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^ Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВ-

НОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за јавното обвинителство, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 8 февруари 1996 година. 

Број 08-625/1 
8 февруари 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

разрешува јавниот обвинител на Република Македонија 
за време од шест години, и може да биде повторно 
именуван. 

Замениците на Јавниот обвинител на Република Ма-
кедонија, јавните обвинители на вишите јавни обвини-
телства и основните јавни обвинителства и замениците 
на вишите јавни обвинители и на основните јавни обви-
нители ги именува и разрешува Собранието на Репу-
блика Македонија по предлог на Владата на Република 
Македонија, а по претходно позитивно мислење на јав-
ниот обвинител на Република Македонија, за време од 
шест години, и можат да бидат повторно именувани." 

Член 4 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Јавното обвинителство преку печатот и другите 

средства за информирана ја известува јавноста за со-
стојбата на криминалитетот и за другите појави од 
општо значење забележани во неговата работа. 

Јавното обвинителство може да ја информира јавно-
ста за одделни случаи по кои постапува“. 

Член 5 

Во членот 8 зборовите: „јавните обвинителства“ се 
заменуваат со зборовите „јавното обвинителство“, збо-
рот „нивните“ се заменува со зборот „неговите“, а збо-
рот „соработуваат“ се заменува со зборот „соработу-
ва“. 

Член 6 

Член 1 

Во Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 80/92,19/93 и 9/ 
94) членот 1 се менува и гласи: 

„Со овој закон се основа јавното обвинителство, се 
уредува неговата организација и надлежност, се опре-
делуваат подрачјата и седиштата на јавното обвинител-
ство и се утврдуваат условите и постапката за имену-
вање и разрешување на јавните обвинители, и замени-
ците јавни обвинители“. 

Член 2 
Во членот 4 ставот 3 се менува и гласи: 
„Јавното обвинителство се организира според прин-

ципот на хиерархија и субординација“. 
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Владата на Република Македонија го определува 

бројот на замениците јавни обвинители во јавното об-
винителство по предлог на министерот за правда, а по 
претходно позитивно мислење од јавниот обвинител на 
Република Македонија“. 

Во членот 9 став 3 точката на крајот се брише и се 
додаваат зборовите: „од своето подрачје“. 

Член 7 

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 

"Член 10-а 
За давањето на задолжителните упатства на основ-

ните јавни обвинители од своето подрачје или за презе-
мањето на кривичното гонење, односно за презема-
њето на одделни работи од нивната надлежност, ви-
шиот јавен обвинител задолжително го известува јав-
ниот обвинител на Република Македонија. 

Јавниот обвинител на Република Македонија може 
непосредно да дава задолжителни упатства, односно да 
презема кривично гонење и други дејствија од надлеж-
ност на пониските јавни обвинители на целата терито-
рија на Република Македонија“. 

Член 8 

Член 3 Членот 14 се менува и гласи: 
Членот 5 се менува и гласи: „Јавното обвинителство како единствен државен ор-

„Собранието на Република Македонија по предлог ган се организира на ниво на основен, виш, односно 
на Владата на Република Македонија, го именува и јавен обвинител на Република Македонија. 
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Јавниот обвинител постапува во границите на сво-
јата стварна и месна надлежност, доколку со овој закон 
не е поинаку определено. 

Основниот јавен обвинител постапува пред основ-
ниот суд. 

Вишиот јавен обвинител постапува пред апелаци-
ониот суд. 

Јавниот обвинител на Република Македонија поста-
пува пред Врховниот суд на Република Македонија. 

Јавниот обвинител постапува и пред други органи и 
други правни лица на своето подрачје кога за тоа е 
овластен со закон“. 

Член 9 

Член 15 се менува и гласи: 
„Јавните обвинители и замениците јавни обвинители 

се грижат за навремено и ефикасно откривање на кри-
вични и други казниви дела и нивните сторители, подне-
суваат барање за поведување на кривична постапка и 
постапка по други казниви дела и во рамките на зако-
нот преземаат мерки и активности заради правилно на-
сочување на постапката, покренуваат и застапуваат об-
винение, изјавуваат редовни и вонредни правни сред-
ства и преземаат и други дејствија определени со закон. 

Во процесната, вонпроцесната, извршната, управ-
ната и другите постапки јавните обвинители преземаат 
дејствија за кои се овластени со овој или друг закон“. 

Член 10 

По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи: 
"Член 16-а 

Пред поведувањето на кривична постапка или во 
текот на кривичната постапка што е поведена по ба-
рање на јавниот обвинител, јавниот обвинител може да 
побара еден или повеќе инспектори да му бидат ставени 
на располагање за одреден период. 

Јавниот обвинител ќе постапи во смисла на ставот 1 
од овој член во случај кога се работи за тешки кри-
вични дела и дела со повеќе извршители или кога тоа го 
бараат особено оправдани потреби. 

Функционерот кој раководи со соодветното мини-
стерство или со друг државен орган е должен да се 
согласи со барањето на јавниот обвинител, времено да 
го упати инспекторот на работа во јавното обвинител-
ство. 

Испекторот постапува по налозите и упатствата на 
јавниот обвинител и му е непосредно одговорен за извр-
шување на работите“. 

Член 11 

Во членот 17 став 2 зборот „обвинителства“ се заме-
нува со зборот „обвинители“, а зборовите „јавното об-
винителство“ се заменуваат со зборовите: „јавниот об-
винител“. 

Член 12 

Членот 20 се менува и гласи: 

,Јавното обвинителство се установува за подрачја 
на судот од соодветен степен. 

За подрачја на еден или повеќе основни судови се 
установува основно јавно обвинителство. 

За подрачје на апелационен суд се установува вишо 
јавно обвинителство. 

Јавното обвинителство на Република Македонија се 
основа за целата територија на Република Македонија 
со седиште во Скопје“. 

Член 13 

Во членот 21 во точката 22 зборовите: „и Пробиш-
тип“ се бришат, а во точките 1,2 и 3, под б) зборот 
„Вишиот“ се заменува со зборот „Апелациониот“. 

