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1027. 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за архивска 

граѓа („Службен ресник нр СРМ“ бр. 36/90 и ^Службен 
весник на РМ4' бр. 36/95) и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/90 и 63/94),Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот на работата и 
правилата на постапувањето со документарниот мате-
ријал и архивската граѓа во канцелариското и архив-
ското работење што се создаваат во работата на држав-
ните органи, судовите, единиците на локалната самоу-
права и градот Скопје, претпријатијата и други правни 
лица, политичките партии, општествените организации 
и здруженија на граѓаните (во натамошниот текст: „др-
жавни органи, претпријатија и други правни лица“). 

II. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 2 
Канцелариското работена опфаќа: прием, прегле-

ду.вање и распоредување на актите, заведувана на ак-
тите, доставување на актите во работа, администра-
тивно-техничко обработувана на актите, испраќање на 
актите, разведување и класифицирани на актите, одла-
гање на свршените акти во писарницата. 

Член 3 
Во канцелариското работење термините кои се при-

менуваат го имаат следното значење: 
- акт е секој пишуван состав со. кој се покренува, 

дополнува, менува, прекинува или завршува некое 
службено дејствие; 

- прилог е пишан или на друг начин набележан Со-
став (исправа, графикон, табела, цртеж, аудовизуелен, 
компјутеризиран материјал и сл.) или физички п р е л е т 
кој се приложува кон актот заради дополнување, објас-
нување или докажување на содржината на актот; 

- предмет е збир од сите акти и прилози што се водат 
под ист основен број и кои се ,однесуваат на исто пра-
шање или задача и претставуваат единствена целина; 

- досие е збир на повеќе предмети кои се однесуваат 
на иста материја, на правно лице, односно физичко 
лице; 

- документарен материјал е целиот изворен и репро-
дуциран (пишуван, цртан, печатен, фотографиран, 
филмуван, фонографиран, механографиран, компју-
терски забележан, читливо, со машина или на друг на-
чин забележан) материјал и книги, картотека и други 
евиденции за тој материјал, кои настанале во работата 
на државните органи, претпријатија и други правни 
лица на кои се однесува ова уредба, додека е од значење 
за нивната тековна работа и додека од истиот не с 
одбрана архивската граѓа; 

- архивска граѓа е одбран, изворен и репродуциран 
(пишан, цртан, печатен, фотографиран, филмуван, фо-

нографиран, механографира^ или на друг начин забе-
лежан) документарен материјал од трајна вредност од 
значење за државата, науката, културата и за други 
потреби, што настанала во работата кај имателот^ 
- архивска кутија, папка и сл., е збир од повеќе пред- -

мети или досиеја кои, по завршената постапка, се чу-
ваат средени во исти корици, архивска кутија и сл. 

Член 4 
Актите според својата содржина се од општ и од 

таен карактер. 5 

Според видот на тајноста, актите се определуваат 
како државна, воена, службена и деловна тајна. 

Според степенот на тајноста, актите Се определу-
ваат како: строго доверливи, доверливи и за интерна 
употреба. 

Видот и степенот на тајноста на актите ги определува 
функционерот кој раководи со државниот орган, од-
носно одговорното лице кое раководи со претпријати-
ето или друго правно лице, и од него овластено лице, 
ако тоа со посебен пропис не е поинаку регулирано. 

Актите од таен карактер (со вид и степен на тајно-
ста) посебно се евидентираат, одбележуваат, чуваат, 
заштитуваат и користат што се регулира со посебен 
пропис. 

Член 5 
Канцелариското работење се врши преку писар-

ници. 
Во писарницата се вршат следните работи и задачи: 

прием, отворање, прегледување и распоредување на ак-
тите, евидентирање и здружуван,на акти, разведување 
на акти и нивно архивирање од писарницата во архива. 

Член 6 
Приемот и отворањето на актите се врши во писар-

ницата од страна на овластен работник. 
Актите со кои се покренува службено дејство и ак-

тите од таен карактер ги отвораат овластени работ-
ници. 

Актите од итна природа, примени по работното 
време и во неработни денови, ги отвора дежурен работ-
ник. Акти од таен карактер или од доверлива природа, 
дежурниот работник ги отвора само ако за тоа е овла-
стен. Ако дежурниот работник не е овластен/ да 
отвора акти од итна природа, истите му ги доставува по 
најкраток пат на лицето што е овластено да ги отвори, 
односно да постапи по нив. 

Член 7 
Распоредувањето на актите по организациони еди-

ници го врши функционерот кој раководи со државниот 
орган, односно одговорното лице кое раководи со прет-
пријатието ИЛИ друго правно лице, врз основа на План 
на архивски знаци. 

По исклучок, функционерот, односно одговорното 
лице може да овласти распоредувањето на актите Да го 
врши и друг работник. 

Член 8 
Државните органи, претпријатија и други Правни 

лица, во внатрешните организациони единици кои во-
дат одделни деловодници, функционерот, односно од-
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говорното лице може да определи актите кои се доста-
вуваат на тие организациони единици-да се примаат во 
нивните писарници. 

Член 9 
Државните органи, претпријатија и други правни 

лица се должни да водат основна евиденција за сите 
примени, односно сопствени акти. 

Член 10 
Деловодникот е книга за водење основна евиденција 

на актите. 
Деловодникот се води по систем на основни броеви и 

подброеви. Основната евиденција (деловодникот) за-
должително ги содржи следните елементи: основен 
број и подброј и пренос на актот или предметот, дата на 
приемот, податоци за испраќачот или примачот, број 
и дата на исправаното, архивски знак на организаци-
оната единица и разведување на актот или предметот. 

За одделни видови акти можат да се водат посебно 
пропишани евиденции. 

Деловодникот може да се води и во систем на АОП 
(компјутерски) со посебна програма во согласност со 
одредбите на оваа уредба. 

Член 11 
Државните органи, претпријатијата и другите 

правни лица можат да водат единствена класификација 
на предметите, односно актите по материја и картотека 
на предмети како основна евиденција. 

Имателите што ќе водат систем на работење со ак-
тите од став 1 на овој член, задолжително да^обезбедат 
основната евиденција за предметите и актите да содржи 
минимум податоци: класификационен знак од класифи-
кација на актите и предметите по материја, податоци за 
испраќачот и приемачот (презиме и име, назив, адреса 
и сл.) податоци за тоа каде се наоѓа предметот, односно 
актот во текот на обработката до архивирање^, како и 
податоци од кои може да се утврди рокот и начинот на 
решавањето во управната постапка. 

Член 12 
Државните органи, претпријатијата и другите 

,правни лица, по правило, водат само еден деловодник. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

одделни внатрешни организациони единици во држав-
ните органи, претпријатијата и другите правни лица 
можат да водат, одделни деловодници ако е тоа предви-
дено со интерни акти за нивната организација и начи-
нот на работа. 

За актите и предметите од таен карактер се води 
посебен деловодник. Во посебниот деловодник се заве-
дуваат актите и предметите што претставуваат 
државна, воена, службена, деловна и друга тајна. 

При заведувањето на актите и предметите што прет-
ставуваат државна, воена, службена, деловна или друга 
тајна во посебниот деловодник, се наведува и степенот 
на тајноста со кој е означен актот или предметот 
(строго доверливо, доверливо или интерно). 

Член 13 
Покрај деловодникот, заради полесно и побрзо ра-

кување со актите, се водат и помошни книги за евиден-
ција. 

Помошни книги за евиденција се попис на акти, ре-
гистар, интерна доставна книга, книга за препорачана 
пошта и книга за место. 

Член 14 
Примените акти задолжително се заведуваат истиот 

ден во основната евиденција - деловодник и во помош-
ните евиденции и се доставуваат за работа на организа-
ционите единици. 
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. Член 15 
Решените акти и предмети по пополнување на ре-

довниот штембил, службените лица, без одлагање ги 
враќаат на писарницата, најдоцна во рок од 5 дена од 
нивното завршување, со потребно упатство за работа 
на писарницата (испраќање, држење во роковник и ар-
хивирање). 

Член 16 
Испраќањето на актите и предметите се врши преку 

писарницата. 
По исклучок организациони единици кај имателите 

кои водат одделни деловодници, актите и предметите 
можат да ги испраќаат преку своја писарница. 

Сите акти примени до крајот на работниот ден, пи-
сарницата е должна да ги испрати истиот ден. 

Актите примени по истекот на работното време, ако 
не е итно ќе се препратат наредниот ден. 

Член 17 
Сите решени акти, предмети и книги за евиденција 

(заклучени и озваничени), на крајот од годината се пре-
даваат од писарницата вр архива. 

Организационите единици кои водат одделни дело-
водници (член 12, став 2) завршените предмети можат 
да ги држат во својата писарница најдолго до една го-
дина, а по овој рок се должни тие предмети, заедно со 
соодветните деловодници и со другите помошни книги, 
да ги предадат на натамошно чување на архивата на 
имателите. 

За држење на завршените предмети во организаци-
оните единици подолго од една година, потребно е по-
себно одобрение од функционерот што раководи со 
државниот орган, претпријатието или друго правно ли-
це. 

Член 18 
Решените предмети се класифицираат и се среду-

ваат според архивски знаци. 
Архивскиот знак се состои од ознака на организаци-

оната единица што го решила предметот и од ознака за 
групата работи во која предметот спаѓа според својата 
содржина, утврдени со планот на архивски знаци. 

Планот на архивски знаци, Листата на архивска 
граѓа од трајна вредност и Листата на документарен 
материјал со рокови на нивно чување содржат општ и 
посебен дел. 

Архивските знаци не можат да се менуваат во текот 
на годината, но можат да се додаваат нови, ако тоа го 
бараат организационите и други промени кај имателот. 

Член 19 
Актите од таен карактер се чуваат одвоено од оста-

натите акти и тоа на начин што обезбедува нивна до-
верливост. 

Ако државен орган, претпријатие и друго правно 
лице има помал број на акти од таен карактер, нивното 
одлагање во архива и чувањето, наместо на архивски 
знаци, може да се врши по броевите на деловодникот. 

Член 20 
Актите на државните органи, претпријатија и други 

правни лица со кои се вршат службена преписка содр-
жат наслов, кој се состои од назив и седиште на имате-
лот, назив и адреса на примателот, кратко назначување 
на содржината на актот (предметот, врската на бро-
евите), текст на актот, потпис на овластеното служ-
бено лице и отпечаток на службениот печат, а актите 
од таен карактер содржат и ознака на видот и степенот 
на тајноста. 

Член 21 
Во текот на работното време актите и предметите 

не смеат да се оставаат без надзор. 
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По завршувањето на работното време, актите, пред-
метите, печатите и штембилите се држат заклучени и 
обезбедени во работните простории. 

Државните органи, претпријатијата и други правни 
лица се должни да обезбедат чување, стручно одржу-
вање и обезбедување на архивската граѓа од оштету-
вање, уништување и исчезнување. 

Член 22 
За печатите и штембилите што ги употребуваат 

државните органи, претпријатијата и други правни лица 
се води посебна евиденција. 

Со печатите и штембилите ракува работник кој за 
тоа е овластен од функционерот што раководи со 
државниот орган, односно одговорното лице што рако-
води со претпријатието или друго правно лице. 

Член 23 
Во канцелариското работење може да се користи и 

автоматска, односно механографска обработка на по-
датоци, во согласност со одредбите на оваа Уредба. 

^ А Р Х И В С К О РАБОТЕЊЕ 

Член 24 
Архивското работење опфаќа: одбирање на архив-

ската граѓа од документарниот материјал, средување на 
архивската граѓа и документарен материјал, евиденти-
рање (попис и опис) на архивската граѓа, категориза-
ција на архивска граѓа, попишување на документарниот 
материјал на кого му изминал рокот за чување, уништу-
вање на предложениот документарен материјал, сме-
стување, чување, заштита и обезбедување на докумен-
тарниот материјал и архивската граѓа во соодветен про-
стор, стандардна опрема, техничко-технолошки сред-
ства и предавање на архивската граѓа на трајно чување 
во Архивот на Македонија (во натамошниот текст. Ар-
хив). 

Член 25 
На целокупниот документарен материјал што го 

создава и прима имателот, по заведувањето во десниот 
горен агол се става роковен штембил што содржи: ар-
хивски знак (четвороцифрен) според планот, рок на 
чување според листите, дата на одлагање во писарни-
цата и потпис на службеното лице кое го работело 
актот. Роковниот штембил задолжително го пополнува 
службеното лице кое го решава предметот. 

Член 26 
Решените акти во писарницата се класифицираат и 

ставаат во фасцикли според листите и тоа, посебно 
архивската граѓа, а посебно документарниот материјал 
со утврдени рокови на нивно чување. 

Член 27 
Имателите се должни да вршат редовно одбирање 

на архивската граѓа од документарниот материјал. 
Член 28 

За да се овозможи одбирање на архивската граѓа и 
издвојување на документарниов материјал, имателите 
на архивската граѓа и документарниот материјал доне-
суваат План на архивски знаци, Листа на архивска граѓа 
од трајна вредност и Листа на документарен материјал 
со рокови на негово чување. 

Планот на архивски знаци, Л истата на архивска граѓа 
и Листата на документарен материјал се изработуваат 
комисиски. 

