тетово. 
Чекови од бр. 0002753374 до 0002753378, издадени од 

Комерцијална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 
0005256801, на име Колевска Елизабета, Скопје. 

(5396-а) 
Пасош бр. 370055 на име Сефери Газменд, ул. „Пар-

тизански одреди“ бр. 94, Кичево. (5291-а) 
Пасош бр. 368486 на име Сефери Абдул, ул. „Пар-

тизански одреди“ бр. 94, Кичево. (5292-а) 
Пасош бр. 0630459/95, издаден од ОВР - Крива Па-

ланка на име Младеновски Јане, ул. „Партизанска“ бр. 
5-2/20, Крива Паланка. (5293-а) 

Пасош бр. 301395 на име Хани Арбен, с. Врап-
чиште, Гостивар. (5390-а) 

Пасош бр. 203490, издаден од УВР - Куманово на 
име Алији Фатмир, с. Матејче, Куманово. , (5393-а) 

Пасош бр. 0000918, на име Јосифоски Димче, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 47, Прилеп. (5329) 

Патна исправа бр. 54-4600/1 на име Проданов Ристо, 
ул. „5-ти Ноември“ бр. И , Струмица. (5330) 

Патна исправа бр. 54-4578/1 на име Проданов Дра-
ган, ул. „Младинска“ бр, 47, Струмица. (5331) 

Чекови бр. 8219821 и 8219822, издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје, на тековна сметка бр. 21625/69, 
на име Славко Спирковски - овластено лице, бул. „О. 
Револуција“ бр. 10/11/19, Скопје. (5333) 

Пасош бр. 768995, ОВР - Струма на име Османи 
Енис, ул. „Боро Дуни“ бр. 31, Струга. (5334) 

Пасош бр. 402989 на име Весели Агим, с. Ломница, 
Гостивар. (5335) 

Пасош бр. 27284, издаден од УВР - Штип на име 
Андонов Зоран, ул. „Боро Арсов“ бр. 10/12, Штип. 

(5336) 
Чек бр. 11427811, издаден на тековна сметка бр. 

23597-61 од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Иван 
Пешев, ул. „Партизански одреди“ бр. 4/III-10, Скопје. 

(5337) 
Чековна картичка бр. 6881/73 и чекови од бр. 

1407473 доД407480, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје Филијала - Штип на име Станка (Гачева) -
Комичарска, ул. „Солидарност“ бр. 11/1, Штип. (5338) 

Чековна картичка бр. 2315/61 и чек бр. 1371919, на 
име Спасов Методи, ул. „5-та Партиска конференција“ 
бр. 7/13, Штип. (5339) 

Пасош бр. 225955, издаден од УВР - Штип на име 
Ибраимов Али, ул. „Косовска“ бр. 53, Штип. (5340) 

Пасош бр. 163974/94, издаден од УВР - Тетово на 
имеСундиани Бујанаки, с. Доборце, Тетово. (5341) 

Пасош бр. 174728 на име Емини Шераведин, ул. 
„Браќа Гиноски“ бр. 26, Гостивар. (5342) 

Пасош на име Лекпек Салко, с. Г. Оризари, Велес. 

' Пасош бр. 001706 на име Трпоски Спаско, с. Во-
лино, Охрид. (5344) 

Чековна карта бр. 6546/35, издадени од Стопанска 
банка а. д. - Скопје на име Јаким Јанев, Штип. (5345) 

Пасош бр. 768594/96, издаден од ОВР - Струга на 
име Карче Алајдин, ул. „Боро Шаин“ бр. 5, Струга. 

(5346) 
Пасош бр. 78322/93, издаден од ОВР - Струга на име 

Карче Сунуус, ул. „Боро Шаин“ бр. 5, Струга. (5347) 
Пасош бр. 78186/93, издаден од ОВР - Струга на име 

Карче Ѓондул, ул. „Боро Шаин“ бр. 5, Струга. (5348) 
Пасош бр. 300547/96 на име Цаноска Џезија, с.Ок-

тиси, Струга. (5349) 
Пасош бр. 612879 на име Тренески Никола, с. Д. 