Член 14 

Во членот 24 став 2 зборовите: „три години“ се заме-
нуваат со зборовите: „над пет“, и зборовите: „седум 
години“ се заменуваат со зборовите“ „над девет годи-
ни“. 

Во ставот 3 пред зборовите: „дванаесет години“ се 
додава зборот „над“. 

Член 15 

Членот 26 се менува и гласи: 
„За јавен обвинител и заменик јавен обвинител не 

може да биде именувано лице чиј брачен другар или 
лице во сродство во права линија или во странична 
линија до втор степен, е јавен обвинител и заменик 
јавен обвинител во исто или повисоко јавно обвинител-
ство, или во Јавното обвинителство на Република Ма-
кедонија“. 

Член 16 

Членот 28 се менува и гласи: 
,Јавниот обвинител на Република Македонија за 

својата работа и за работата на јавното обвинителство 
одговара пред Собранието на Република Македонија. 

Вишиот и основниот јавен обвинител за својата ра-
бота одговараат на јавниот обвинител на Република 
Македонија и на Собранието на Република Македонија. 

Заменикот јавен обвинител за својата работа одго-
вара на соодветниот јавен обвинител и на Собранието 
на Република Македонија“. 

Член 17 

По членот 30 се додаваат шест нови членови 30-а, 
30-б, 30-в, 30-г, 30-д и 30-ѓ, кои гласат: 

„Член 30-а 

Како посебни права на јавните обвинители и на за-
мениците јавни обвинители при вршењето на јавнооб-
винителската функција се сметаат: 

- правото да влегуваат и да имаат слободен премин 
на станиците, аеродромите, пристаништата само со по-
кажување на документите за идентификација; 

- правото на службена дозвола за носење на оружје 
и набавка на соодветна муниција; 

- правото на бесплатна употреба на јавен сообраќај, 
сувоземен или езерски на територијата, односно на по-
драчјето во кое ја извршуваат јавнообвинителската 
функција и 

- правото на посебна заштита на неговата личност, 
на семејството и имотот, по негово барање до полици-
јата во местото на живеење секогаш кога за тоа постојат 
сериозни причини за негова безбедност. 

За посебните права од ставот 1 на овој член, про-
писи и акти донесува министерот за правда. 

Член 30-б 
Јавниот обвинител и неговите заменици во врска со 

вршењето на својата функција не смеат да примаат 
подароци од странките или лица кои директно, или 
индиректно имаат интерес во јавнообвинителското по-
стапување. 
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Член 30-в 

Јавниот обвинител и неговите заменици имаат право 
и обврска на постојано стручно усовршување за време 
на траењето на функцијата. 

Од средствата за работа на јавните обвинителства 
задолжително се издвојуваат средства за стручно усовр-
шување на јавните обвинители и на замениците јавни 
обвинители. 

Член 30-г 

Јавниот обвинител и неговите заменици кои немаат 
сопствен стан во седиштето на јавното обвинителство 
имаат право на користење на соодветен службен стан. 

Член 30-д 

На јавниот обвинител и на неговите заменици им се 
издаваат службени легитимации. 

Министерот за правда со правилник го пропишува 
образецот и постапката за издавање и за одземање на 
службената легитимација. 

Член 30-ѓ 

Поради природата на работата во јавното обвини-
телство се организираат дежурства за ефикасно извр-
шувана на функцијата. 

Распоредот и времетраењето на дежурствата го 
определува јавниот обвинител на соодветното јавно об-
винителство за секој започнат месец. 

За извршеното дежурство се плаќа надоместок. 
Со акт на министерот за правда се утврдува висината 

на надоместокот за дежурствата“. 

Член 18 

Во членот 31 став 1 во точката 6 по зборот „Македо-
нија“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на 
предлог на јавниот обвинител на Република Македони-
ја“. 

Член 19 

Во членот 32 став 1 по зборовите: „јавниот обвини-
тел“ се додаваат зборовите: „на Република Македони-
ја“, а зборовите: „односно заменик јавен обвинител“ се 
бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Владата на Република Македонија покренува по-

стапка за разрешување на основен и виш јавен обвини-
тел и заменик јавен обвинител кога ќе се утврди дека е 
исполнет некој од основите за нивно разрешување“. 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 20 

Насловот на главата IV се менува и гласи: 
„Секретар, самостојни советници, советници, 

стручни соработници, приправници и други работни-
ци“. 

Член 21 

Во членот 38 во вториот ред пред зборовите: 
„стручни соработници“ се додаваат зборовите: „секре-
тар, самостојни советници, советници“. 

Член 22 

По членот 38 се додаваат три нови членови 38-а,38-б 
и 38-в, кои гласат: 

"Член 38-а 

Во јавното обвинителство во кое има повеќе од се-
дум заменици јавни обвинители има секретар. 

Секретарот во јавното обвинителство му помага на 
јавниот обвинител во вршењето на работата од јавно-
обвинителската управа. 

Секретар може да биде дипломиран правник кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за зас-
новање работен однос во државен орган со положен 
правосуден испит. 

Секретар на Јавното обвинителство на Република 
Македонија може да биде лице кое ги исполнува усло-
вите од став 3 на овој член со над седум години прак-
тика на правни работи по полагањето на испитот. 

Член 38-б 

Самостоен советник во основно и вишо обвинител-
ство, може да биде дипломиран правник кој ги испол-
нува општите услови определени со закон за засновање 
работен однос во државен орган со положен правосуден 
испит и да има три години практика на правни работи 
по полагањето на испитот. 

Во Јавното обвинителство на Република Македо-
нија, самостоен советник може да биде лице кое ги 
исполнува условите од став 1 на овој член и да има над 
седум години практика на правни работи по полагањето 
на испитот. 

Член 38-в 

Советник во основно и вишо јавно обвинителство, 
може да биде дипломиран правник кој ги исполнува 
општите услови определени со закон за засновање ра-
ботен однос во државен орган со положен правосуден 
испит и да има две години практика на правни работи по 
полагањето на испитот. 