Член 29 
Планот на а р х и в с к и з н а ц и , Листата на архивска 

граѓа од трајна вредност, Листата на документарен мате-
ријал со рокови на негово чување ги донесува функци-
онерот што раководи со државниот орган,/односно од-

говорното лице што раководи со претпријатието или 
друго правно лице. За примена на планот и листите, 
Архивот издава согласност. 

Член 30 
Планот на архивски знаци и листите на архивска 

граѓа и документарен материјал се доставуваат на Ар-
хивот до 30.XI. во тековната година, а се применуваат 
во наредната година. 

Член 31 
Архивски примерок претставува најдобро изготве-

ниот или на друг начин умножен примерок, како прв 
примерок - оригинален. Архивскиот примерок задол-
жително се озваничува со потпис и со печат. Се користи 
само по исклучок и со реверс односно копирање, а во 
оригинал кога треба да послужи како доказно средство. 

При одбирањето на архивската граѓа од документа; 
рниот материјал имателите посебно го одбележуваат 
архивскиот примерок. 

Член 32 
Категоризација на архивската граѓа во државните 

органи, претпријатијата и другите правни лица се врши 
со цел да се обезбеди ефикасна заштита на граѓата во 
мирновременски и воени услови. 

Категоризацијата се одвива врз основа на критери-
уми и на начин утврден со подзаконски акти. 

Член 33 
Целокупната архивска граѓа што се создава и чува 

кај имателите задолжително се евидентира според 
единствени методи. 

Евидентирањето се врши по одбирањето на архив-
ската граѓа од документарниот материјал. 

Евидентирањето на архивската граѓа го врши коми-
сија на државниот орган, претпријатието или друго 
правно лице. 

Евиденциите од претходниот став опфаќаат: назив 
на имателот, година од која потекнува архивската 
граѓа, попис и опис на архивската граѓа, количество на 
архивската граѓа изразено во листови и физичка со-
стојба на архивската граѓа. 

Евиденциите што се однесуваат на годината од која 
потекнува архивската граѓа, се изготвуваат по измину-
вање ' на годината и се доставуваат до Архивот нај-
доцна до 31 март во наредната година. 

Член 34 
Одбирање на архивска граѓа од документарен мате-

ријал создаден до 31 декември 1946 година се врши во 
Архивот. 

Член 35 
Издвојувањето на документарниот материјал имате-

лот го врши комисиски, редовно секоја година, врз ос-
нова на листата на документарен материјал со рокови 
на нивно чување. 

По истекот на рокот на чување, комисијата изго-
твува пописен лист на документарниот материјал, кој 
се пр,едлага за уништување. 

Пописниот лист од став 2 од овој член опфаќа: назив 
на имателот, реден број, родина од која потекнува доку-
ментарниот материјал, архивски знак, сумарен опис по 
видови на документарен материјал, количество изра-
зено во метри должински, образложение за што се 
предлага документарниот материјал за уништување ш 
потпис и печат на одговорното лице и членовите на 
комисијата. 

Барањето за уништување на документарниот мате-
ријал, заедно со пописниот лист, се доставаа до Архи-
вот за добивање согласност за уништување. 

Архивот нема да даде согласност за уништување на 
предложениот документарен материјал, доколку 
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државниот орган, претпријатието и другото правно лице 
нема изготвено и доставено до Архивот евиденции на 
архивската граѓа за годините за кои се предлага доку-
ментарниот материјал за уништување. 

Член 36 
Имателот го уништува документарниот материјал 

на кој му изминал рокот за чување со предавање на 
претпријатието регистрирано за откуп и промет на от-
падни материјали или на друг начин, со решение на 
функционерот кој раководи со државниот орган, одго-
ворното лице кое раководи со претпријатието или 
друго правно лице, л по добиената согласност од Архи-
вот. 

Член 37 
Одбраната архивска граѓа имателите се должни по-

себно да ја чуваат; обезбедуваат и заштитуваат од сека-
ков вид на отуѓување, оштетување и уништување, до 
нејзиното предавање на Архивот. 

Член 38 
Одбраната архивска граѓа одбележана како архив-

ски примерок се предава на трајно чување на Архивот 
во изворна, комплетна и средена состојба, со попис и 
опис на граѓата, во архивски кутии и во рок утврден со 
закон. 

Член 39 
, Стручна помош во донесувањето на плановите на 

архивски знаци и ,листите на архивска граѓа и докумен-
тарен материјал, во одбирањето на архивската граѓа од 
документарниот материјал, во задолжително евиденти-
рање, во чувањето и заштитата на архивската граѓа до 
предавањето на Архивот, во' давањето согласност за 
уништување на документарниот материјал со изминат 
рок, врши Архивот. 

Член 40 
Начинот и техниката на постапување со докумен-

тарниот материјал и архивската граѓа во канцелари-
ското и архивското работење поблиску се уредува со 
Упатство што го донесува директорот на Архивот на 
Македонија. 

Член 41 
Со денот на влегувањето на оваа уредба во сила, 

, престанува да важи Уредбата за канцелариското рабо-
тење и за одбирањето на архивската граѓа од регистра-
турскиот материјал („Сл. весник на СРМ“ бр. 14/77). 

Член 42 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од нејзиното 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“.( 

Бр. 23-2666/1 
7 октомври 1996 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Брашно Црвенковски ,с .р . 

1028. “ 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 
и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр, 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 

ГОДИНА . 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен 

весник на РМ“ бр. 21/96, 32/96 и 42/96), во точка 5, став 
1 по зборот „стопанство“ се додаваат зборовите „за 
алинеја 1 и 2 и Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство за алинеја 3 и 4". 

По алинејата 2 се додаваат две нови алинеји три и 
четири и нов став, кои гласат: 

„ - 40.000 тони пченка 
- 20.000 тони јачмен 
Правото на увоз без плаќање на царина за стоката 

од алинеја 3 и 4 од оваа одлука го остварува крајниот 
корисник-сточарските фарми. Производителите на до-
биточна храна го остваруваат ова право врз основа на 
изјава дека цената на произведената добиточна храна 
во која како компонента влегува пченката и јачменот 
кои се предмет на оваа одлука за крајниот корисник 
(сточарите) ќе биде намалена за износот на ненаплате-
ната царина“. 

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

Бр.23-2743/1 
7 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1029. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА . 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ ЦЕОП - СКОПЈЕ ' 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во МЗТ ЦЕОП - Скопје, 
односно 10% од државниот капитал. 

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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Бр. 23-2289/1 Претседател на Владата 
2 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1030. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

ТРИКО-ВИНИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во Трико-Внница, односно 
2,17% од државниот капитал. 
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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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Бр. 23-2289/2 
2 септември 1996 година 

Скопје 

Бр. 23-2289/3 
2 септември 1996 година 

Скопје 

Бр. 23-2289/4 
2 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

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

Бр. 23-2289/5 
2 септември 1996 година 

Скопје 

Бр: 23-2289/6 
2 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

1031. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ-МЕТАЛНА ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во МЗТ-Метална Штип, од-
носно 5% од државниот капитал. 

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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

1033. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

. ХТД ЗАСТАВА АГИ - ОХРИД 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во ХТД Застава АГП-Охрид, 
односно 11% од државниот капитал. 

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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

1034. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ ПУМПИ-ИНКОМ-СКОШЕ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во МЗТ Пумпи-инком-
Скопје, односно 13% од државниот капитал. 

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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

1032. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

МЗТ П У М П И - С К О П Ј Е 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во МЗТ-Пумпи - Скопје, 
односно 17,8% од државниот капитал. 

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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

1035. — 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

ХТД. СИГУРНОСНИ ПОЈАСИ - С. БЕЛЧИШТА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал до 

51% од вкупната главница во ХТД Сигурносни појаси -
с. Белчишта, односно 21% од државниот капитал. 
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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 објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Бр. 23-2289/7 Претседател на Владата 
2 септември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Брешко Црвенковска, с.р. 

1036. 
Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-

жувачкат 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 
ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИ-

ЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Институтот за социолошки и политичко-правни истра-
жуван,а во Скопје што го донесе Советот на седницата 
одржана на 13.06.1996 година. 

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

Бр.23-327/15 
7 октомври 1996 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1037. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование („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 „СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Свети Климент Охридски“-
Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 5.02.1995 година. 

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

Бр.23-420/1 
7 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенкоски, с.р. 

увезе без плаќање царина, за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина односно за ЈКП „Водовод“ - Битола и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ 

Количина 

' 1 2 3 4 

8429 Булдожери, англодо-
зери, гредери, порамну-
вачи, скрепери, багери, 
натоварувачи со лопата, 
машини за набивање и 
друмски валјаци, само-
одни: 

8429 52 00 -Машини со надградба 
што ротираат 360 сте-
пени 
а) Багер А-600 1 парче 

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

Бр. 23-2653/1 
7 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1039. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македони,ја, на 
седницата одржана на 23 септември 19% година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Се разрешува Трајан Марков од должноста по-
мошник на министерот за образование и физичка кул-
тура за општествено-економски односи. е 

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

Бр. 17-2573/2 
23 септември 1995 година 

Скопје 

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

1038. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
63/94), Владата донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

1040. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/901и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 септември 19% година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на министерот за образование и 
физичка култура за општествено-економски односи се 
назначува Благојче Крстановски, досегашен началник 
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на Одделението за контрола на финансиско и матери-
јално работење во Министерството за одбрана. 

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

Бр. 17-2574/2 
23 септември 1996 година 

Скопје 

Бр. 17-2576/1 
23 септември 19% година 

Скопје 

Бр.; 17-2577/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

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

Бр. 17-2578/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

Бр. 17-2579/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

1045. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-' 
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

1041. 
Врз основа.на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
национална историја - Скопје се определуваат: 

- д-р Ариф Аго, професор на Филолошкиот факул-
тет - Скопје; 

- д-р Христо Карталев, професор на Филозофскиот 
факултет - Скопје; 

- д-р Михајло Миновски, професор на Филозоф-
скиот факултет - Скопје. 

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

1042. -
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРЖО 

ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје се определуваат: 

- д-р Марко Китевски, виш научен соработник на 
Филолошкиот факултет - Скопје; 

- д-р Зекирија Незири, доцент на Филолошкиот фа-
култет - Скопје; 

- д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот фа-
култет - Скопје. 

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

1043. : 

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр.. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈА-

ЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, се опре-
делуваат: 

- д-р Лилјана Минова Ѓуркова, професор на Фило-
лошкиот факултет - Скопје; 

- д-р Коста Пеев, професор на Филолошкиот фа-
култет - Скопје; 

- д-р Људмил Спасов, професор на Филолошкиот 
факултет - Скопје. 

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

1044. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕН-

СКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
старословенска култура - Прилеп се определуваат: 

- д-р Коста Балабанов, пензионер; 
-д -р Цветан Грозданов, професор на Филозофскиот 

факултет - Скопје; 
- д-р Радмила Угриновска Скаловска, пензионер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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РЕШЕНИЕ 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Економскиот ин-
ститут - Скопје се определуваат: 

- д-р Владимир Кандиран, доцент на Правниот фа-
култет - Скопје; 

- д-р Златка Поповска, професор на Економскиот 
факултет - Скопје; 

- академик Никола Узунов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2580/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

Бр. 17-2581/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

Бр. 17-2583/1 
23 септември 19% година 

Скопје 

Бр. 17-2584/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

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

14)47; 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 19% 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ. ЗА СТОЧАРСТВО -

СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
сточарство - Скопје се определуваат: 

1046. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник На СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И 

ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА-
СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
социолошки и политнчко-правнн истражувања - Скопје 
се определуваат: 

-д -р Александар Николовски, професор на Економ-
скиот факултет - Скопје; 

- д-р Нано Ружин, професор на Филозофскиот фа-
култет - Скопје; 

- д-р Ѓорѓи Тоновски, професор по социологија на 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. . 

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

- д-р Стојмен Бошков, помошник на директорот на 
РЕ Институтот за лозарство и винарство при Земјодел-
скиот институт - Скопје; 

- д-р Кирил Петков, професор на Ветеринарниот 
факултет - Скопје; 

- д-р Коле Поповски, професор на Ветеринарниот 
факултет - Скопје. 

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

Бр. 17-2582/1 Претседател на Владата 
23 септември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска, с.р. 

1048. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 19% 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИНСТИТУТ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Земјоделскиот 
Институтот - Скопје се определуваат: 

- д-р Звонимир Божиновиќ, професор на Земјодел-
скиот факултет - Скопје; 

- д-р Ѓорѓи Мартиновски, доцент на Земјоделскиот 
факултет - Скопје; 

- д-р Видоја Трпески, професор на Земјоделскиот 
факултет - Скопје. 

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

1049. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 19% 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Ветеринарниот 
институт - Скопје се определуваат: 

- д-р Ицко Ѓорѓоски, доцент на Природно-матема-
тнчкнот факултет - Скопје; 

- д-р Перко Колевски, професор на Медицинскиот 
факултет - Скопје; 

- д-р Жарко Маџиров, професор на Земјоделскиот' 
факултет - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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1050. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) ц член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД -

ОХРИД 

1. За претставници во Советот на Хидробиолош-
киот завод во Охрид се определуваат: 

- д-р Мурат Мурати, самостоен педагошки советник 
во Педагошкиот завод на Македонија; 

- д-р Мирче Наумовски, професор на Земјоделскиот 
факултет - Скопје; 

- д-р Никола Христовски, професор на Вишата зем-
јоделска школа во Битола. 