Коњско, Охрид. (5350) 
Пасош бр. 0805405, издаденио од МВР - Кочани на 

име Арсов Крум, с. Прибачево, Кочани. (5351) 
Свидетелство за III година на име Ѓорѓиева Каро-

лина, с. Виничани, Градско. (5352) 
Пасош бр. 0137695, издаден од МВР - Дебар на име 

Пачуку Дритан, ул. „Ленинова“ бр. 7, Дебар. (5353) 
Пасош бр. 0531531, издаден од МВР - Дебар на име 

Качалнику Слана, ул. „ 1 Мај “ бр. 15, Дебар. (5354) 
Пасош бр. 780242, издаден од УВР - Штип на име 

Миладиновски Петре, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. 
(5355) 

Пасош бр. 780241, издаден од УВР - Штип на име 
Миладиновски Кристијан, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, 
Штип. (5356) 

Пасош бр. 780240, издаден од УВР - Штип на име 
Миладиновски Даниел, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. 

(5357) 
Пасош бр. 780239, издаден од УВР - Штип на име 

Миладиновски Дарко, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. 
(5358) 

Пасош бр. 0061319, издаден од УВР - Прилеп на име 
Демироски Сафија, ул. „Гостиварска“ бр. 3, Прилеп. 

(5359) 
Пасош бр. 296206/94, издаден од ОВР - Струга на 

име Велковиќ Васшшје с. Ташмаруништа, Струга. 
(5360) 

Пасош бр. 186101/94, на име Арслани Лулзим, с. 
Заграчани, Струга. (5361) 

Пасош бр. 406296 на име Лазими Иљаз, с. Добридол, 
Гостивар. (5362) 

Пасош бр. 04037^7, издаден од ОВР - Гостивар на 
име Геческа Анета, ул. „Бањашница" бр. 54, Гостивар. 

(5363) 
Тековна сметка на име Имери Нагиб, с. Долна Ба-

њица, Гостивар. (5364) 
Пасош бр. 0966944, издаден од УВР - Прилеп на име 

Петрески Марјанчо, ул. „Моша Пијаде“ бр. 373, При-
леп. (5365) 

Пасош бр. 145501 на име Салаји Елфат, с. Врап-
чиште, Гостивар. (5366) 

Пасош бр. 090451 на име Ахмети Емин, ул. „С. Ко-
стоски“ бр. 3, Гостивар. (5367) 

Пасош бр. 134140/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Мицевски Добре, ул. „Тане Георгиев“ бр. 35, Ку-
маново, (5368) 

Пасош бр. 134141/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Мицевска Анѓа, ул. „Тане Георгиев“ бр. 35, Кума-
ново. (5369) 

Чекови од бр. 11668029 до 11668041, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Милева Петров-
ска, ул. „В. Комаров“ бр. 24/2-9, Скопје. (5370) 

Чекови од бр. 10829932 до 10829940 од тековна 
сметка бр. 14253-23, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Спасовска Лидија, ул. „АФЖ“ бр. 56, н. 
Радишани, Скопје. (5371) 

Пасош бр. 139864/93 на име Тајроска Хава, ул. „Цве-
тан Димов“ бр. 15, Струга. (5370-а) 
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Пасош бр. 397071 на име Рамадани Назми, с. Греш-
ници, Кичево. (5372) 

Пасош бр. 0531179/95, издаден од ОВР - Дебар на 
име Гонџе Коруши, ул. „29 Ноември“ бр. 4, Дебар. 

(5373) 
Чековна картичка бр. 4581/49 на име Османов 

Ибиш, ул. „С. Давчев“ бр. 53, Велес. (5374) 
Тековна сметка бр. 123/35 и чекови од бр. 

0000570289 до 0000570293, издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје - филијала Кочани на име Дончева Нико-
лина, ул. „Охридска“ бр. 72, Кочани. (5375) 

Чекови од бр. 11785856 до 11785859, издадени од 
Стопанска банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 
8637/50, на име Даниела Дервенџи Шикова, ул. „Ј. Сан-
дански“ бр. 63/1/4, Скопје. (5376) 

Пасош бр. 386418/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Ибраим Џевџет, ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 26-а, 
Скопје. (5379) 

Пасош бр. 751652/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Симо Симовски, ул. „Христ Смирнески" бр. 25. 