Во Јавното обвинителство на Република Македо 
нија, советник може да биде лице кое ги исполнува 
условите од став 1 на овој член и да има над пет години 
практика на правни работи по полагањето на испитот“. 

Член 23 

Во членот 39 зборовите: „две години“ се бришат. 

Член 24 

Во членот 41 ставот 2 се брише. 

Член 25 

Членот 44 се менува и гласи: 
„Висината на платите и другите надоместоци на вра-

ботените во јавните обвинителства се определува со 
закон“. 

Член 26 

Во членот 45 став 1 зборовите: ,Д јуни 1994" се 
заменуваат со зборовите: „1 јули 1996". 

Член 27 

По членот 46 се додава нов член 46-а кој гласи: 
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"Член 46-а 
На јавните обвинители, односно заменици јавни об-

винители на досегашните јавни обвинителства кои нема 
да бидат именувани за јавни обвинители односно заме-
ници јавни обвинители според одредбите на Законот за 
јавното обвинителство, ќе им се исплатува надоместок 
кот за плата во рок од една година, ако во тој рок не 
започнат со работа на друго работно место или не 
остварат право на старосна пензија. 

Јавните обвинители, односно замениците јавни об-
винители кои нема да бидат повторно именувани од 
денот на престанување на нивната функција, на кои им 
недостигаат најмногу 12 месеци стаж на осигурување за 
исполнување на право на полна старосна пензија, имаат 
право на плата која би им припаѓала за вршењето на 
функцијата, ако не започнале со работа на друго ра-
ботно место или не оствариле право на полна старосна 
пензија. 

За времето од став 2 на овој член, јавниот обвинител 
односно заменик јавен обвинител кој не е повторно 
именуван, на повик на јавниот обвинител ќе врши ра-
боти од делокругот на самостоен советник во јавното 
обвинителство во кое ја вршел функцијата. 

На јавниот обвинител, односно заменик јавен обви-
нител од ставот 3 на овој член кој ќе одбие да ги врши 
работите од делокругот на самостоен советник или тие 
работи ги врши несовесно, му престанува работниот 
однос“. 

Член 28 
Во членот 47 во ставовите 1 и 2 зборовите: „31 мај 

1994 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1996 
година“. 

Член 29 
Во членот 51 зборовите: „1 јуни 1994 година“ се 

заменуваат со зборовите: „1 јули 1996 година“. 

Член 30 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за јавното обвинителство. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

156. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕ-

МЕЈСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за семејството, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 8 февруари 1996 година. 

Број 08-594/1 Претседател 
8 февруари 19% година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р, 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с,р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО 

Член 1 

Во Законот за семејството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 80/92), во членот 47 по ста-
вот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

„Малолетните деца имаат право да одржуваат непо-
средни контакти со родителите и други блиски роднини 
на родителот кој е умрен, на кого му е одземено роди-
телското право или од други причини е спречен да го 
врши родителското право“. 

Член 2 

Во членот 79 по ставот 3 се додава нов став 4 кој 
гласи: 

„Во случај кога не се остварува правото на малолет-
ното дете да одржува непосредни контакти со родите-
лите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, 
на кого му е одземено родителското право или од други 
причини е спречен да го врши родителското право, 
Центарот за социјална работа, донесува решение за 
начинот на одржување на непосредните контакти." 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

157. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр.52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Потполно се ослободува од натамошно извршување 
на казната затвор осуденото лице: 

1. Исмаил Мемед Ташкин од с. Бујуг-Исмаилче -
Република Турција. 

II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
заменува со условна осуда за време од 1 година на осу-
дените лица: 

1. Живорад Живко Трајковиќ од Скопје, во траење 
од 1 месец, 

2. Томислав Ѓорѓи Спасев од Битола, во траење од 3 
месеци, 

3. Аземи Адем Мамер од Скопје, во траење од 3 
месеци, 

4. Стојмир Борисав Ѓорѓиоски од Кичево, во траење 
од 4 месеци. 

III 
Делумно се ослободи од натамошно извршување на 

изречената мерка за безбедност - протерување на стра-
нец од Републиката на осуденото лице: 

1. Спасе Цветко Темелко од с. Пустец - Република 
Албанија во траење од 1 година. 
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IV 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Абедин Месут Имери од с.' Боговиње, во траење 
од 1 година, 

2. Муса Селим Зејнели од Тетово, во траење од 6 
месеци. 

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

Бр.08-105 
14 февруари 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

158. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.57/91) донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

I 
Живко Кондев, се именува за шеф на Кабинетот на 

Претседателот на Република Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.08-116 
14 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

160. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за ррга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот наПрет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУ-

НИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

Снежана Османли, се именува за советник на Прет-
седателот на Република Македонка за комуникација со 
јавноста. 

II 

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

Бр. 08-118 Претседател 
14 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

159. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.57/91) донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

I 

Љубен Арнаудоски, се именува за секретар на Каби-
нетот на Претседателот на Република Македонија. 

И 

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

161. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАДВО-
РЕШНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА И ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 

I 

Ахил Тунтев, се именува за советник на Претседате-
лот на Република Македонија за надворешно-поли-
тички прашања и односи со странство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 08-119 Претседател 
14 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Бр.08-117 
14 февруари 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

162. 

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-
низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ 

I 

Димитар Николовски, се именува за секретар на Со-
ветот за безбедност. 
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II 

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

Бр.08-120 Претседател 
14 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

163. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО КАБИНЕТОТ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ПОМИЛУВАЊА 

I 

Василка Јурукоска, се именува за секретар на Коми-
сијата за помилувања. 

И 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 08-170 од 14.2.1992 
година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.08-123 Претседател 
14 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Слободан Акимовски, се именува за советник во 
Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија. 

II 

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

Бр.08-121 Претседател 
14 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје КироГлигоров, с.р. 

164. 

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-
низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ПРЕТСТАВКИ И ЖАЛБИ 

Евица Лазарова, се именува за секретар на Комиси-
јата за претставки и жалби. 

166. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско-умет-

ничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 февруари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМО-
НИЈА - СКОПЈЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВО-

ДЕН ОРГАН 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на Македонската 
филхармонија - Скопје, со која за работоводен орган на 
Филхармонијата е именуван 

м-р Васил Атанасов, академски музичар за обоа. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-596/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

И 

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

Бр.08-122 Претседател 
14 февруари 19% година на Република Македонија„ 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

165. 

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-
низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

167. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом Скопје, се избираат: 

Борка Кишманова, доктор по медицина, советник 
на министерот за здравство, 

проф. д-р Стојан Богданов, Гинеколошка клиника -
Скопје, 
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Елена Јанчева, дипл. економист, вработена во Фон-
дот за здравствено осигурување - Подрачна служба -
Скопје и 

Иван Робев, доктор по медицина, директор на Сту-
дентската Поликлиника - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-597/1 Претседател 
8 февруари 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

168. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - РЕСЕН 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом Ресен, се избираат: 

Насип Беќири, претседател на ИО на СО Ресен, 
Елизабета Доновска, дипл. економист, вработена во 

АД „Агроплод" - Ресен, 
Лидија Божиновска, дипл. правник во ЈП за деловен 

и станбен простор - Ресен и 
Дорче Беличовски, пензионер од с. Подмочани -

Ресен. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-598/1 Претседател 
8 февруари 19% година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-599/1 Претседател 
8 февруари 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 

170. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - РАДОВИШ 
1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 

дом Радовиш, се избираат: 
Васил Ристов, инж. агроном, заменик директор во 

АД „Јака“ - Радовиш, 
Душко Чамински, референт во МЗ на општина Ра-

довиш, 
Влатко Гаврилов, електроинженер, технички ди-

ректор во „Бучим44 - Радовиш и 
Глигор Петров, раководител во Подрачната служба 

на Фондот за здравствено осигурување - Радовиш. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-600/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 

169. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - КРУШЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом Крушево, се избираат: 

Лефкија Гажовска, дипл. технолог во „Илинденка" 
- Крушево, 

Кочо Ѓорѓиоски, судија на Општинскиот суд - Кру-
шево, 

Сотир Лазески, судски вештак во пензија и 
Мина Миленковска, дипл. правник од Крушево. 

171. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - НЕГОТИНО 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом Неготино, се избираат: 

Атанас Тодоров, правник, секретар во Специјал-
ниот завод - Демир Капија, 

Ристо Кулаков, дипл. економист, финансиски ди-
ректор во ПК за каблови - Неготино, 

Ангел Димов, инж. агроном, шеф на Комерција во 
ф-ка за преработка на зеленчук и овошје - Неготино и 

Ленче Витанова, дипл. економист, раководител во 
Подрачната служба на Фондот за здравствено осигуру-
вање - Неготино. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-601/1 Претседател 
8 февруари 19% година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 
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172. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗА-

РА“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствената 
станица „Железара“ - Скопје, се избираат: 

д-р Лидија Тасевска, директор на Катлановска бања, 
Анка Георгиевска, помошник на министерот за 

здравство, 
Борчо Дескоски, дипл. маш. инж. вработен во „Ид-

нина-пром" - Скопје и 
Кире Сивески, дипл. правник во ЗОИЛ „Македони-

ја“ Централа - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-602/1 Претседател 
8 февруари 1996 година наСобранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-603/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР 

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 
центар - Гостивар, се избираат: 

Десо Матевски, одборник во СО Гостивар, 
Сергеније Гегоски, дипл. економист директор на АД 

за осигурување и реосигурување „Македонија“ - Фили-
јала Гостивар, 

Дилавер Зулфиќари, директор на ТА „Евротурс" -
Гостивар и 

Џелил Тахири, дипл. економист началник на Одде-
лението за царински тарифи. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-604/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 

173. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - КАВА-

ДАРЦИ 
1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 

центар - Кавадарци, се избираат: 
Томе Ташев, директор на „Електродистрибуција“ -

Кавадарци, 
Ѕвонко Каров, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Иван Чемерски, раководител во Подрачната служба 

на Фондот за здравствено осигурување - Кавадарци и 
Ѕвонко Трипунов, дипл. маш. инж. во АД „Макпе-

трол" - Кавадарци. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

175. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - ТИТОВ 

ВЕЛЕС 
1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 

центар - Титов Велес, се избираат: 
Борис Гичев, генерален директор на АД „Злетово" 

- Титов Велес, 
Димче Јанушев, генерален директор на „Транс-Ве-

лес" - Титов Велес, 
Јордан Николовски, директор на Керамичка инду-

стрија „Киро Ќучук“ - Титов Велес и 
Милчо Трајков, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-605/1 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 176. 

174. — 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 
центар - Струга, се избираат: 
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м-р Ненад Поповски, помошник на Министерот за 
здравство, 

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Димче Ашталкоски, дипл. правник, управник на 
Општинскиот затвор во Струга и 

Мерсим Положани, вработен во Министерството за 
труд и социјална политика ПЕ Струга. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-606/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов,с.р. 

177. : 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗАВОДОТ ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
нефрологија-Струга, се избираат: 

Прим. Томе Дуданов, доктор по медицина, специја-
лист интерниот во Медицинскиот центар Охрид, 

Мирјана Миткова, доктор по медицина, специјалист 
интсрнист во Медицинскиот центар - Охрид, 

Михајло Анастасиевски, дипл. економист, директор 
на хотелите - „Силекс“ и 

Мира Милеска, дипл. економист, вработена во По-
драчната служба на Фондот за здравствено осигуру-
вање - Струга. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-607/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

178. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ИА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА -

ОХРИД 

1. За членови на Управниот одбор на Специјалната 
детска болница - Охрид, се избираат: 

Петко Чадиевски, доктор по медицина, директор 
на Здравствениот дом - Скопје, 

прим. Милутин Дукоски, доктор по медицина, Кли-
ника за детски болести - Скопје, 

Јане Ангеловски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Благоја Синановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во .,Службен весник на Република 
Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-608/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

179. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗО-ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ „МИ-

НЕРАЛНИ БАЊИ“ НЕГОРЦИ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО-Природно 
лекувалиште „Минерални бањи“ - Негорци - Гевге-
лија, се избираат: 

Петар Узунов, дипл. економист, приватен бизни-
смен, 

Костанда Бегова, раководител во Подрачната 
служба на Фондот за здравствено осигурување - Гевге-
лија, 

Миле Савиќ,раководител во Подрачната служба на 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување - Гевге-
лија и 

Миле Баламовски, лекар специјалист во Медицин-
скиот центар - Гевгелија. 