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

Бр. 17-2585/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2586/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

РЕШЕНИЕ 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИН-
ЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА 

- СКОПЈЕ 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија -
Скопје се определуваат: 

- д-р Љупчо Јордановски, професор на Природно 
математичкиот факултет - Скопје; 

- д-р Дамјан Жерновски, професор на Градежниот 
факултет - Скопје; 

- д-р Тихомир Николовски, професор на Градеж-
ниот факултет - Скопје. 

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

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

1051. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Влагата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП 

1. За претставници во Советот на Институтот за 
тутун - Прилеп се определуваат: 

- д-р Александар Андоновски, професор на Земјо-
делскиот факултет - Скопје; 

- д-р Петре Егуменовски, професор на Земјодел-
скиот факултет - Скопје; 

- д-р Васил Кочевски, професор на Вишата земјо-
делска школа во Битола. 

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

Бр. 17-2587/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 
1053. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96) и Член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонка“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА“ -

СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за поштенски, телефонски и телеграфски сообра-
ќај „Македонија“ - Скопје се именува Александар Геш-
таковски, дипл. правник, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Бр. 17-2594/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

1052. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-

истражувачката дејност („^Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 13/96) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 септември 1996 
година, донесе 

1054. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Ј. За советник на министерот за надворешни работи 
се назначува Златко Лечевски, досегашен раководител 
на Групата за внатрешно информирање и анализа во 
Министерството за надворешни работи. 

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

Бр. 17-2480/2 
30 септември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1055. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШ-

ТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

1. За потсекретар во Министерството за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина се наз-
начува Михаил Димовски, адвокат. 

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

Бр 17-2491/2 Претседател на Владата 
30 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1056. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ПЕДА-

ГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Педагошкиот завод на Македо-
нија се назначува Трајан Марков, досегашен помошник 
на министерот за образование и физичка култура. 

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

Бр 17-2604/2 Претседател на Владата 
30 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

* 1057. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на РМ“ бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

1. Во Програмата за спроведување на задолжителна 
имунизација на населението против определени заразни 
болести во Република Македонија за 1996 година доне-
сена на 53-тата седница на Владата на Република Маке-
донија, одржана на 11.12.1995 година, во воведот во 
став 1 точка II по зборовите „Тетанус“ („Tetanus") 
сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите 
(„Hepatitis B) се додаваат зборовите^ детска парализа 
(poliomyelitis acuta)". 

Во глава II се додава нова точка 10 која гласи: 
,ДО. Имунизација против детска парализа. 
1) На задолжителна имунизација против детска па-

рализа подлежат сите деца од навршени 3 месеци во-
зраст до навршени 18 години. 

2) На оваа обврска не подлежат лицата имунизирани 
во текот на месец септември 19% година. 

3) На задолжителна имунизација подлежат и сите 
лица кои патуваат во Република Албанија со датум за 
извршена имунизација од овластена здравствена орга-
низација најмалку 15 дена пред патувањето. 

4) Имунизацијата се спроведува со една доза на жива 
орална полиоќакцина, освен за лицата за кои постои 
индикација за давање на мртва полиовакцина. 

5) Имунизацијата ја спроведуваат медицинските цен-
три и здравствените домови преку службите за при-
марна здравствена заштита и заводите за здравствена 
заштита во Република Македонија. 

6) Имунизацијата ќе се спроведува во време и на 
утврден начин согласно стручно Упатство изготвено од 
Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје“. 

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

Бр. 23-2782/1 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година ' на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1058. 
Врз основа на член 93 од Законот за правата на 

воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ“, бр. 13/96), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ КОИ 
УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ 

БОРЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува работата на лекар-

ските комисии кои во постапката за остварување на 
правата според Законот за правата на воените инва-
лиди, на членовите на нивните семејства и на членовите 
на семејствата на паднатите борци (во натамошниот 
текст: Закон), даваат наод и мислење за процентот на 
воениот инвалидитет, за оштетувањата на организмот 
врз основа на кои се остварува правото на додаток за 
нега и помош од страна на друго лице, правото на 
ортопедски додаток, правото на бањско и климатско 
лекување, правото на патничко моторно возило, неспо-
собност за работа и правото на професионална рехаби-
литација. 

Член 2 
Лекарските комисии од членовите 81 р 82 од Зако-

нот даваат наод и мислење за процентот на воениот 
инвалидитет врз основа на Правилникот за утврдување 
на процентот на воениот инвалидитет („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 36/96) и спрема начелата на медицин-
ската наука. 

Член 3 
Лекарските комисии од членот 2 на овој правилник 

даваат наод и мислење за оштетувањата на организмот 
врз основа на кое воените инвалиди имаат право на 
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ортопедски додаток, согласно Правилникот за меди-
цинските индикации за распоредување на воените инва-
лиди во слепените на оштетувањето на организмот за 
остварување на право на ортопедски додаток („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 36/96). 

Член 4 
Лекарските комисии од член 2 на овој правилник 

даваат наод и мислење за оштетувањето на организмот 
врз основа на кое воените инвалиди и корисниците на 
семејна инвалиднина имаат право на додаток за нега и 
помош од страна на друго лице и за степенот на тој 
додаток во кој корисниците се распоредуваат согласно 
Правилникот за медицинските индикации за распореду-
в а н на воените инвалиди и корисниците на семејна 
инвалиднина според степенот на потребата за нега и 
помош од страна на друго лице („Службен весник на 
РМ“ бр, 36/96). 

Член 5 
Лекарските комисии од член 2 на овој правилник 

даваат наод и мислење за постоењето на оштетувањето 
на организмот врз основа на кое воениот инвалид од I 
група има право на патничко моторно возило, согласно 
Правилникот за оштетувањата на организмот врз ос-
нова на кои воениот инвалид има право на моторно 
возило и видот на моторното возило („Службен весник 
на РМ“, бр. 25/96). 

Член 6 
Лекарските комисии од член 2 на овој правилник 

даваат наод и мислење за неспособноста за работа на 
воените инвалиди од VI до X група и на корисниците на 
семејна инвалиднина и за правото на професионална 
рехабилитација врз основа на преглед и медицинската 
документација за нивната здравствена состојба. 

Член 7 
Лекарските комисии од член 83 од Законот даваат 

мислење за одобрување на бањско и климатско леку-
ва! be согласно индикациите пропишани во Правилни-
кот за банско и климатско лекување на воени инвалиди 
(„Службен весник на РМ“, бр. 50/96) на образец кој е 
пропишан со тој правилник. 

Член 8 

Лекарските комисии даваат наод и мислење само 
кога работат во полн состав. 

Наодот и мислењето го даваат со мнозинство на 
гласови на своите членови. 

Членот на лекарската комисија што не се согласува 
со мислењето на мнозинството дава издвоено мислење 
со образложение. 

Член 9 

Лекарските комисии од членот 2 на овој правилник 
даваат наод и мислење на обрасци бр. 1 и 2, кои се 
отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел. 

Наодот и мислењето на лекарските комисии треба 
да биде потполно јасен и доволно образложен, да ги 
содржи сите факти кои од медицинско гледиште се од 
значење за донесување на правилно решение. 

Образложението на лекарската комисија се смета за 
потполно и јасно ако во него е наведено дека се работи 
за лесна, средна, тешка или најтешка форма, односно 
степен на оштетувана на организмот, како што е про-
пишано во одредбите на Правилникот за утврдување на 
процентот на воениот инвалидитет. 

Член 10 

Лекарската комисија од членот 2 на овој правилник 
во првостепена постапка дава наод и мислење во смисла 
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на членовите 2,3, 4, 5 и 6 од овој правилник, врз основа 
на непосреден преглед на лицето кое поднело барање за 
остварување на соодветното право, како и врз основа 
на медицинската и друга документација што е од влија-
ние за утврдување на тоа право. 

Член 11 

Лекарската комисија од членот 2 на овој правилник 
во второстепена постапка дава наод и мислење во сми-
сла на членовите 2 ,3 и 6 од овој правилник, по правило, 
врз основа на непосреден преглед и врз основа на меди-
цинската и другата документација прибавена во прво-
степената постапка. Оваа комисија може да даде наод и 
мислење и без непосреден преглед, ако констатира дека 
таквиот преглед не е неопходен. 

Лекарската комисија во второстепената постапка, а 
во смисла на членовите 4 и 5 од овој правилник, дава 
наод и мислење по извршен преглед на корисникот. 

Член 12 

За лицето што се наоѓа на лекувана во стационарна 
здравствена установа, лекарските комисии, можат да 
дадат наод и мислење врз основа на медицинската доку-
ментација издадена од таа установа. 

Член 13 

Лицето кое поради здравствената состојба не е спо-
собно да патува, може да биде прегледано во својот 
стан. Прегледот го врши лекар-член на лекарската ко-
мисија, а наодот и мислењето лекарската комисија го 
дава врз основа на извештајот на лекарот што го извр-
шил прегледот. 

Член 14 

Ако лекарските комисии констатираат дека, за да 
дадат наод и мислење, потребно е лицето да биде пре-
гледано во социјалистичка здравствена организација 
или изврши медицинско испитување, ќе го упати во 
соодветната здравствена организација на преглед, од-
носно испитување. 

Член 15 

Процентот на воениот инвалидитет, степенот во кој 
се распоредува воениот инвалид за остварување на до-
датокот за нега и помош и степенот на оштетувањата за 
остварување на ортопедскиот додаток се означуваат со 
број и со букви, наведувајќи ја и одредбата од соодвет-
ниот правилник. 

При утврдување на работната способност се озна-
чува со „неспособноста е трај на-привремена до 
(денот на привременост), а потекнува од пред 
години (годината кога настанала истата)". 

Член 16 

Лекарските комисии водат евиденција за наодите и 
мислењата во книга на наоди и мислења образец бр. 3 
кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

Член 17 

Членовите на лекарските комисии за својата работа 
во комисиите, остваруваат надоместок. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член за членовите 
на лекарските комисии се определува во проценти од 
просечната плата остварена во Републиката во прет-
ходното тримесечје по даден наод и мислена и тоа: 

- за членовите на лекарската комисија од членот 81 
од Законот во височина на 1%; 

- за членовите на лекарската комисија од член 82 од 
Законот во височина на 1,2% ; 
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- за членовите на лекарската комисија од член 83 од 
Законот во височина на 0,8; и 

- за членовите на комисијата на лекари вештаци од 
членот 83 од Законот во височина на 0,9%. 

Доколку се изврши преглед согласно членот 13 на 
овој правилиќ, надоместокот од ставот 2 алинеите 1 и 2 
на овој член се зголемува за 50%. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

в а в т е во „Службен весник на Република Македонија“ 

' Број 12-660/1 Министер 
24 септември 1996 година за ТРУД и социјална политика, 

Скопје Насер Зибери, с.р. 

О Б Р А З Е Ц Б р . 1 
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1059. 
Врз основа на член 79 став 3 од Законот за судовите^ г 

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

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДА-
ТОЦИ ЗА ВОДЕЊЕ НА КАДРОВСКАТА ЕВИДЕН- -

ЏИЈА ЗА СУДОВИТЕ 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на кој судо-

вите ги доставуваат податоците до Министерството за 
правда за водење на евиденцијата за судиите, самостој-
ните судски советници, судските советници, стручните 
соработници, судските приправници, судските рефе-
ренти, управно-техничкиот и другиот персонал во судо-
вите. 

Член 2 
Судовите за секој од кадрите од член 1 на ова упат-

ство пополнуваат евидентен лист на образец бр. 1 кој е 
составен дел на ова упатство. 

Во евидентниот лист се даваат податоците од член 
79 став 2 од Законот за судовите. 

Член 3 
Судовите веднаш по приемот на нов работник доста-

вуваат пополнет евидентен лист, а за секоја промена во 
податоците од евидентниот лист навремено го известу-
ваат "Министерството за правда. 

Член 4 
Судовите, во рок од 30 дена по влегувањето во сила 

на ова упатство, доставуваат пополнет евидентен лист 
за секој вработен. 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Број 09-1898/1 
3 октомври 1996 година Министер за правда, 

Скопје д.р Владо Поновски, с.р. 

ОБРАЗЕЦ Бр. 1 
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1060. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Ску-
бев весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката 
геодетска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Туралево - опш-
тина Кратово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на РМ“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-

нот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на РМ^ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2542/1 Директор, 
15 октомври 1996 година дипл. геод. инж. Димитар Џогов, с.р. 

Скопје 
1061. --

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и загушување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републич-
ката геодетска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Филиповци -
општина Кратово. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Р.М. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2541/1 Директор, 
15 октомври 1996 година дипл. геод. инж. Димтар Џонов, с.р. 

Скопје 

1062. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републич-
ката геодетска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става џо примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Сладуево - опш-
тина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2540/1 Директор, 
15 октомври 1996 година дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Скопје 

1063. 
Врз основа на член 17 од Законот за статистички 

истражувања од интерес за Републиката („Службен 
весник на СРМ“, бр. 5/74 и 20/80), донесувам 
РЕШЕНИЕ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Во Република Македонија во 1996 година ќе се 
спроведе статистичкото истражување „Попис на капа-
цитетите во трговијата на мало“ - ТРГ - 41. 