(5378) 
Пасош бр. 156386/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Африм Рамадани, с. Кондово, Скопје. (5380) 
Пасош бр. 706046/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Мирко Васев, ул. „Алексо Демниевски“ бр. 15/22, 
Скопје. (5381) 

Чекови од бр. 2830283 до 2830289, 2237930 и 1208669, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Попчески Стеван, Скопје. (5382) 

Чекови од бр. 939797 до 939806, 2219740, 2058720 и 
2165483, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на тековна сметка 71031-50 на име Шапчески Стеван, 
Скопје. (5383) 

Решение бр. 18-5795/2 за компензациона работа, из-
дадено од Министерството за надворешни работи на 
име Мермерен комбинат - Прилеп. (5385) 

Работна книшка на име Софија Цимбировска, 
Скопје. (...) 

Работна книшка на име Шевки Рамадани, с. Арачи-
ново, Скопје. (5386) 

Работна книшка на име Хајрула Аџаип, Скопје. 
(5387) 

Работна книшка на име Јелица Џекова, Скопје. 
(5388) 

Диплома за завршено средно образование, издадена 
од ЕМУЗУЦ „Коце Металец“ - Скопје на име Ружди 
Ајдари, Скопје. (5389) 

Диплома за завршен трет степен метално-машинска 
струка, изадена од М. У. „Гоце Делчев“ - Скопје на име 
Тони Петрушевски, Скопје. (5390) 

Пасош бр. 1137959/89, издаден од Сирија на име Ах-
мед Хај Фрај, Сирија. (5397) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сашо 
Цветановски, Скопје. (5398) 

Чековна картичка бр. 104169-23, и чекови од бр. 
2285433 до 2285437, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скоцје на име Сузана Бобановска, Скопје. (5399) 

Пасош бр. 554233/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Џавид Дураку, с. Рашче, Скопје. (5400) 

Пасош бр. 515038/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Џемиљ Абуши, ул. „162" бр. 4, Тетово. (5401) 

Пасош бр. 722972/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Елена ^силевска, ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 20/ 
10, Скопје. (5402) 

Пасош бр. 639148/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Васа Стојановска, ул. „Корушка" бр. 5, Скопје. 

(5403) 
Пасош бр. 267191/94, издаден од УВР Куманово на 

име Авни Рамадани, с. Черкези, Куманово. (5404) 
Чекови бр. 40003089320 и 40003089321, издадени од 

Комерцијална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 
38274/62, на име Елена Утевска, Скопје. (5405) 

Чекови од бр. 10829385 до 10829390 издадени од Сто-

панска банка а.“д. - Скопје на тековна сметка бр. 14164-
33, на име Тања Тодорова, Скопје. (5406) 

Работна книшка на име Бранко Јанев, Скопје. (5407) 
Работна книшка на име Адем Мифтари, Скопје. 

(5408) 
Работна книшка на име Катица Крстеска, Скопје. 

(5409) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 

од ОУ „Сами Фрашери" Скопје на име Фатиме Имери, 
с. Глумово, Скопје. (5410) 

Пасош бр. 0036483, издаден од УВР - Струмица на 
име Здравков Митре, с. Мокрино 22, Струмица. (5411) 

Пасош бр. 559655, издаден од ОВР - Кратово на име 
Спиридоновски Сашо, с. Филипевци, Кратово. (5412) 

Пасош бр. 309569/94, на име Мулаи Емрула, булевар 
„Браќа Гинески“ бр. 107, Гостивар. (5413) 

Пасош бр. 309570/94, на име Мулаи Џеват, булевар 
„Браќа Гиноски“ бр. 107, Гостивар. (5414) 

Пасош бр. 165437 на име Џафери Веап, с. Равен, 
Гостивар. (5345-а) 

Пасош бр. 0769147 на име Фанија Азизовски, Де-
бар. (5415-а) 