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

Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-609/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

180. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
здравствена заштита - Титов Велес, се избираат: 

Јован Гавазов, дипл. економист, директор на Заво-
дот за платен промет ОЕ Титов Велес, 

прим. Трајанка Неделкова, доктор по медицина, ин-
фектолог, началник во Медицинскиот центар - Титов 
Велес, 
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Благој Горгиев, дипл. правник, раководител во ПЕ 
на Фондот за здравствено осигурување - Титов Велес и 

Диме Каровски, дипл. инж. директор на КЕЦ - Ка-
вадарци. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-610/1 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

182. 

Стојка Ефремова, технички раководител на, ПЕ на 
Фондот за здравствено осигурување - Пробиштип. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-612/1 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

181. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

-КУМАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
здравствена заштита - Куманово, се избираат: 

Александар Јакимовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Арсен Арсеновски, дипл. правник секретар на Црве-
ниот крст - Куманово, 

Ариф Зендели, директор на ОУ „Фаик Коница" с. 
Слупчане - Куманово и 

Персида Малинска, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-611/1 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

183. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - ПЕХЧЕВ О 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом - Пехчево, се избираат: 

Благој Ајтарски, дипл. економист, директор на „Цр-
вена Ѕвезда“ - Пехчево, 

Војо Ковачевски, директор на ШС „Рамна Река“ -
Пехчево, 

Јован Кацарски, директор на ПОС „Напредок“ -
Пехчево и 

Јован Мустачки, директор на ПО ,,Универзал" -
Пехчево. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-613/1 
8 февруари 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - ПРОБИШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом - Пробиштип, се избираат: 

Киро Димитровски, дипл. економист во пензија од 
Пробиштип, 

Благојчо Ангеловски, маш. инж. во ПОС Рудници 
„Злетово" - Пробиштип 

Димитар Наумов, ел. инж. во ПОС Рудници „Злето-
во" - Пробиштип и 

184. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - БЕРОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот 
дом - Берово, се избираат: 

Киро Крамарски, дипл. економист, директор на АД 
„Алкалоид" - Берово 

Драги Топаловски, секретар на СО Берово, 
Јован Тановски, директор на ГП „Пелагонија" VII 

градилиште - Берово и 
Гоце Здравковски, приватен бизнисмен. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-614/1 _ 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
185. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - ТЕТОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 
центар - Тетово, се избираат: 

Џеладин Мурати, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Мирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Васил Заковски, раководител на ПЕ на Фондот за 
здравствено осигурување - Тетово и 

Ружди Муареми, вработен во Министерството за од-
брана ПЕ Тетово. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-615/1 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
186. 

187. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Републичкиот 
завод за здравствена заштита - Скопје, се избираат: 

проф. д-р Стојмир Петров, директор на ООЗТ Ин-
ститути, 

Игнатие Богдановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

д-р Блаже Николовски, директор на Воената бол-
ница и 

Ратка Куљан Зографска, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-617/1 
8 февруари 1996 година Претседател 

Скопје Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- ТЕТОВО 
1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 

здравствена заштита - Тетово, се избираат: 
Абдулади Вејсели, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Тихомир Костовски, адвокат од Тетово, 
Лиман Куртиши, потпретседател на СО Тетово и 
Петар Јованоски, дипл. економист, пензионер. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-616/1 

8 февруари 1996 година Претседател 
Скопје на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

188. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

-ШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
здравствена заштита - Штип, се избираат: 

Иван Рамбабов, доктор по медицина, директор на 
Медицинскиот центар - Штип. 

Перо Ангелов, адвокат од Штип, 
Никола Камчев, специјалист по трансфузиологија 

во Медицинскиот центар - Штип и 
Васко Златановски, дипл. инж. агр., вработен во 

Центарот за индивидуално земјоделство. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-618/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р, 

189. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1996 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

-КОЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
здравствена заштита - Кочани, се избираат: 

Јован Манчевски, доктор по медицина, педијатар во 
здравствениот дом - Виница, 

Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Иванка Димитрова, економист во Стопанска банка 
АД - Кочани и 

Киро Кочановски, директор на ЗПП „Услуга“ - Бе-
рово. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-619/1 Претседател 
8 февруари 1996 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р, 

190. 
Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за вна-

трешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 19/95), 
министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОВИКУВАЊЕ И АНГАЖИ-
РАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВНИОТ 
СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на повику-

вана и ангажирана на припадниците на резервниот со-
став на Министерството за внатрешни работи (во ната-
мошниот текст: Министерството) во услови на воена 
или вонредна состојба. 

Член 2 
Припадниците на резервниот состав на Министер-

ството учествуваат на вежби и други форми на стручна 
обука организирани од страна на Министерството. 

Во услови на воена или вонредна состојба припадни-
ците на резервниот состав на Министерството се анга-
жираат во извршувана на определени работи и задачи 
од надлежност на Министерството, заради заштита на 
безбедноста на Република Македонија или одржување 
на јавниот ред и мир кога е нарушен во поголем обем. 

4 Член 3 
Повикувањето на припадниците на резервниот со-

став на Министерството на вежба или друга форма на 
стручна обука, или за извршување на работи и задачи 
во случаите од член 2 став 2 на овој правилник, го врши 
Министерството со поединечна или групна покана. 