2. Со статистичкото истражуваа од точка 1 од ова 
решение ќе се опфатат сите продавници (трговски ду-
ќани) во Република Македонија, во кои се врши про-
дажба на производи на мало. 

3. Статистичкото истражување ќе го спроведе Заво-
дот за статистика на Република Македонија во пери-
одот од 28 октомври 19% до 11 ноември 19% година со 
критичен момент на состојбата на 30 септември 1996 
година. 

4. Со статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение ќе се приберат адресни податоци, податоци за 
трговската струка на продавницата, површината на 
продажниот простор и прирачниот магацин и податоци 
за бројот на работниците и за прометот. Податоците се 
прибираат за секоја продавница одделно. 

5. Статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение ќе се спроведе по пат на интервјуирање од 
страна на овластени извршители. 

6: Податоците од статистичкото истражување ќе се 
користат исклучиво за статистички цели и ќе се објаву-
ваат само како агрегирани. 

7. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вавњето.а ќе се објави во ,службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 02-2030/1 
8 октомври 19% година Директор, 

Скопје Светлана Антоновска, с.р. 

1064. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 11 септември 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 91 од Колективниот договор за општествени 

организации и здруженија на граѓани на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 53/95); 

б) член 60 став 4, член 148 став 1, член 154 и член 156 
став 1 и став 2 од Колективниот договор за рудници и 
индустрија на неметали („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 9/95); 

в) членовите 66 и 166 од Колективниот договор за 
јавни претпријатија од гранката енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/96). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Владимир Вешовски од Струга, 
со Решение У. бр. 49/96 од 3 јули 1996 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одредбите од 
колективните договори означени под а), о), и в) во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што се постари праша-
њето за нивната согласност со Законот за измени и 
дополнувања на Законот за работни односи и Законот 
за измени и дополнувања на Законот за претпријати-
јата. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 91 од 
Колективниот договор за општествени организации и 
здруженија на граѓани на Република Македонија и со 
членовите 60 став 4, 148 став 1 и 156 од Колективниот 
договор за рудници и индустрија на неметали се предви-
дува при престанок на работниот однос на работникот, 
отказниот рок да изнесува 6 месеци. 

Со членот 121 став 1 од Законот за работни односи 
се предвидуваше отказниот рок да не може да биде 
пократок од 30 дена ниту подолг од шест месеци во 
зависност од должината на работниот стаж и причините 
за отказ, согласно со колективниот договор. 

Со Законот за измени и дополнување на Законот за 
работни односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 14/95) рокот од 6 месеци се заменува со рок 
од 3 месеци. 

Со оглед на тоа што оспорените одредби од наведе-
ните колективни договори не се усогласени со Законот 
за измени и дополнувал,е на Законот за работни од-
носи, Судот оцени дека се несогласни со истиот, па 
одлучи како под а) и б) на точката 1 од оваа одлука. 

5. Исто така, Судот утврди дека со членот 154 од 
Колективниот договор за рудници и индустрија на не-
метали и со членот 166 од Колективниот договор за 
јавни претпријатија се предвидува на работникот да му 
престане работниот однос ако се утврди дека на негово 
име има регистрирано претпријатие или дуќан или ако 
работи за друг работодавец, односно за негов член од 
потесно семејство. 
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Согласно член 178-а од Законот за измени и допол-
нувања на Законот за претпријатијата (,,Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 61/90) п р е т п р и ј а т и ј а в а ^гласност со 
својот акт, го склучува договорот за условите под кои 
директорот, како и другите,.работници додека се во 
работен однос, а најдолго две години по претстанува-
њето на работниот однос во тоа претпријатие, не мо-
жат да основаат претпријатие кое со вршењето деј-
носта би можело да му предизвика штета на претприја-
тието. 

Согласно ставот 2 на овој член, ако горе наведените 
лица постапат спротивно на условите определени со 
актот на претпријатието, претпријатието има право 
пред надлежниот суд да бара надомест за настанатата 
штета и право на поднесување тужба за бришење од 
судскиот регистар на дејноста чие вршење ја предизви-
кало штетата. 

Со оглед на тоа што оспорените одредби од наведе-
ните колективни договори предвидуваат само престану-
вање на работниот однос на работникот ако се утврди 
дека регистрирал претпријатие или дуќан, без да се 
осврнат на условите и можностите кои за вакви случаи 
ги предвидува Законот за измени и дополнувања на 
Законот за претпријатијата, Судот оцени дека истите се 
несогласни со наведениот закон. 

Во овој контекст, Судот ја имаше предвид одредбата 
од член 719 став 1 од Законот за трговските друштва 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96) 
според која со денот на влегувањето во сила на овој 
закон престанува да важи Законот за претпријатијата и 
одредбата од член 728 од истиот закон според која За-
конот за трговските друштва влегува во сила триесет-
тиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, односно на 6 јули 1996 го-
дина. 

Меѓутоа, Судот ги имаше предвид и одредбите од 
ставовите 2 и 3 на член 719 од Законот за трговските 
друштва според кои одредбите од Законот за претпри-
јатијата ќе продолжат да се применуваат на општестве-
ните, јавните, задружните и на приватните претприја-
тија се додека под услови и на начин и во роковите 
утврдени со друг закон не бидат претворени во некое од 
друштвата утврдени со закон, поради што оцени дека 
постапката за, оценување законитоста на оспорените 
колективни договори и натаму ќе се врши во однос на 
Законот за претпријатијата, па врз основа на тоа 
утврди дека членовите 154 и 166 од наведените колек-

,тивни договори се несогласни со Уставот на Република 
Македонија. 

6. Понатаму Судот утврди дека согласно член 66 од 
Колективниот договор за јавни претпријатија од гран-
ката енергетика работоводниот орган на јавното прет-
пријатие во поединечни случаи може да донесе одлука 
за престанување на потребата од работа на работник со 
право на исплата на еднократен надоместок во вид на 
испратнина. 

Согласно член 130 од Законот за работни односи на 
работникот не може да му престане работниот однос 
ако работодавецот не му обезбеди: вработување кај 
друг работодавец без огласување на работното место со 
преземање и склучување на договор за работа, на ра-
ботно место кое одговара на неговата стручна подго-
товка, односно квалификација; стручно оспособуван, 
преквалификација или доквалификација за работа кај 
ист или друг работодавец или еднократен надомест во 
вид на испратнина, во висина на едномесечна плата на 
работникот за секои две години работен стаж, а најм-
ногу 12 месечни плати, остварена во, претходниот месец 
од денот на престанокот на работниот однос на работ-
никот, што се исплатува со денот на престанокот на 
работниот однос. 

Со оглед на тоа што оспорената одредба од наведе-
ниот колективен договор не предвидува ниту една од 

овие погодности за работникот во случај на престанок 
на .работниот, однос, туку го овластува работодавниот 

орган да ги определува случаите кога при престанокот 
на работниот однос на работникот ќе му исплати само 
еднократен надомест, Судот ,утврди дека е несогласна 
со Законот за работни односи. 

, 7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

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

У. бр. 49/96 Претседател 
11 септември 1996 годинана Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

1065. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 2 октомври 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 5 од Одлуката за износот 
и начинот под кои овластените менувачи продаваат 
ефективни странски пари на домашни физички лица 
донесена од Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 38/93, 
57/93 и 27/94), во делот што гласи: „најмногу до З%? 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Атанас Китановски од Скопје, со 
Решение У. бр. 36/96 од 10 јули 1996 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата од Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината уставност и законитост. 

4. Судот на седницата утврди дека според точката 1 
од Одлуката домашните лица од член 57 од Законот за 
девизното работење (менувачи) можат да продаваат 
ефективни странски пари на домашни физички лица во 
износ и на начин утврден со оваа одлука, а според оспо-
рената точка 5 од оваа одлука менувачите, од домаш-
ните физички лица можат да наплатуваат провизија 
најмногу до 3% од денарска противвредност на прода-
дените ефективни странски пари пресметана по прода-
жен курс со важност на денот на продажбата за покри-
тие на трошоците на продавањето. 

5. Со членот 55 од Уставот на Република Македо-
нија е предвидено дека се гарантира слободата на паза-
рот и претприемаштвото; а според ставот 3 од овој 
член, слободата на пазарот и претприемаштвото можат 
да се ограничат со закон единствено заради одбраната 
на Републиката, зачувувањето на природната и живот-
ната средина или здравјето на луѓето. 

Според член 91 алинеја 1 од Уставот на Република 
Македонија Владата на Република Македонија ја утвр-
дува политиката на извршуваното на законите и дру-
гите прописи на собранието и е одговорна за нивното 
извршување, а според алинејата 5, донесува уредб,и и 
други прописи за извршувано на законите. 

Со членот 64 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Макединија" бр. 30/93, 
38/93, 57/93, 58/93, 15/94 и 27/94), е предвидено дека 
домашните лица кои вршат менувачки работи прода-
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ваат ефективни странски пари на домашни физички 
лица во износ и на начин пропишан од Владата на Репу-
блика Македонија. 

Според член 57 од овој закон купувана и продавање 
на ефективни странски пари, патнички и банкарски че-
кови и кредитни писма од странски и домашни физички 
лица (странски средства за плаќање), како и на бензин-
ски бонови и бонови за патарина за возила со странска 
регистрација (менувачки работи), може да вршат На-
родната банка, овластените банки, како и други до-
машни правни и физички лица (менувачи) кои врз ос-
нова на дозвола од гувернерот на Народната банка се 
регистрирани за менувачки работи. Според ставот 2 од 
овој член, Народната банка го пропишува начинот и 
условите за вршење на менувачки работи. 

Со член 2 ,од Законот за банките и штедилниците 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 
78/93 и 17/96), е предвидено дека банката и штедилни-
цата се правни лица кои самостојно вршат дејност за-
ради остварување на добивка, врз начелата на ликвид-
ност, сигурност и рентабилност, а според ставот 2 од 
овој член, банката и штедилницата самостојно ги опре-
делуваат начинот и формата на внатрешното организи-
р а а , поврзувањето и својата дејност,според условите 
на пазарот и остварувањето на добивката, во соглас-
ност со овој и друг закон. 

Според член 68 точка 2 од овој закон, собранието на 
банката ја утврдува деловната политика и го донесува 
развојниот план, а според член 79, одредбите од овој 
закон што се однесуваат на банките се применуваат и 
на штедилниците доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Според мислењето на Судот, можноста за пропишу-
в а а на провизијата од овластените менувачи за покри-
вање на трошоците при продажбата на девизи произле-
гува од овластувањето на Владата да го пропише начи-
нот на продажбата. Меѓутоа, поаѓајќи од фактот дека 
банките и штедилниците се правни лица кои самостојно 
вршат дејност заради остварување на добивка и во таа 
смисла самостојно ја утврдуваат својата деловна и раз-
војна политика, Судот смета дека висината на провизи-
јата е прашање на деловната политика на овластените 
менувачи, а не начин на продажба на девизи за кој е 
овластена да ја утврди Владата, поради што оцени дека 
тој дел-од оспорената одредба не е во согласност со 
наведените уставни и законски одредби. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од судиите 
Бахри Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р 
Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Се-
лими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 36/96 
2 октомври 1996 година Го заменува претседателот 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

Судија, 
Бахри Исљами, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено с дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќана царина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/96) се потпаднала 
грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА г 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-

РИНА 
Во точката 1, во колоната 2,|ПОД тарифната ознака 

наместо „8544 00 00" треба да стои „8544 51 00 00". 
Бр. 23-2537/1 Од Владата на Република 

4 октомври 1996 година Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќање царина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/96) се поткраднала 
грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-

РИНА 
Во точката 1, во колоната 2, под тарифната ознака 

наместо „8413 10" и „8413 1010 00", треба да стои „8416 
10" и „8416 10 10 00". 

Бр. 23-2532/2 Од Владата на Република 
7 октомври 1996 година Македонија 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 
на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на рМ" бр. 80/93 и 14/95), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Макесонија, на седницата одр-
жана на 9.10. 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 1996 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 
плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се разврстуваат во основици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход и тоа: 

Ред. Катастарски приход Месечна основица 
број (во денари) на осигурување 

1. До 400,00 2.643,00 
2. Од 400,01 до 900,00 3.736,00 
3. Од 900,01 до 2.000,00 4.804,00 
4. Од 2.000,01 до 4.500,00 5.338,00 
5. Од 4.500,01 до 7.000,00 5.870,00 
6. Над 7.000,01 6.406,00 

Член 3 

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-
бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурувањe. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
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до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 1996 
година. 

Бр. 02-4750 Претседател 
9 октомври 1996 година на Управниот одбор, 

Скопје Горѓи Атанасов, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Му-
арем Ра^аданов од Скопје, ул. „519" бр. 41, против 
тужената Дитурие Рамаданова од Скопје, а сега со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Дитурие Рамаданова да се 
јави во овој суд и да ја достави сегашната адреса на 
живеење или, пак, да даде полномошно за застапување 
на нејзините интереси пред судот, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на 
тужената ќе и биде одреден привремен старател кој ќе 
ги застапува нејзиниве интереси пред судот се до нејзи-
ното појавување или пак поставување на полномошник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII П. бр. 
2927/96. (368) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Хајрулахи 
Мирсада од Градско против тужениот Хајрулахи Ав-
дула од Градско, сега со непозната адреса на живеење и 
престојување во странство. 