Пасош бр. 124545/93 издаден од УВР Скопје на име 
Рами Муареми, ул. „Војдан Чернодрински" бр. 84-1/11, 
Скопје. (4876) 

Пасош бр. 0113529 на име Пранговски Гоце, ул. 
„Вељко Влаховиќ" бр. 5, Берово. (5015) 

Пасош бр. 527056 издаден од ОВР Струга на име 
Шеќероски Богоја, с. Радожда, Струга. (5251) 

Пасош бр. 0065474 издаден од ОВР Виница на име 
Драганчо Јовановски, ул. „Христо Узунов" бр . 26, Ви-
ница. (5438-а) 

Пасош бр. 438098 на име Јусинов Џиџер, ул. „ С в е -
ска“ бр. 18/2, Штип. (5439-а) 

Пасош бр. 427683/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ерина Кацарска, ул. „Миле Попјорданов" бр. 21/5, 
Скопје. (5418) 

Пасош бр. 353312/94, издаден од УВР Скопје на име 
Кимета Бајрами, ул. „Груица Војвода“ бр. 5, Скопје. 

(5419) 
Пасош бр. 478548/94, издаден од УВР Скопје на име 

Назмија Ќамилоска, ул. „Павле Илиќ“ бе. 3/1-3, 
Скопје. (5420) 

Пасош бр. 575630/95, издаден од УВР Скопје на име 
Фета Сабит, с. Огњанци, Скопје. (5421) 

Пасош бр. 154521/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Душанка Јаневиќ, бул. „Јане Сандански“ бр. 74/4, 
Скопје. (5422) 

Пасош бр. 792052/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Муталип Муареми, ул. „Џон Кенеди“ бр. 8/2-30, 
Скопје. (5423) 

Чекови бр. 3228417 и 3228423, издадени на тековна 
сметка бр. 69280-2 од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Трајче Васовски, Скопје. (5424) 

Чекови од бр. 2615623 до 2615632 и од бр. 2523113 до 
2523118 и бр. 2523110, издадени на тековна сметка бр. 
25613-73 од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Викторија Инковска, Скопје. (5425) 

Чекови бр. 11934168, 11934169 и 11934170, издадени 
на тековна сметка бр. 44665-42 од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Љубе Крацевски, Скопје. (5426) 

Работна книшка на име Евица Марковска, Скопје. 
(5427) 

Работна книшка на име Ричард Поповски, Скопје. 
(5428) 

Работна книшка на име Ивица Петровски, Скопје. 
(5429) 

Диплома за завршено средно образование, издадена 
од ЕМУЦ „Никола Тесла“ - Скопје на име Ивица Пе-
тровски. (5430) 

Пасош бр. 658665 на име Илиева Благица, ул. 
„Ванчо Прке“ бб, Штип. (5434) 
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О Г Л А С И З А П О В И К У В А Њ Е Н А П О Р А Н Е Ш Н И Т Е 
С О П С Т В Е Н И Ц И И Н И В Н И Т Е П Р А В Н И 

Н А С Л Е Д Н И Ц И 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/95), Земјоделската задруга 
„Мирко Делев“ од Негорци - Гевгелија, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. ЗЗ „Мирко Делев“ од Негорци - Гевгелија ги 
повикува поранешните сопственици и нивните наслед-
ници, државјани на Република Македонија, да ги прија-
ват своите побаруван,а во рок од 60 дена од денот на 
објавуваното на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на Обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
Земјоделската задруга „Мирко Делев“ од Негорци -
Гевгелија ул. „Маршал Тито“ бб во Негорци и еден 
примерок до Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр, 38/95), Земјоделската задруга „ЗР-
НОВКА" - Зрновци-увоз - извоз, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „Зрновка" - Зрновци, ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници, државјани на Република Македонија, до-
колку имаат да ги пријават своите побарувања кон За-
другата и тоа во рок од 60 дена сметано од деноФ= на 
објавуваното на огласот. 

2. Пријавување на побаруван,ата, исклучувајќи го 
земјоделското земјиште, се врши на образец пропишан 
од Агенцијата на Република Македонија за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Своите побарување барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на РМ за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Даме 
Груев“ бр. 14, и еден примерок да достават до Земјодел-
ската задруга „Зрновка" - Зрновци. 