Поединечната покана за вежба или други форми на 
стручна обука се доставува на припадникот на резерв-
ниот состав на Министерството во писмена форма, на 
образец со димензии 210 х 150 мм и со содржина утвр-
дена во образецот број 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Поединечната покана за вежба или друга форма на 
стручна обука Министерството ја доставува на припад-
ниците на резервниот состав согласно прописите за до-
ставување на писмена во управната постапка, најдоцна 
15 дена пред денот на отпочнување на вежбата или 
другата форма на стручна обука. 

Поединечната покана за мобилизација се доставува 
на припадниците на резервниот состав на Министер-
твото во писмена форма, на образец со димензии 210 х 
150 мм и со содржина утврдена во образецот број 2, кој 
е составен дел на овој правилник. 

Поединечната покана за мобилизација Министер-
ството ја доставува согласно начинот на повикување 
утврден во документите за употреба на системот за 
одбрана на Република Македонија. 

Општата покана се доставува преку средствата за 
јавно информирање, јавни плакати и други средства, во 
текот на денот определен за повик за ангажирање на 
припадниците на резервниот состав на Министер-
ството, со можност за повторување до третиот ден од 
денот определен за повик. 

Член 4 
Учеството на вежби и други форми на стручна обука 

припадниците на резервниот состав на Министерството 
можат да го одложат поради: 

- болест на припадникот на резервниот состав; 
- полагање на испит; 
- смрт, тешка или заразна болест, елементарна не-

погода и други несреќи во семејството; 
- неодложни потреби на Министерството односно 

претпријатието или другото правно лице каде припад-
никот на резервниот состав на Министерството е во 
работен однос; 

- неодложни работи во земјоделството или при са-
мостојното вршење на дејност со личен труд, доколку 
со нивното одлагање ќе биде предизвикана материјална 
штета во поголем обем; 

- бременост на сопруга и породување; 
- чување на дете помало од 7 години; 
- однапред организирано и платено туристичко па-

тување во странство; 
- вршење на службени и слични работи во стран-

ство. 
Барањето од ставот 1 на овој член припадникот на 

резервниот состав на Министерството го поднесува до 
организационата единица на Министерството што го 
повикала, во рок од 3 дена по приемот на поканата. 

Кон барањето припадникот на резервниот состав на 
Министерството приложува потребни документи за до-
кажувана на оправданоста на причините за одлагање. 

По бараното од став 1 на овој член одлучува мини-
стерот за внатрешни работи или од него овластен ра-
ботник. 

Член 5 
Припадникот на резервниот состав на Министер-

ството кај кого настанала промена од значена за извр-
шување на обврската за служење во резервниот состав, 
како промена на личното име и живеалиштето, здрав-
ствената состојба, степенот на образование, вработу-
вање и престанок на работен однос, престој во стран-
ство подолго од 40 дена или вработување во странство, 
потребно е да ги пријави на Министерството во рок од 8 
дена по настанувањето на промената. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 12-495/1 
1 февруари 1996 година 

Скопје 
Министер 

за внатрешни работи, 
д-р Љубомир Фрчкоски, с.р. 



Бр. 9 - Стр. 201 

191. 
Брз основа на член 3 став 5 од Законот за заштита на 

растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
^целата земја („Службен лист на СФРЈ" бр. 74/89 неслу-
жбен весник на РМ“ бр. 83/92), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесува 

Л И С Т И 
НА КАРАНТИНСКИ И ЕКОНОМСКИ ШТЕТНИ 

РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Л И С Т А А 
КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И 
ШТЕТНИЦИ ШТО НЕ СЕ УТВРДЕНИ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Прокариоти 

1.Apricot ch loro t ic l e a f ro l1 ML О 
2 .Ci t rus greenincj bacterium 
3.Clavibacter m«ichiganensis ssp. 

ins id iosus 
4.C1avibacter rnichiganensis s s p . 

sepedonicus 
5.Elni phloem necrosis MLO 
6.Erwinia t racheiphyla 

7.Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi 
8.Erwinia s t e w a r t h 

9.Crapevine f lavescence doree MLO 
10.Palm le thal yellowing MLO 
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МЛО - Организам сличен на микоплазмата 
РЛО - Организам сличен на рикецијата 

Бр. 10-669/1 
6. февруари 1996 година 

Скопје Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с.р. 

192. 

Врз основа на член 15 и член 70 точка 11 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 

XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 45/95) процентот „15" се заменува со 
процентот „12". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.03.1996 година. , 

О.бр.02-15/XLIV-1/96 Претседател 
14 февруари 1996 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

193. 
Врз основа на член 17 и член 70 точка 12 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 

XLIV седница одржана на 14.02.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА Д ЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

ВО 1-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1996 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за ограничување на порастот на де-
нарските пласмани на банките и на штедилниците во I-
то тримесечје од 1996 година („Службен весник на РМ“, 
бр. 62/95) се вршат следните измени: 

а) Во точка 1 процентот 1% се заменува со 2,1%, а 
процентот 1,6% се заменува со 4,0%. 

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

О.бр.02-15/XLIV-2/96 Претседател 
на Советот на Народна банка 

14 февруари 1996 година на Република Македонија 
Скопје Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

194. 
Врз основа на член 70 точка 29 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ^бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на својата XLIV сед-
ница, одржана на 14.02.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПА-
ЗАР НА ПАРИ СО ПОСРЕДСТВО НА НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа Одлука се утврдуваат начинот и прави-

лата за работа на меѓубанкарскиот пазар на пари со 
посредство на Народна банка на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Народна банка) 

2. Пазарот на пари се спроведува во просториите на 
Народната банка, со нејзино посредување во улога на 
брокер. 