За привремен застапник на тужениот се поставува 
Биљана Јачева, стручен соработник во Основниот суд 
во Велес, која ќе го застапува во постапката сб додека 
тој не се појави пред судот и не постави полномошник, 
односно додека Органот за старателство не го извести 
судот дека му назначил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1795/96. (369) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар е заведена процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Рамадан Јајоски од Дебар, против тужената Мимоза 
Лоши од Пешкопеја, Р. Албанија, сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 де-
нари. 

Се повикува тужената да се јави во судот, достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе ја за-
стапува во постапката во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 160/96. (364) 

Пред Основниот суд во Дебар е заведена процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Ибраим Сулејмани од Дебар, против тужената Хида-
јете Рушити од Република Албанија, сега со непозната 

адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 де-
нари. 

Се повикува тужената да се јави во судот, достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе ја за-
стапува во постапката во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 169/96. (365) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парничка постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителката Сашка Ѓорѓевска 
од Куманово, против тужениот Ѓорѓевски Мошо од Ку-
маново, а сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса. 

На тужениот му се поставува за привремен застап-
ник Јадранка Јовановска, стручен соработник при Ос-
новниот суд во Куманово, која ќе го застапува до право-
силното окончување на оваа постапка. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1458/96. (361) 

Пред овој суд е покрената постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Идиќ Сејдо од Кума-
ново, ул. „Илинденска“ бр. 45, против тужената Идиќ 
Мирвете, родена Шабани во Бујановац, со непознато 
место на живеење. 

Согласно одредбите од ЗПП, на тужената и сс по-
ставува за привремен застапник Јадранка Јовановска, 
стручен соработник при Основниот суд во Куманово, 
која ќе ја застапува во постапката се додека таа или 
нејзин полномошник не ќе се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр. 1346/96. 
---------------------- (366) 

Пред Основниот суд во Куманово е покрената тужба 
за развод на брак од тужителката Ајтене Рамани од с. 
Ропалце, против тужениот Муса Ебиби од с. Никуш-
так, сега со непознато престојувалиште. 

На тужениот му се назначува за привремен застап-
ник Јовановска Јадранка, стручен соработник при Ос-
новниот суд во Куманово, која ќе го застапува во по-
стапката се додека тој или негов полномошник не ќе се 
појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр. 730/96. 
(367) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Абази Абдил-
раман од с. Слатина, Тетово, против тужената Шолз 
Мануела од Л умен, СР Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово, 
или, пак, да испрати свој полномошник. Во спротивно, 
судот по службена должност преку ЦСР - Тетово ќе 
постави привремен старател, кој ќе ги штити нејзините 
интереси до правосилното окончува1ве на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1021/96. (362) 

Пред овој суд во тек е постапка за исполнување на̂  
договор по тужбата на тужителот Бајрами Авзи од с. 
Камењане, против тужените Зеќир Јусуф и други од с. 
Камењане. 

Бидејќи тужените лица не се наоѓаат тука, судот 
истите ги повикува преку овој оглас. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1242/96. (363) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1113/96 на регистарска влошка бр. 1-68069-0-

0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија на големо 
и мало и услуги во прометот „ИВМАКО" д.о.о. увоз-
извоз, ул. „Братфорцска" бр. 1/1-3, Скопје. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012701, 012702, 
012703, 012810, 012830, 012820, 012410, 012421, 012429, 
013021, 013022 , 013030, 013050, 013400, 011949, 013904, 
013909, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 
120311, 120312, 120350, 120363, 070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1113/96. (7499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1351/96, на регистарска влошка бр. 1-28457-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производното трговско претпријатие 
„САНДРА-М" ц.о. експорт-импорт ул. „Моша Пија-
де“ бр. 23/16, Кавадарци. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, компензациони 
работи, посредување и застанување во промет на сто-
ки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународ-
ниот транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, 
агенциски услуги во транспортот и сл. застапување на 
странски фирми во Р Македонија. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1351/96. (7437) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2251/96 на регистарска влошка бр. 1-66664-0-

0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, основач и лице овластено за застанување на Прет-
пријатието „МЕУ-инжснеринг" д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Маршал Тито“ бр. 22/3-16, Скопје. 

Се менува досегашниот назив на претпријатието 
„МБУ-инжснсринг" д.о.о. увоз-извоз, Скопје и во ид-
нина ќе гласи: Претпријатие за услуги и промет 
„СЕНЗ-инжснсринг и консалтинг“ д.о.о. увоз-извоз, 
Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Македонка 
Димитрова со одлука од 26.08.1996 год. 

Се брише досегашниот застапник Македонка Дими-
трова, директор без ограничување, а се запишува Зо-
ран Живковиќ, директор со неограничени овластува-
ња-. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2251/96. (7501) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2202/96 на регистарска влошка бр. 1-66100-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување во внатрешен промет на Приватна 
здравствена организација - специјалистичка ординаци-
ја по офталмологија „ДЕУС" д.о.о. ул. „Илинденска'4 

бр. 42/1, Скопје. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

во внатрешен промет, и тоа се брише Горан Богданов-
ски, а се запишува Елизабета Анѓелеска. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2202/96. (7503) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениото 
Срег. бр. 1964/96 на регистарска влошкабр.1-26104-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на дире-
кетор на Претпријатието за произведство и промет 
„СИМПЛЕКС" д.о.о. експорт-импорт ул.„Исаија Ма-
жовски“ бр. 28/34, Скопје. 

Се брише Никола Николов се запишува Владимир 
Николов како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1964/96. (7471) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2063/96, на регистарска влошка бр. 1-51044-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет и услуги „АЛГО 
КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Бул. „Авној“ бр. 80/1-5, 
Скопје. 

Себрише Трпковски Мирослав се запишува 
Трпковски Александар како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2063/96. (7472) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2461/96 на регистарска влошка бр. 1-28188-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет и услуги „АЛАТ КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Козле“ 
бр. 11, Скопје. 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2091/96 на регистарска влошка бр. 1-63279-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основачи и проширување на дејноста и промена 
на директор на Претпријатието за промет „ПУЛМО-
МЕДИКА д,о.оЈ експорт-импорт,„уд. „Дебарца“ бр. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1119/96 на регистарска влошка бр. 1-14166-0-
0-0, го запиша во судскиов регистар припојувањето на . 
Претпријатието за производство, трговија и услуги ( 
„ФИНИКОМ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Среќко Пужал-
ка" бр. 166, Скопје. 

Припојување на претпријатието за производство 
трговија и услуги „ФИНИКОМ" увоз-извоз д.о.о. ул. 
„С. Пужалка" бр. 166 со рег. влошка 1-29458-0-0-0 кон 
претпријатието за производство, трговија и услуги „У-
НИКАР" д.о.о. увоз-извоз ул. „Зеничка“ бр. 31, а со 
рег. влошка, 1-14166-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1119/96. (7420) 

Новиот назив на фирмата е претпријатие за висо-
коградба, производство, промет и услуги „Буро Кран“ 
Петко Петковски д.о.о. експорт-импорт, ул. „Кле-
ноец“ бр. 11-а, Скопје. 

Кон претпријатието пристануваат Петко Петков-
ски и Горан Петковски. 

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 
013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 050201, 
050209, 050301, 050302, 050100 , 060501, 060502, 060503, 
060602 , 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080119 , 080121, 080122 , 080190, 080201, 080202, 
110404, 110909, 070310, застанување и превоз на стоки 
и патници во друмски сообраќај, инвестициони работи 
во странство, шпедиција и консигнација. 

Се брише Олга Несторова, се занишува Горан Пет-
ковски. 

,Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2091/96. (7502) 
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Се брише Павловски Владимир, се запишува Пав-
ловска Ружица. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2461/96. 
(7473) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2454/96, на регистарска влошка бр. 1-5608-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „ГЕЦ" ц.о. експорт-импорт бул. „Партизански 
одреди“ бр. А-2/3, Скопје. 

Се брише Мирза Ченгиќ, се запишува Милица Чен-
гиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2318/96. (7474) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1216/96, на регистарска влошка бр. 1-68026-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија, производство и услуги 
„БВГД" п.о. с. Младо Нагоричане, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
бр. 01-1 од 01.06.1996 год. 

Дејности: 012622, 012623, 012691, 0126909, 013030, 
013121, 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070250, 
080121, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 090171, 
090179, 090181, 090182, 090189, 090201, 090202, 090209, 
110109, 110302, 110903, 110909, 11009, 070310, 070320. 

Основач е Станојковска Виданка, а директор на 
претприајтието е Станој ковска Виданка без ограничу-
вање и го застапува претпријатието во внатрешниот и 
надорешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1216/96. (7475) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1193/96 на регистарска влошка бр. 1-11895-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „ТАНУША-КОМЕРЦ" д.о. увоз-извоз с. 
Визбегово, Скопје. 

Дејности: меѓународен транспорт на стока и патни-
ци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1193/96. (7418) 

Стечајниот совет на Основниот суд Скопје I -
Скопје 

ОГЛАСУВА 

1. Продажба на деловен простор од 53,46 м2 (при-
земје 24,64 м2 и мезанин 28,82 м2) во Штип, ул. „Енгел-
сова" бр. 6, населба „8-ми Ноември“, сопственост на 
стечајниот должник ПОС „Трго - Македонија“ од 
Скопје, сега во стечај, по пат на Затворени писмени 
понуди: 
Понудите да се достават во рок од 15 дена од денот на 
објавуваното до Основниот суд Скопје I, Скопје, со 
назнака за стечајно одделение I. Како гаранција дека 
нема да се отстапи од понудата, понудувачите се 
должни да уплатат ден. 191.554,00 на жиро сметка бр. 
40100-601-7337, кои ќе бидат вратени на понудувачите 
чии понуди нема да бидат прифатени. 

2. Продажба на канцелариски инвентар со непо-
средна спогодба, кој се наоѓа на ул. „Џон Кенеди“ бр. 
Б/9-2-98. 

За информации околу деловниот простор и канцела-
рискиот инвентар, заинтересираните да се обратат на 
стечајниот управник Ѓоргоноски Ристо, на тел. 091/318-
852 или 614-519. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 41/96 се води стечајна постапка над 
Трговското претпријатие експорт-импорт „Мак Ко-
мерц“ од Скопје. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиева -
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Драган Величковски, 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријави во два примероци и со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побарувања на 05.XI. 1996година во 8 часот во соба број 
59 во Судската палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека над 
Претпријатието за производство на електро опрема, 
услуги и трговија „Крафт", ул. „Крив дол“ бб, Скопје, 
отворена е стечајна постапка бр. 476/96 од 20.V. 1996 
година. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиева -
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е определен Арминовски Мито 
од Скопје, ул. „Петар Манџуков" бр. 23-б, телефон 26 
39 92. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 21.X. 1996 година во соба број 59 при 
овој суд во 9,00 часот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека над 
Претпријатието за промет и услуги „Года пром" ек-
спорт-импорт, ул. „Влае“ бр. 53 отворена е стечајна 
постапка бр. 479/96 од 20. V.1996 година. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиева -
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито, 
ул. „Петар Манџуков" бр. 23-б, тел. бр. 26 39 92. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 
објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два паримероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 21.Х.1996 година во 9,00 часот во 
соба број 59 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1806) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 27/ 
96 од 26.IX. 1996 година, отвори стечајна постапка над 
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ОП „Холдинг Фрумета" - Прилеп, почнувајќи од 
26.IX. 1996 година. 

За стечаен судија е определена Татијана Сусулеска. 
За стечаен управник определен е дипл. економист 

Јован Миленкоски од Прилеп, ул. „К. Јосифоски" бр. 
182. 

Со оглас објавен на огласната табла на судот на 
26.IX.1996 година ги повикува доверителите да ги при-
јават своите побарувања на стечајниот совет со подне-
сок во два примероци со докази и вирманска уплата за 
такса од 600 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“, кои ќе се испитаат на 21.XIЛ996 
година во 12,00 часот во судница III, а должниците 
неодложно да ги измират своите долгови. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 646/94 од 28.V. 1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ „Унца“ од 
Скопје, ул. „Борка Талески“ бр. 45-а. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љубомир Крстевски 
од Скопје, ул. „Теодосие Синаитски" бр. 20-А. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 30.X. 1996 година во 11,00 часот, соба 
број 23 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1800) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст. бр.309/96 од 02.X. 1996 г. е отворена стечајна 
постапка над должникот АД „ЕДИНСТВО - ЕДТКО" 
од Тетово, ул. „Б.Миладинови“ бб. 

За стечаен судија е одреден Исмаилхаки Хасани су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Слободан Таталовиќ, 
Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 168/10, телефон 24-146. 