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“), Земјоделската задруга „Единство“ од 

село Брусник, Битола, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. Земјоделската задруга „Единство“ од село Брус-
ник, Битола, ја започнува постапката за трансформа-
ција на општествениот капитал во согласност со одред-
бите од Законот за трансфорамција на претпријатијата 

и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат 
со земјоделското земјиште. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, кои се државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат да ги пријават своите 
побарувана во рок од 60 дена, сметано од денот на 
објавуваното на огласот. 

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Единство“ 
е во село Брусник, Битола. 

4. Своите побарувања барателите да ги достват 
истовремено до Земјоделската задруга „Единство“ с. 
Брусник и до Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, на посебен образец пропишан од Агенцијата 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) и Законот за трансформација 
на претпријатијата и задругите со општествен капитал 
кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 19/%), Земјоделската задруга „Никуш-
так" с. Никуштак - Куманово, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „Никуштак" с. Никуштак 
- Куманово, ги повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавува-
ното на огласот. 

2. Седиштето на З .З . „Никуштак" се наоѓа во с. 
Никуштак, з.п. Матејче, Куманово. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец, пропишан од Агенцијата на Р. Македонија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 3/94), кој истовремено се доставува 
до Агенцијата на Р. Македонија во Скопје, ул. „Даме 
Груев“ бр. 14, пот . фах. 410, и З .З . „Никуштак" с. 
Никуштак - Куманово. 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ број 38/93), а во врска со 
Законот за трансфорамција на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделско земјиште („Службен весник на РМ“ број 19/96) 
и врз основа Одлуката за преземање дејствија за спро-
ведување на Законот за трансформација во Земјодел-
ската задруга „БАЛКАН“ од село ТИМЈАНИК - НЕ-
ГОТИНО, објавува 

ОГЛАС 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ЗЕМЈОДЕЛ-
СКАТА ЗАДРУГА „БАЛКАН“ ОД СЕЛО ТИМЈА-

Н И К - Н Е Г О Т И Н О 
1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 

нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Земјодел-
ската задруга „Балкан“ од село Тимјаник Неготино во 
согласност со членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Пријавуван,ата на побарувањата да се достават на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија во согласност со член 35 од Законот за трансфо-
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рамција на претпријатијата со општествен капитал, од-
носно во согласност со Правилникот за формата и содр-
жината на образецот за барањето за заштита на пра-
вата на поранешните сопственици и нивните правни 
наследници во постапката на трансформација на прет-
пријатието со општествен капитал („Службен Весник 
на РМ“ бој 3/94), да се достават до З З „Балкан“ од с. 
Тимјаник - Неготино и до Агенцијата за трансфорам-
ција на препријатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Балкан“ е 
во село Тимјаник - Неготино. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „службен весник 
на Република Македонија“. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Постелнина“ - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Џинс“ - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на̂  3.10.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Прсдилница" - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе сс изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. ^ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Општествен стандард“ - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на 'претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Транспорт и шпедиција“ - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Рос" - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
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дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „Брсгалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Ткаенини“ - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Ќомисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата ,на претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Ма-
кедонка - Енергетика“ - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата н^ Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавано на интерни акции заради прибавување на 
дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брсгалничка“-б.б. 
во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС 
„ПРОГРЕС“ - Пехчево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
10 во Пехчево во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, РЖ 
„СКОПЈЕ-ФИОРД" ДОО Д.О. - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во „с. Возарци, Кавадарци 
во време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ЗИК „ЦР-
ВЕНА ЅВЕЗДА“ Угостителство и трговија ДОО — 
Штип 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-, 
ствсн капитал на седницата одржана на 3.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простори на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ б.б. 

во време од 07. доМ.4 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 17 од Одлуката за начинот на 
довршувано на трансформацијата на остатокот на опш-
тествениот капитал во АД „Партизан“ АД во мешовита 
сопственост - Прилеп, Комисијата на АД „Партизан“ -
Прилеп објавува. 

ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ И БЕЗ 
ПОПУСТ 

1. Акциите ги издава АД „Партизан“ - Прилеп. 
2. Основна дејност на претпријатието с експлоата-

ција и преработка на камен. 
3. Моделот на трансформација е откуп на претприја-

тието во комбинација со претворање на побарувањата 
на доверителите во траен влог. 

4. Право на купување на акции под повластени 
услови имаат: 

- работници кои во претпријатието работеле нај-
малку 2 години пред донесувано на Одлуката за транс-
формација; 

- лица на кои им престанал работниот однос во прет-
пријатието и кои во него работеле најмалку 2 години 
непрекинато; 
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- пензионираните работници кои во претпријатието 
работеле непрекинато 2 години. 

Правото на повластено купувана на акции со попуст 
може да се остварува еднократно и само во едно прет-
пријатие. 

Корисникот на попустот има право акциите да ги 
купува со основен попуст од 30% од номиналната вред-
ност зголемена за 1% за секоја полна година работен 
стаж во претпријатието, со што износот на купените 
акции со попуст не може да го надмине износот од 
25000 ДМ. 

Бројот на акциите за продажба со попуст е 4,725,80 
акции или 472,580 ДМ. 

Вредноста на една акција е 100 ДМ во денарска про-
тиввредност. 

Акциите со попуст се плаќаат во рок од 5 години со 
грејс период од 2 години од денот на продажбата. 

5. Право на купување на акции без попуст имаат 
сите вработени лица. Бројот на акциите за продажба 
без попуст е 8.425,14 акции или 842,514 ДМ. Од кои 
227,87 акции или 22.787 ДЕМ се плаќаат во рок од 3 
месеци и 8.197;27 Акции или 819.727 ДЕМ се плаќаат во 
рок од 5 години. Вредноста на една авдија е 100 ДЕМ во 
денарска противвредност. 

Акциите без попуст (8.197,27 или 819,727 ДЕМ) се 
плаќаат во рок од 5 години од денот на потпишувањето 
на Договорот за реализација на Одлуката за трансфор-
мација склучен со Агенцијата за трансформација, со 
годишна работа од 163,945,40 ДМ. 

К О Н К У Р С И 
А.Д. АК „Тиквеш“ - Кавадрци, врз основа на одлу-

ката на Управниот одбор од 20.06.1996 година распи-
шува 

К О Н К У Р С 

1.1. Набавувач е: А.Д. АК „Тиквеш“ - Кавадарци. 
- Управа со седиште во Кавадарци, ул. „29-ти Ноем-
ври“ бр. 5. 
1.2. Предмет на нарачката е: Набавка на комплетна 
полнилница за пијалаци - вино. 
1.3. Полнилница за вино 
- Платформа за прифаќање на стаклени шишиња 
- Перачица 
- Озонатор 
- Ниско вакуумска машина за полнење на литарски и 
седумстотини и педесет грамски шишиња (1/1 и 0,75 л). 
- Машина за затворање на шишиња од 1/1 и 0,75 л. 
крунско, С АС и плутано затворана 
- Машина за станиолско - ПВЦ обликување 
- Машина за сушење на полните шишиња 
- Машина за етикетирање на главна етикета, задна 
етикета, бандерола и грлична лента 
- Машина за лот број 
- Машина за оформување на картонската кутија 
- Машина за автоматско ставање на тишината во кар-
тонската кутија за 6 и 12 шишиња 
- Машина за затворана - лепење на полната кутија со 
тишина 
- Палетизатор 
- Машина за обвивање на палстата со фолија 
Капацитет на комплетната полнилница за вино треба 
да биде од 6.000 шишиња на час и од 10.000 шишиња на 
час. 
Во понудата цената да биде изразена во ДМ. 
Понудата по можност да биде испишана на англиски 
јазик. 

Во понудата треба да биде назначено начинот на про-
дажба, начинот на плаќање со акредитив или кредитна 
линија или лизинг. Воедно да биде назначено и времето 
на изведбата на полнилницата од денот на цврстата 
порачка. 
Рок на доставувана на понудата е 15 дена од денот на 
објавуваното на конкурсот во „Службен весник на Ре- ѕ 

публика Македонија“. 
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