3. Право на учество на меѓубанкарскиот пазар имаат 
сите банки кои се регистрирани согласно со постоеч-
ките прописи. 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕ-
ЃУБАНКАРСКИОТ ПАЗАР 

4. Банката која има намера да учествува во купопро-
дажбата на депозити (пари), на меѓубанкарскиот пазар 
треба да ја извести Народната банка писмено или теле-
фонски за: 

Со донесувањето на овие листи престанува да важи 
Листата на карантински и економски штетни расти-
телни болести и штетници („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 28/90 и 46/91). 
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- износот со кој ќе тргува; 
- рокот на кој се нудат депозитите; 
- каматната стапка со која ќе се тргува (минимална 

камата за продавање, односно максимална камата за 
купување на депозити); 

- банките со кои не сака да тргува. 
Доколку известувањата се доставуваат телефонски 

истите потребно е да бидат веродостојно потврдени 
(снимен телефонски разговор). 

5. Народна банка е должна да обезбеди тајност на 
условите понудени од учесниците на меѓубанкарскиот 
пазар. 

6. Народна банка понудите од банките ги прима од 
7,00 часот. Добиените понуди за купопродажба ги усо-
гласува најдоцна до 7,45 часот во тековниот ден. 

7. Понудите кои ќе останат нереализирани до 7,45 
часот, а не се повлечени од страна на банките, како и 
новите понуди кои ќе пристигнат, ќе се реализираат на 
меѓубанкарскиот пазар меѓу 12,00 и 13,00 часот. 

8. Народна банка ги известува учесниците (банките) 
на меѓубанкарскиот пазар за остварената купопро-
дажба и условите под кои таа е извршена. 

9. За извршената купопродажба банките треба да и 
достават на Народна банка налози за пренос на парите. 

10. Банките кои нема да ги исполнат обврските по 
основ на тргување на меѓубанкарскиот пазар, ќе бидат 
исклучени од брокерските услуги на Народна банка. 

11. Банките кои извршиле купопродажба на пари 
директно, без посредување на Народна банка, се 
должни секојдневно да ја известуваат Народна банка за 
реализираните трансакции (банки со кои тргувале, про-
даден или купен износ, камата и рок на доспевана). 

12. По потреба Народна банка ќе издаде упатство за 
примена на оваа одлука. 

13. О,ваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во,Службен весник на Република Македонија 

О. бр. 02/15XLIV-3/96 Претседател 
14 февруари 1996 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

195. 
Врз основа на член 9 став 2 точка За), член 13а и 

член 70 точка 10а) од Законот за Народна банка на 
Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 29/92,4/93 
и 29/93), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија на својата XLIV седница одржана на 14.02.1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АУКЦИЈА НА ДЕНАРСКИ 

ДЕПОЗИТИ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа Одлука се утврдуваат начинот и прави-
лата за тргување на аукциите на краткорочни депозити 
во денари (жирални пари) на Народна банка на Репу-
блика Македонија (во натамошниот текст,'Народна 
банка). 

Аукциите од став 1 се спроведуваат во просториите 
на Народна банка. 

2. Право на учество на аукциите имаат Народна 
банка и сите банки кои се регистрирани согласно со 
постоечките прописи. 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АУКЦИИТЕ 

3. Аукциите се спроведуваат на повик на Народна банка. 

4. Народна банка и банките можат да учествуваат на 
аукциите со понуди за продавање депозити и со понуди 
за купување депозити. 

Учеството на Народна банка на аукциите се утвр-
дува во согласност со рамките на утврдената проекција 
на монетарно-кредитната политика. 

5. Народна банка упатува проспект до сите учесници 
на аукцијата пред нејзиното одржување. 

Во проспектот се наведуваат и условите за тргу-
вање. 

а) Понуди за аукции 
6. Банките кои сакаат да учествуваат на аукциите ги 

доставуваат своите понуди за купување или продавање 
на депозити до Народна банка до утврдениот рок за 
доставување. 

Народна банка е должна да обезбеди тајност на 
условите понудени од учесници на аукциите. 

Понудите за учество на,аукциите, кои ќе бидат 
испратени писмено, треба да ги содржат следните еле-
менти: 

1) Ознака дека документот претставува понуда за 
учество на аукцијата; 

2) Датум на одржување на аукцијата; 
3) Назив на учесникот на аукцијата; 
4) Број на жиро-сметка на учесникот; 
5) Видот на понудата - купување или продавање на 

депозити; 
6) Износ на понудата изразена во денари; 
7) Каматна стапка на понудата; 
8) Рокот на кој се продаваат, односно купуваат депо-

зити; 
9. Понудата треба да биде доставена од ополномош-

тено лице на банката учесник на аукцијата. 
Банките се должни на Народна банка да и достават 

список на ополномоштени лица кои ќе можат да ги 
доставуваат понудите од името на банката. 

7. За секоја поединечна аукција банките можат да 
направат неограничен број понуди. Доколку при едно 
доставување се направени повеќе понуди, доволно е тоа 
да ги содржи основните елементи наведени под точките 
5), 6), 7) и 8) од точка 6 на оваа Одлука. 

8. Примањето понуди за продавање и купување де-
позити на аукции се врши во согласност со повикот за 
аукција што го испраќа Народна банка. 

Доколку понудите се доставуваат телефонски, по-
требно е истите да бидат веродостојно потврдени (сни-
мен телефонски разговор). 

9. Понудите кои не ги исполнуваат условите предви-
дени во Одлуката нема да се разгледуваат на аукциите. 

б) Спроведување ва аукциите 
10. Аукциите се спроведуваат по следната постапка: 
а) Се проверуваат пристигнатите понуди и се утвр-

дува правото на учество на аукцијата, откако ќе се 
провери исполнувањето на условите пропишани со оваа 
одлука. 

б) Се распоредуваат понудите за продавање депо-
зити според висината на понудената каматна стапка, по 
која што банките ги нудат своите депозити за прода-
вање, почнувајќи од најниската каматна стапка; 

в) Се распоредуваат понудите за купување депозити, 
според висината на понудената каматна стапка по која 
што банките бараат да купат депозити почнувајќи од 
највисоката каматна стапка. 

Доколку се случи повеќе банки да понудат иста ка-
матна стапка било за купување или продавање, На-
родна банка ќе изврши распределба сразмерно на пону-
дениот износ. 

Прифатените понуди за купување и продавање на 
депозити се реализираат по понудените услови. 