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 03.XI1.1996 год. во 11 часот соба бр. 13/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. 
(1789) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 26/96 од 17.VI.1995 т.е отворена стечајна 
постапка над должникот „ЈП ТРЕЈД "-претпријатие за 
трговија од Куманово, ул. „Партизанска“ бр. 3 

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

За стечаен управник е одреден Цаневски Трајко од 
Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 

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 26.XI.1996 год. во 9 часот соба бр. 7/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. 
(1815) 

Бр. 58 - Стр. 3047 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нието Ст.ј бр. 27/96 од 17. VI. 1996 год. е отворена сте-
чајна постапка над должникот „Снежана и синови“ 
Холдинг претпријатие за производство, трикотажа и 
конфекција од Куманово, ул. „Партизанска“ бр. 3. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија ,др и, овој суд.. 

За стечаен управник е одреден Цаневски Трајко од 
Куманово, ул. „И Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 

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 22.XI.1996 год. во 9,00 ч. соба бр. 11/IIIво овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. 
(1816) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 186/96 од 24.V. 1995 се води стечајна 
постапка над должникот ПТП „Зарков“ од Скопје ул. 
„Мито Хаџи Василев" бр. 20/4. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиева -
Зекири, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра. 

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 26.XI.1996 год. во 8,20 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(1804) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Стл бр. 34/ 
96 од 25.IX. 1996 година на ТП „Жинас" ,од-Прилеп 

отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Прилеп. (1817) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 1185/96 од 14.VI.1996 година е отворена 
стечајна постапка над АД за уредување и регулирање 
на буици „Крива Река“ - Крива Паланка. Со решение 
бр. 71/96 на Основниот суд во Куманово од 25.IX.1996 

година за стечаен управник на стечајниот должник е 
определен Гоце Јанакиев од Крива Паланка, ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 1, телефон 75-258. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на соопштението во „Службен весник на 
РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со 

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират по-
барувањата према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 18.XL19% година во 10,00 часот во 
соба број 11/П на Основниот суд во Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово. (1811) 
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Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд во Тетово. објавува дека со решени-

ето од 02.Х.1996 год. е отворена ликвидациона по-
стапка над должникот Претпријатие „Ривал-МТ" ДОО 
од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 14. 

За Ликвидационен управник е одреден Илија Дими-
тровски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр. 41-а, 
телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања 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 испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 04.Х1.1996 год. во 9,30 часот, соба 
бр. 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (1808) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Л. бр. 7/96 
од 17.IX. 1996 година над ПП „Електроуниверзал" -
Прилеп п.о. отвори ликвидациона постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1783) 

Се отвора ликвидациона постапка над „Мак - Бајт“ 
од Струмица, но истата не се спроведува поради немање 
на имот на должникот. 

, Ликвидационата постапка над „Мак - Бајт“ - Стру-
мица се заклучува. 

По правосилноста на решението, „Мак - Бајт“ од 
Струмица да се брише од регистарот на претпријати-
јата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавуваното на огласот во „Службен 
весник на РМ“. 

Од Основниот суд во Струмица, Л. бр. 14/96. (1775) 

Со решение на Основниот суд во Прилеп Л. бр. 4/96 
од 17.IX. 1996 година отворена е ликвидациона по-
стапка, но не се спроведува, туку заклучува над ПП 
„Кам - Пром" - Прилеп. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд - Битола. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1776) 

Со решението на Основниот суд во Прилеп Л. бр. 1/ 
96 од 17.IX. 1996 година, е отворена ликвидациона по-
стапка, но не се спроведува и се заклучува над ПТ 
„Жори Коп“ во с. Алдинци - Крушево. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1778) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 127/96 од 01.X. 1996 година, заклучена 
е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало „Торнадо“ увоз-извоз со 
ДОО - Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 11/27. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III Л. бр. 220/96 од 18.1Х.1996 година е отво-
рена ликвидациона' постапка над должникот Претприја-
тие за промет и услуги ,,Шеки" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 71. 

За Ликвидационен управник е одреден Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. ,Лисец“ бр. 23, телефон 424-
954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања 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.X. 1996 год. во 8,10 ч. соба бр. 60-а 
во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1762) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 218/96 од 23.1Х.1996 г. с отворена 
ликвидациона постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие „Дам - Бор“ Д.О.О. - Скопје од 
Скопје ул. „Тошевска“ бр. 4, жиро сметка 40100-601-
170096. 

За Ликвидационен управник е одредена Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровци“ бр. 5/8, 
телефон 416-951. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања 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 29.X.1996 год. во 9,15 ч. соба бр. 61 
во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1763) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението I Л. бр. 196/96 од 23.IX.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало „Валдо“ експорт-импорт 
од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 7/11, жиро сметка 
40110-601-144683. 

За Ликвидационен управник е одреден Звонко Аши-
ков, дипл. ек. од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 
14/25. 

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 30.Х.1996 год. во 8,00 ч. во барака 4, 
соба 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1764) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 207/96 од 24.1Х.19% година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за трговија и услуги „Васе Пром" увоз-извоз д.о.о. 
од Скопје со жиро сметка 40120-601-217632. 

За Ликвидационен управник е одреден Ефтим Пе-
тров од Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 
417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по 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 11.XI. 1996 година во 8,15'Часот соба 
бр. 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 216/96 од 24.1Х.19% година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
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тие за услуги и трговија на големо и мало „ГАЦ" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје со жиро сметка 40120-601-
367097. 

За Ликвидационен управник е одреден Ефтим Пе-
тров од Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 
417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето во „Службен весник 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 11.XI.1996 година во 8.30 часот соба 
бр. 59 bo зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 146/96 од 26.IX.1996 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за трговија, производство и консалтинг „Репром" 
д.о.о. од Скопје со жиро сметка 40100-601-51628. 

За Ликвидационен управник е одреден Ефтим Пе-
тров од Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/III-4, теле-
фон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по о б ј а в у в а в т е 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 испитувана на пријавените побарувања 
се закажува на ден 11.XI. 1996 година во 12,00 часот 
соба бр. 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1796) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 225/96 од 25.IX.1996 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало „Крисби" експорт-
импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Партизански Одреди“ бр. 
151-60, со жиро сметка 40120-601-332283. 

За Ликвидационен управник е одредена Мирјана Ди-
митровска од Скопје, со стан на ул. „Вангел Тодоров-
ц и “ бр. 5/8, телефон 416-951. 

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 испитувана на пријавените побарувања 
се закажува на ден 01.XI .1996 година во 9,00 часот соба 
бр. 61 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1801) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 209/96 од 27.IX. 1996 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за трговија и угостителство „Скопер комерц“ од 
Скопје ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 2/1, со жиро сметка 
40100-601-39432. 

За Ликвидационен управник е одреден Раде Стефа-
новски, ул. „Пелистерска“ бр. 1/II-7 - Скопје, телефон 
251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дека 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 15.XI. 1996 година во 8,20 часот соба 
бр. 59 во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 224/96 од 18.IX.1996 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за производство и трговија со злато и накит „Гол-
дрок" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Мирче 
Оровчанец“ бр. 25. 

За Ликвидационен управник е одреден Тодорче Пе-
тровски од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, телефон 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувана на пријавените побарувања 
се закажува на ден 28.Х.1996 година во 8,15 часот, соба 
бр. 60-а во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1803) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 219/96 од 23.IX.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за развој и одржување на информациони системи „ИТС 
-Информатика“ експорт-импорт Д.О.О, од Скопје, ул. 
„Првомајска“ бр. 21-3/11, со Жиро сметка 40100-601-
78625. 

За Ликвидационен управник е одредена Мирјана Ди-
митровска од Скопје, на ул. „Вангел Тодоровски" бр. 5/ 
8, телефон 416-951. 

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 29.X. 1996 год. во 9,30 часот, соба бр. 
61 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (1810) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III Л. бр. 226/96 од 19.IX.1996 год. е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие за промет и услуги „Фета“ ц.о. од Скопје с. Грчец. 

За Ликвидационен управник е одреден Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, телефон 424-
954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 29.Х.1996 год. во 8,05 ч. соба бр. 60-а 
во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 217/96 од 23.1Х.19% год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет и услуги „Мего“ 
експорт-импорт Ц.О. од Скопје , бул. „АВНОЈ“ бр. 26/ 
18, ж. сметка 40100-601-227667. 

За Ликвидационен управник е одредена Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровски бр. 5/8, 
телефон 416-951. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
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дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до 
ликвидациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да га намират дол-
говите према ликвидациониот должник одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 29.Х.1996 год. во 9,00 ч. соба бр./61 
во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1779) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 242/96 од 27.IX. 1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет, производство, транспорт и шпедиција „Ма-
цима" увоз-извоз доо од Скопје. 

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 побарувана 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 08.XI. 1996 год. во 8 ч, соба бр. 60-а 
во Судската палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1780) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 203/96 од 02.Х.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги „Шварц - Компани“ 
од Скопје, ул. „В. Комаров“ бр. 6-2/23, ж-ска 40100-601-
287463. 

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 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 15.XI.1996 год. во 9 ч. во барака 4 
соба бр. 6. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1785) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 212/96 од 02.Х.19% год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и промет „Дизајн-93" од Скопје, ул. 
„Спиро Црне“ бр. 64, ж-ска 40110-601-230370. 

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 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 ца ден 15.XI.1996 год. во 9 ч. во барака 4, 
соба бр. 6. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1787) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 206/96 од 02.Х.1996 год. е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги „Гого - Импекс“ од 
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Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 23/2-8 со жиро сметка 
40120-601-318100.1 

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 побарувања 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 испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 15.Х1.1996 год. во 9 ч. во барака 4 
соба бр. 6. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1788) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението I Л. бр. 227/96 е отворена ликвидациона 
постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство, преработка и трговија на големо и мало „Астра-
комерц" ц.о. увоз-извоз, Скопје „Волгоградска" бр. 2-
4/6. 

За Ликвидационен управник е одреден Костовски 
Јосиф од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруваше 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 07.XI. 1996 год. во 8,00 соба бр. 59 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1771) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство на теписи, конфекција и сервис „Македонски 
фолклор“ ц.о. - А.Д. - Скопје“. (5236) 

Правоаголен печат под назив: „СТД „В историја“ -
Младеновски Панче - Скопје“. (5214) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Прекрија- -
тие за производство, промет и услуги „Хемија - Ко-
мерц“ - Титов Велес“. (5141) 

Тркалезен печат под назив: „Здравствена организа-
ција Ординација по општа медицина - д-р Атанасов 
Кирил ц.о. - Скопје“. (5188) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 0561766 издаден од УВР Скопје на име 
Тахир Шпен, ул. „Павле Илиќ“ бр. 17/20, Скопје. 

Пасош бр. 0857116/96, издаден од ОВР - Делчево на 
име Спасевска Јагода, ул. „Солунска“ бр. 15, Делчево. 

(5215) 
Пасош бр. 0002950, издаден од УВР - Струмица на 

име Палкова Нора, с. Мокрино 214, Струмица. (5216) 
Пасош бр. 0501528, издаден од УВР - Прилеп на име 

Јованов Благој, ул. „Цане Коњарец“ бр. 77, Прилеп. 
(5217) 

Пасош бр. 0348291 на име Карајанова Даниела, ул. 
„Т.Стамов“ бр. 19, Гевгелија. (5218-а) 

Пасош бр. 0085530 на име. Вејсел и Насер, с. Жеров-
јане, Тетово. (5190-а) 

Пасош бр. 37524/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Черменика Пулумб, с. Радолиште, Струга. (5219) 

Лична карта на име Карајанова Даниела, ул. 
„Т.Стамов“ бр. 19, Гевгелија. (5220) 

Пасош бр. 0720505/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Даут Бафтијаровски, с. Батинци, Скопје. (5221) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Пасош бр. 423183, издаден од УВР - Куманово на 
име Лимани Љазим, ул. „Цар Самоил“ бр. 28, Кума-
ново. (5222) 

Пасош бр. 211051/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ебипов Феми, с. Г.Количани, Скопје. (5223) 

Чековна картичка бр. 85304-67 и чекови бр. 2276211, 
2276212 и 2276213, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Кифајете Груби, Скопје. (5224) 

Работна книшка на име ЈБнљана Колењари-На-
скова, Скопје. (5225) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 
од ОУ „26 Јули“ - Скопје на име Рецеп Мирвет, Скопје. 

(5226) 
Работна книшка на име Сузана Алексовска, Скопје. 
Индекс бр. 1660, издаден од ФМУ-Скопје на име 

Горан Бугариновски, Берово. (5228) 
Индекс бр. 38059, издаден од Економски факултет -

Скопје на име Оливер Ажовски, Скопје. (5229) _ 
Пасош бр. 0639764/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Љупчо Кочовски, ул. „Мишко Михајловски“ бр. 1-
а, Скопје. (5230) 

Пасош бр. 540174/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Дурмиш Мерфин, ул. „Шуто Оризари“ бр. 89, 
Скопје. (5231) 

Пасош бр. 626808/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Хајредин Имер, ул. „380" бр. 42, Скопје. (5232) 

Чековна карта бр. 12246706 и чекови бр. 3057002 и 
3057005, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Александар Стојановски, Скопје. (5233) 

Чековна карта бр. 53275/15 и чекови од бр. 1521083 
до 1521090, 1521074 и 1521075, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Драган Илиев, Скопје. 

(5234) 
Работна книшка на име Рубинчо Настески, Скопје. 

(5135) 
Пасош бр. 5927/92, издаден од УВР - Скопје на име 

Мустафа Пертев, ул.„Алекса Дундиќ“ бр. 222, Скопје. 
(5200) 

Пасош бр. 0790620/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Гаши Сељам, ул. ,Јајце“ бр. 95, Скопје. (5201) 

Пасош бр. 229574, издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Низамедин, с. Глоѓи, Тетово. (5202) 

Пасош бр. 703522/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Фадил Зенељи, ул. „Јајце“ бр. 149, Скопје. (5203) 

Чековна картица бр. 86654-31 и чековите од бр. 
2855091 до 2855097, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Вера Кузмановска, Скопје. (5101) 

Чековна картичка бр. 22200/50 и 18746/61 и чековите 
од бр. 11684962 до 11684964, 11684966,11684967 и од бр. 
11986089 до 11986095, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Донка Стефаноска, Скопје. (5102) 

Тековна сметка бр. 0084344.97 и чековите од бр. 
0002228225 до 0002228228, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Шаревска Фетка, Скопје. 

(5103) 
Решение, издадено од Секретаријат за стопанство 

Центар - Скопје на име Али Аљуш, Скопје. (5104) 
Работна книшка на име Велинка Денковска, Скопје. 

(5105) 
Работна книшка на име Ељмаз Селејмани, с. Кон-

дово, Скопје. (5106) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 

од ОУ „Живко Брајковци“ - Скопје на име Ханифе 
Љамалари, Скопје. (5107) 

Индекс бр. 4972, издаден од Архитектонски факул-
тет на име Ана Дамеска, Прилеп. (5108) 

Чек бр. 02806275 од тековна сметка бр. 9261653, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Драги Груевски, Скопје. (5109) 

Работна книшка на име Сашко Богоев, Скопје. 
(5110) 

Работна книшка на име Љупчо Ристовски, Скопје. 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Маријан 
Колевски, јСкопје. (5112) 

Чековна картичка бр. 105631-99 и чекови од бр. 
3090521 до 3090538, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Есат Имери, Скопје. (5113) 

Чековна картичка бр. 0018961.54 и чекови од бр. 
0002607336 до 000260345 (10 чека), издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Драги Митревски, 
Скопје. (5114) 

Чекови бр. 2959031, 2959032, 2959033 од тековна 
сметка бр. 11654-73 и од тековна сметка бр. 332-37 и чек 
бр. 2959007, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Душан Стојановски, Скопје. (5115) 

Чековна картичка бр. 68075-64 и чековите од бр. 
3174056 до 3174073; од бр. 3174068 до 3174075 и од бр. 
3174040 до 3174055, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Никола Зизовски, Скопје. (5116) 

Чекови бр. 11522165,11522166 и 11522167 од тековна 
сметка бр. 29988-17, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Цвета Стојановска, Скопје. (5117) 

Решение Уп.бр. 12-1874 од 06.III.1992 год., издадено 
од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име 
Ибраим Зимери, Скопје. (5118) 

Решение Уп.бр. 11-332 од 12.11.1993 год., издадено 
од Министерство за стопанство ПОЕ-Чаир - Скопје на 
име Амет Адеми, ул. „Дижонска" бр. 21/25, Скопје. 

(5И9) 
Чековна картичка бр. 119446-54 и чекови од бр. 

3076866 до 3076878, 3076862, 3076863 и 3076864, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје, на име Бла-
гоја Груевски, Скопје. (5120) 

Лична карта, издадена во Скопје на име Семра Ју-
суфи, Скопје. (5121) 

Свидетелство за завршено III година, издадено од 
Угостителско училиште - Скопје за готвач на име 
Убавка Сибиновска, Скопје. (5122) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
„Браќа Рамиз Хамид“ - Скопје на име Ѓулфидан Му-
стафа, Скопје. (5123) 

Работна книшка на име Милосова Тодора, Скопје. 
(5124) 

Работна книшка на име Љупчо Петроски, Скопје. 
(5125) 

Свидетелство за завршено средно образование, из-
дадено од Средното хемиско училиште „Марија Кири-
Склодовска" - Скопје, учебна 1975/76 на име Фетија 
Радончиќ, Скопје. (5126) 

Работна книшка на име Мила Петровиќ, Скопје. 
Решение Уп. бр. 25-3718 од 03.XI.1995 година, за 

изработка, доработка и поправка на разни метали, из-
дадено од Министерство за стопанство - Секретаријат 
за стопанство Центар - Скопје на име Хајдар Зекир и 
Нехат Зекир, Скопје. (5143) 

Чекови од бр. 3303074 до 3303079 од тековна сметка 
бр. 86488-63, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Ленка Петрушева, Скопје. (5144) 

Работна книшка на име Сашо Ивановски, Скопје. 
(5145) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение од ОУ 
„Стив Наумов“ - Скопје, на име Маја Милованова, 
Скопје. (5146) 

Решение бр. 12-653 од 29. V.1985 година, издадено од 
СО Центар - Скопје на име Маријан Настевски, 
Скопје. (5147) 

Работна книшка на име Мирко Киприновски, 
Скопје. (5148) 

Ученичка автобуска карта, издадена од ЈГС „Скоп-
је“ - Скопје на име Весели Мерсине, Скопје. (5149) 

Работна книшка на име Сашо Барјактаров, Скопје. 
(5150) 

Работна книшка на име Ненад Пешиќ, с. Мршевци, 
Скопје. (5160) 
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Работна книшка на име Ирена Наумчевска, с.Су-
шица, Скопје. 

Свидетелство за завршено VII Одделение, издадено 
од ОУ во с. Петровец, Скопје на име Ирена Стојанов-
ска, с. Петровец^Скопје. (5162) 

Чекови бр. 2278159, 2278160ј 2579875 и 2579816 од 
тековна сметка 13552-90, издадени од' (Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Петар Димовски^ Скопје. 

Чекови бр. 1741333 и 1741334 од тековна сметка бр. 
8458-45, издаденшод;Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Марија Петрушевска, Скопје. , (5164) 

Чекови од бр. 716896 до 716900 (5 чека) од тековна 
сметка бр. 729-67, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Касапинов Борис, ул. „Антигона“ бр. 3, 
Неготино. (5187) 

Чековна картичка бр. 14423-94 и чековите од бр. 
11732408 до 11732420, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Лидија Ристовска, Скопје. (5189) 

Пасош бр. 0387914/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јордан Арсов, ул. „Локов“ бр. 26, влез И, стан 9, 
Скопје. (5237) 

Пасош бр. 679158/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Махи Мемети, с. Дворце, Скопје. (5238) 

Решение бр. 11-3871 од 18.VII.1990 година, издаден 
од СО Чаир - Скопје на име Кенан Елмазов, Скопје. 

(5239) 
Работна книшка на име Билјана Димитровска, 

Скопје. , (5240) 
Работна книшка на име Јакуп Селимоски, Скопје. 

(5241) 
Индекс бр. 34210, издаден од Економски факултет 

84/85 год. - Скопје на име Мери Динушева, Скопје. 
(5242) 

Работна книшка на име Марио Драгишиќ, Скопје. 
(5243) 

Пасош бр. 0498375/95, издаден од УВР - Гевгелија 
на име Дајана Опрова, ул. „Сава Михајлов" бр. 5/2, 
Гевгелија. „ (5244) 

Пасош бр. 794014/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Брахим Бекири, с. Брест, Скопје. (5245) 

Пасош бр. 701062/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Билјана Станковска, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 44-б, 
Скопје. (5246) 

Работна книшка на име Зоран Голубовски, Скопје. 
(5247) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 56/ 
за пасош . 897805/96 на име Мирка Клепачева, бул. 

„Војводина“'бр. 6/2-8, Скопје се сторнира. (5248) 
Чековна картичка бр. 84813-71, и чекови од бр. 

1958236 до 1958249, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Јулијана Илиевска, Скопје. (5190) 

Чековна картичка бр. 11263-78, и чекови од бр. 
1849381 до 1849385, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Ица Цветкова, Скопје. (5191) 

Чековна картичка бр. 44063/34 и чекови од бр. 
11913762 до 11913768 (7 чека), издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Људмила Ефремовска, ул. 
„В.Ѓоргов" бр. 33/33, Скопје. (5192) 

Воена книшка на име Мирослав Биљановски, 
Скопје. (5193) 

Пасош бр. 0016777 на име Јованов Зоран, ул. „Маке-
донија“ бр. 18, Гевгелија. (5217) 

Пасош бр. 0619316, издаден од УВР - Прилеп на име 
Снежана Стефаноска ул. „Борка Талески“ бр. 223, 
Прилеп. (5218) 

Работна книшка на име Мушереф Шабани, Скопје. 
(5194) 

Диплома за завршено средно медицинско училиште, 
издадена од Средното медицинско училиште - Штип на 
име Ица Костова, Скопје. (5195) 

Работна книшка на име Љубица Анчевска, Скопје. 
(5196) 

Работна книшка на име Ибадет Мехмед, Скопје. 

Работна книшка на име Танас Геневски, Скопје. 
(5198) 

Работна книшка на“име Марјан Геневски, Скопје. 
(5199) 

Решение Уп.бр.12-8322 од З.Х.1990 година, издадено 
од СО - Центар - Скопје на име Васка Стојановска, 

Скопје. (5204) 
Решение Уп.бр.12^3922 од 13. V. 1992 година, изда-

дено од Министерство за стопанство - Секретаријат за 
стопанство Центар - Скопје на име Блажевска Софија 
и Блажевски Трајан, Скопје. (5205) 

Чекови бр. 2219608 и 2219609 од тековна сметка бр. 
115925-97, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Трајко Кикеровски, Скопје. (5206) 

Чековната картичка бр. 6633-02 и чековите од бр. 
3088258 до 3088270, 3088252, 3088255 и 3088256, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Петре 
Стојаноски, Скопје. (5207) 

Чекови бр. 1788615, 1788617, 1440004, 1440005 и 
1440006 од тековна сметка бр. 16860-32, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Иванка Ман-
чевска, Скопје. (5208) 

Чековна картичка бр. 5375-31 и чекови, од бр. 
3112727 до 3112733, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Ѓорѓи Гоцевски, Скопје. (5209) 

Чекови бр. 2978858 и 2978860, издадени на тековна 
сметка бр. 11601689 од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Марин Терзиски, ул. „Богданска“ бр. 5, 
Скопје. (5210) 

Работна книшка на име Сашко Костадиновски, 
Скопје. (5211) 

Работна книшка на име Арифи Вадет, с. Арачи-
ново, Скопје. (5212) 

Работна книшка на име Ќерими Рахман^ Скопје. 
Пасош бр. 527056 издаден од ОВР Струга на име 

Шеќероски Благоја с. Радожда, Струга. (5251) 
Пасош бр. 0416921 на име Златков Ване, ул. „Гоце 

Делчев“ бр. 85, РАДОВИШ. (5252) 
Пасош бр. 515171 издаден од ОВР Тетово на име 

Зилбеари Зилбеар с. Боговиње, Тетово. (5253) 
Пасош бр. 85598 издаден од ОВР Тетово на име 

Елмази Абуш с. Џепчиште, Тетово. (5254) 
Пасош бр. 576942 издаден од ОВР Струмица на име 

Алексов Владимир с. Добре шии ци 29, Струмица. (5255) 
Пасош бр. 165369 на име Алиу Меџит, с. Калиште, 

Гостивар. (5256) 
Пасош бр. 368899 на име Дуракоски Елез, ул. „Мар-

шал Тито“ бр. 256, Кичево. (5257) 
Пасош бр. 296878 издаден од ОВР Струга на име 

Бебекоски Васил с. Вевчани Струга. (5249) 
Пасош бр. 184638 на име Бајрами Мурат с. Долно 

Стригомиште, Кичево. (5258) 
Пасош бр. 0828603 издаден од ОВР Тетово на име 

Имери Шабан ул. „Ќавкаска" бр. 3, Тетово. (5259) 
Пасош бр. 409530/94 издаден од ОВР Тетово на име 

Зендел зендели с. Палатица, Тетово. (5260) 
Пасош бр. 600960/95 на име Љупчо Костадиновски, 

ул. „Жданец" бр. 14-А Скопје. (5261) 
Пасош бр. 005429/92 издаден од ГУВР Скопје на име 

Осман Мустафа с. Арачиново ул. „120" бр. 11, 
Скопје. (5262) 

Пасош бр. 787817/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Даница Илиевска с. Горно Соње, Скопје. (5263) 

Пасош бр. 125067/93 издаден од УВР Скопје на име 
Горица Цветковска ул. „Младен Поповиќ“ бр. 4-А. 
Скопје. (5264) 

Пасош бр. 554021/95 издаден од УВР Скопје на име 
Феми Салии с. Арачиново ул. „М. Тито“ 6, 
Скопје. (5265) 

Пасош бр. 267270/94 издаден од УВР Куманово на 
дме Бекрија Мурати с. Черкези, Куманово. (5257) 

Пасош бр. 681678/95 издаден од УВР Скопје на име 
Хамди Аметовски бул. Маке. кос. Бригада бр. 11/53. 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/93 и 48/93) 
А.Д. „Трико“ с. Иванковци, Велес објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. А.Д. „Трико“ с. Иванковци, Велес ја отпочнува 
постапката за трансформација на претпријатието во со-
гласност со одредбите од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до А.Д. „Трико“ с. Иванковци, Велес и 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, на по-
себен образец пропишан од Агенцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 3/94) во рок од 60 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот. 

4. Седиштето на А.Д. „Трико“ с. Иванковци, Велес 
е во с. Иванковци бб. (1799) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/95), ДОО „Дрен“ Струмица обја-
вува 

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. ДОО „Дрен“ Струмица ги повикува поранешните 
сопственици и нивните наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, да ги пријават своите побарувања во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

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 
ДОО ,Дрен“ Струмица на ул. „Гоце Делчев“ бр. 113, во 
Струмица и еден примерок од Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), и член 4 од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен 
весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската задруга „Пели-
стер" с. Дихово - Битола, 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 „Пелистер" с. Дихово -
Битола, ги повикува поранешните сопственици и нив-. 
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
вања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од 
денот на објавуваното на огласот. 

» 2. Седиштето на Земјоделската задруга „Пелистер" 
е во с. Дихово Битола. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, 
со Правилникот за формата и содржината на образецот 
на барањето за заштита на правата на поранешните 
сопственици и нивните правни наследници во постап-
ката за трансфорамција на претпријатијата со опште-
ствен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 3/94) кој 
истовремено се доставува до Агенцијата на Република 
Македонија во Скопје, ул, „Илинденска“ бб, и до Зем-
јоделската задруга „Пелистер" с. Дихово - Битола. 

(1812) 

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
„Службен весник на РМ“ бр. 38/93, Друштвото со огра-
ничена одговорност ,,Овче Поле - Агропром" - Св. 
Николе ул. Пионерска бр. 15, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА 

СВОИТЕ ПРАВА 

1. ДОО во општествена сопственост „Овче Поле 
Агропром" Св. Николе ул. Пионерска бр. 15 ја започна 
постапката на трансформација во согласност со одред-
бите на Законот за трансформација на претпријатието 
со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Р.М. до-
колку имаат да ги пријават своите побарувана во рок 
од 60 дена сметано од денот на објавување на огласот. 

3. Седиште на претпријатието „Овче Поле Агро-
пром" Св. Николе е на ул. „Пионерска“ бр. 15. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават до 
ДОО „Овче Поле - Агропром" Св. Николе и Агенци-
јата за трансфорамција на претпријатието со опште-
ствена сопственост - капитал на посебен образец од 
Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) 

(1813) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
гите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште 
(„Службен весник на РМ“ бр. 19/%), како и Одлуката 
за преземање дејствија за спроведување на Законот за 
трансформција на претпријатијата со општествен капи-
тал, Управниот одбор на Претпријатието за сточар-
ство, земјоделие и трговија „Напредок“ с. Требиште 
објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО ЗА СТОЧАРСТВО, ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ТРГО-
ВИЈА „НАПРЕДОК“ С. ТРЕБИШТЕ - ГОСТИВАР 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Претприја-
тието за сточарство, земјоделие и трговија „Напредок“ 
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с. Требиште - Гостивар, согласно член 33 и 34 од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

2. Побарувањата да се достават на образец пропи-
шан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, односно Правилникот за формата и содржината 
на образецот за барањето за заштита на правата на 
поранешните сопственици и нивните правни наслед-
ници во постапката за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/94) и да се достават до ПСЗТ „Напредок“ с. Тре-
биште и до Агенцијата за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на ПСЗТ „Напредок“ с. Требиште е 
во с. Требиште, 91254 Ростуше. 

4. Рок за доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и во 
дневниот печат. 

(1809) 

Огласот за повикување на поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници на АД „Картонтек-
ст" во стечај - Свети Николе, објавен во „Сл. весник на 
РМ“ број 53/96 се сторнира. 

ОБЈАВИ 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал АД МС за 
угостителство, туризам и трговија „Македонија“ - Би-
тола 

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: продажба на претпријатието на лица што го презе-
маат управуавното со претпријатието. ' 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бб, 
во време од 8,00 до 12,00 часот. 

(1813) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена Ѕвезда“ АД „Кланица и Ладилник“ ДОО - Штип 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.09.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Рибник б.б. во 
време од 9 до 14 часот. 

Ј А В Н И ПОВИЦИ 
Врз основа на член 6 од Уредбата за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ“, бр. 18/96 и 35/96), Комиси-
јата за јавни набавки во Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија об-
јавува Ј А В Е Н ПОВИК БР. 14 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачувач на јавниот повик е Службата за 

општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија. 

1.2. Предмет на Јавниот повик бр. 14 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на претпријатијата како можни носители на јавни на-
бавки кои ги врши Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија, за период 
од една година. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица кои вршат стопанска дејност, а чие 
седиште, односно место на живеење, е Република Ма-
кедонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со член 36 од Уредбата за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки на Службата за 

општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија има потреба од претходно утврдување на 
подобност на претпријатијата кои би биле повикувани 
да достават понуди за јавни набавки, а кои ќе ги извр-
шува Службата во наредниот период од една година. 

2.2. Претпријатијата и физичките лица кои се бават 
со стопанска дејност, своето учество на јав“ниот повик 
можат да го пријават за следните дејности: 

- градежништво; 
- градежно занаетчиство; 
- ентериерно уредување (канцелариски мебел, 

опрема, подни наметки, завеси, тапетарска дејност); 
- одржување опрема за комуникации; 
- одржување биротехничка опрема; 
- одржување печатарска техника и техника за умно-

жување; 
- одржување моторни возила; 
- одржување и набавуван на ХТП опрема; 
- одржување и набавувано на ХТЗ опрема; 
- одржување разладна опрема; 
- молеро-фарбарски работи; 
- набавувачи на угостителска опрема и прибор за 

јадење; 
- набавувачи на цвеќе (резано, засадно и саксиско); 
- винклување мотори; 
- одржување клима уреди-еркондгални; 
- одржување ТВ приемници; 
- одржување лифтови; 
- оштрење ножеви од пили за столари; 
- одржување телефони; 
- одржување компјутери; 
- оштрење ножеви - графички; 
- хемиско чистење; 
- чистење теписи; и 
- чистење подови. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи референтна ли-

ста на изведени работи или сервисни услуги што ги 
вршел. 



17 октомври 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 3055 

3.2. Понудувачот треба ,да го навеле; времетраењето 
на дејноста со која се бави. 

3.3. Понудувачот треба да даде опис на сопствените 
можности за областа за која се пријавува. 

3.4. Понудувачот треба да достави уверение за Соп-
ствениот бонитет, издадено од Заводот за платен про-
мет. , 

3.5. Понудувачот треба да-достави изјава дека про- ; 
тив претпријатието не се води стечајна постапка. 

3.6. Документацијата се доставува во запечатен 
плик кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката 
„НЕ ОТВОРАЈ“, како и бројот на јавниот повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот. 

Документацијата да се достави до нарачувачот -
Службата за огпити и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија, ул. „Железничка“, бб. -
Скопје. 

4. РОК НА ПОВИКОТ 

4.1. Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледува. 

Врз основа на член 6 од Уредбата за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96 и 35/96), Комисијата за 
јавни набавки во Службата за општи и заеднички ра-
боти во Владата на Република Македонија објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 15 
ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИЧКА 

СТОКА БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија има потреба од набавка на: 

1. Електро материјал и - по список бр. 1 
2. Водоинсталатерски материјали - по список бр. 2 
3. Браварско-столарски материјали - по список бр. 3 
4. Молеро-фарбарски материјали - по список бр. 4 
5. Автогуми - по список бр. 5 
6. Автоделови за возила „Застава“ (101, Југо и Пи-

кап) - по список бр. 6 
7. Автоделови за „Опел Аскона" (производство 

1986, 1.600 см3) - по список бр. 6.1. 
8. Автоделови за возила „Џета" и „Голф“ (произ-

водство 1990 год. 1.600 см3) - по список бр. 6.2 
9. Останати авто делови, материјали и масла - по 

список бр. 6.3 
10. ПТТ материјали - по список бр. 7 
11. Радијаторски материјали - по список бр. 8 
12. Ѕидарски материјали - по список бр. 9 
13. Потребни алати за работа - по список бр. 10 
Во понудата да бидат дадени: 
- Опис на квалитетот на материјалот; 
- Производител на материјалот; 
- Цена поединечна со данок на промет, франко ма-

гацин на набавувачот; 
- Рок на испорака; 
- Начин на плаќање; и 
- Гаранција за квалитет. 
Количините сукцесивно ги утврдува набавувачот во 

зависност од своите потреби. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Список на материјалите може да се добие во Служ-
бата за општи, и заеднички работи во Владата на Репу-
блика Македонија, секој работен ден од 10-13 часот, 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во,запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надвоорешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик, Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Документацијата треба да содржи потврда од Заво-
дот за платен промет за бонитетот на фирмата и изјава 
на одговорното лице дека фирмата не е во стечај. 

Вториот внатрешен плик кој ја. содржи понудата, ја 
носи ознаката „понуда“. 

Понудата да се достави до набавувачот - Служба за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, ул. „Железничка“ бб - Скопје, во рок од 
10 дена од денот на објавуваното на јавниот повик во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефонот (091) 121-406. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
септември 1996 година во однос на месец август 1996 
година изнесува 0,5%, а планираната 0,45%. 

2. Порастот на платите за месец септември 1996 
година во однос на месец август 19% година за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,5%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите ја вршат до нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Насср Зибери, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ , 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1996 ГО-

ДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во септе-
мри 1996 година во однос на август 1996 година е 
- 0,009. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на септември 1996 година е -0,025. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во септември 1996 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува -0,016. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на септември 1996 
година во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1995 година е 0,018. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
страна 

1027. Уредба за канцелариско и архивско ра-
ботење 3025 

1028. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на царин-
ски контингенти при увоз на стоки во 
1996 година 3028 

1029. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во МЗТ ЦЕОП - Скопје . 3028 

1030. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во Трико - Виница 3028 

1031. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во МЗТ - Метална Штип 3029 

1032. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во МЗТ Пумпи-Скопје 3029 

1033. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во ХТД Застава АГП - Охрид . . . 3029 

1034. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во МЗТ Пумпи-инком - Скопје . . 3029 

1035. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во ХТД Сигурносни појаси - с. 
Белчишта 3029 

1036. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Институтот за социолошки и по-
литичко-правни истражувања во Скопје 3030 

1037. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основното училиште „Свети 
Климент Охридски“ - Скопје 3030 

> 1038. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина. . . 3030 

1039. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за образова-
ние и физичка култура 3030 

1040. Решение за назначување помошник на 
министерот за образование и физичка 
култура. 3030 

1041. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за наци-
онална историја - Скопје. . . 3031 

1042. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ - Скопје 3031 

1043. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за македон-
ски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје . . 3031 

1044. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за старосло-
венска култура - Прилеп 3031 

1045. Решение за определување претставници 
во Советот на Економскиот институт -
Скопје 3031 

1046. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за соци-
олошки и политичко-правни истражу-
вана - Скопје 3032 

1047. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за сточар-
ство - Скопје 3032 

1048. Решение за определувано претставници 
во Советот на Земјоделскиот институт -
Скопје 3032 

1049. Решение за определување претставници 
во Советот на Ветеринарниот институт 
-Скопје 3032 

1050. Решение за определувано претставници 
во Советот на Хидробиолошкиот завод 
-Охрид 3033 

1051. Решение за определување претставници 

во Советот на Институтот за тутун -
Прилеп ; . : 

1052. Решение за определување претставници 
во Советот на Институтот за земјо-
тресно инженерство и инженерска сеиз-

мологија - Скопје. 
1053. Решение за именување член на Управ-

ниот одбор на ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје 

1054. Решение за назначување советник на 
министерот за надворешни работи . . . . 

1055. Решение за назначување потсекретар 
Во Министерството за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната 
средина 

1056. Решение за назначување потсекретар 
во Педагошкиот завод на Македонија . . 

1057. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за спроведување на 
задолжителна имунизација на населени-
ето против определени заразни болести 
во Република Македонија за 1996 го-
дина 

1058. Правилник за работа на лекарските ко-
мисии кои учествуваат во постапката за 
остварување на правата според Законот 
за правата на воените инвалиди, на чле-
новите на нивните семејства и на члено-
вите на семејствата на паднатите борци . 

1059. Упатство за начинот на доставување на 
податоци за водење на кадровската еви-
денција за судовите 

1060. Решение на Републичката геодетска 
управа . 

1061. Решение на Републичката геодетска 
управа 

1062. Решение на Републичката геодетска 
управа 

1063. Решение за спроведување на стати-
стичко истражувано. 

1064. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 49/96 од 11 септем-
ври 19% година . 

1065. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 36/96 од 2 октомври 
1996 година 
Исправка на Решението за утврдувано 
на ,опрема која може да се увезе без 
плаќање царина 
Исправка на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без 
плаќање царина 

Општи акти на фондовите и заводите 

31. Одлука за основиците на осигурување 
за пресметување и плаќање на придоне-
сот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на индивидуалните земјоделци 
за периодот јули - септември 1996 го-
дина 

Објава за пораст на трошоците на жи-
вот и платите за месец септември 1996 
година 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец септември 
1996 година . ; . . . . . . . . . . 
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