19 февруари 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 9 - Стр. 207 

11. Сите неприфатени понуди на аукцијата остану-
ваат без последица. 

в) Реализирање на прифатените понуди 
12. Народна банка го известува секој учесник на 

аукцијата за резултатот од истата, а преносот на сред-
ствата со кои се тргува се врши веднаш. 

Доколку банката - продавач веднаш не изврши пре-
нос на продадениот депозит, Народната банка ќе 
изрече мерка - исклучување на банката од учество на 
аукциите во определен рок. 

13. На денот на достасуваното банките ги враќаат 
користените депозити, и плаќа камата. 

Банките плаќаат затезна камата за износот на депо-
зити кои нема да се вратат на денот на достасување, а 
Народна банка ќе изрече мерка - исклучување на бан-
ката од учество на аукциите во определен рок. 

14. За спроведување на оваа одлука Народна банка 
ќе издаде Упатство како составен дел на оваа одлука. 

15. Оваа одлука стапува во сила со денот на објаву-
вањето. 

16. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за спроведување на аукција на депо-
зити меѓу банките и Народна банка на Република Маке-
донија („Сл. весник на РМ“ бр. 63/93,17/94,22/94,28/94, 
35/94, 45/94 и 31/95). 

О. бр. 02/15/XLIV-4/96 Претседател 
14 февруари 1996 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

196. 
Врз основа на член 70 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 26/ 
92, 4/93 и 29/93), и член 3 став 2 од Уредбата за Конт-
ниот план и за билансите на банките и штедилниците 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 43/95), по претходно прибавено 
мислење на Министерството за финансии, Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 

XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година донесе 
ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Планот на аналитичките сметки во Контниот 
план на банките и штедилниците што ги пропишува 
Народна банка на Република Македонија, кое е соста-
вен дел на Одлуката за аналитичките сметки во Конт-
ниот план за банките и штедилниците („Сл. весник на 
РМ“ бр. 51/95), се вршат следните измени и дополну-
вани: 

- сметката 4116 се менува и гласи: 
„Краткорочни кредити дадени на институциите на 

централната државна власт 
По својот карактер сметката е активна и на неа 

имаат право да книжат само банките“. 
- сметката 5116 се менува и гласи: 
,Долгорочни кредити дадени на институциите на 

централната државна власт 
По својот карактер сметката е активна и на неа 

имаат право да книжат само банките“. 
- сметката 5316 се менува и гласи: 
Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ин-

ституциите на централната државна власт 
По својот карактер сметката е активна и на неа 

имаат право да книжат само банките“. 
- сметката 7216 се менува и гласи: 

„Девизни сметки на институциите на централната 
државна власт 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат само банките“. 

- сметката 8016 се менува и гласи: 
„Жиро сметки на институциите на централната 

државна власт. 
По својот карактер сметката е пасивна и на неа 

имаат право да книжат Народна банка на Република 
Македонија и банките“. 

По сметката „8148" се воведува нова сметка „8149" 
која гласи: 

„Ограничени депозити на јавен сектор за посебни 
намени. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат Народна банка на Република 
Македонија и банките“. 

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

О.бр. 02-15/XLIV-5/96 
14 февруари 1996 год. Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

197. 
Врз основа на член 9 став 2 точка 2, член 12 став 1 и 

2 и член 70 точка 8 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата XLIV седница одржана на 
14.02.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈА НА БЛАГАЈ-
НИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АУКЦИЈА НА 

ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат начинот, условите и 
роковите за аукциско продавање и купување на благај-
нички записи на Народна банка на Република Македо-
нија во денари и аукција на државни хартии во вредност 
(во натамошниот текст: аукција) 

Аукцијата од став 1 се спроведува во просториите на 
Народна банка на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Народна банка). 

П. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АУКЦИЈАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ И 

ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

2. На аукцијата Народна банка продава и купува 
сопствени благајнички записи и државни хартии од 
вредност. 

Право на учество на аукцијата имаат сите банки, 
регистрирани согласно со постоечките прописи. Прија-
вувањето за учество на аукцијата претставува прифа-
ќано на условите од оваа одлука. 

На аукцијата банките можат да купуваат, односно 
продаваат благајнички записи, само од/на Народна 
банка и да купуваат и продаваат државни хартии од 
вредност. 

3. Аукциите се спроведуваат на повик на Народна 
банка, во согласност со целите на монетарната поли-
тика. 
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4. Износот на благајничките записи кои Народна 
банка ќе ги продава и купува на аукцијата го утврдува 
гувернерот во согласност со Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

5. Износот на државните хартии од вредност кои ќе 
ги купува и продава Народна банка го утврдува гувер-
нерот во согласност со целите и задачите на монетар-
ната политика. 

6. Народна банка упатува проспект до сите учесници 
на аукцијата во кои се наведени условите за учество на 
аукцијата. 

7. На аукциите се тргува со лотови. Висината на 
лотовите е внесена во проспектот на Народна банка. 

а) Понуда за аукција на благајнички записи и 
државни хартии од вредност 

8. Банките кои сакаат да учествуваат на аукцијата ги 
испраќаат своите писмени понуди во Народна банка, во 
согласност со упатениот повик за аукција, во запечатен 
плик или со шифриран текст, со телекс или телефакс. 
Доколку известувањата се доставуваат телефонски по-
требно е истите да бидат веродостојно потврдени (сни-
мен телефонски разговор). 

Доставените понуди се неотповикливи. 
Пристигнатите понуди се заведуваат во регистарот 

за пристигнати понуди во кои задолжително се заведу-
ваат името на учесникот, видот на хартијата, датумот и 
часот на пристигнувањето на понудата. 

Се обезбедува тајност на условите понудени од учес-
ниците на аукцијата. 

Понудите за учество на аукцијата треба да ги содр-
жат следните елементи: 

1) Ознака дека документот претставува понуда за 
учество на аукција; 

2) Број и датум на одржување на аукцијата; 
3) Назив на одржување на аукцијата; 
4) Број на жиро-сметка на учесникот на аукцијата; 
5) Видот на понудата, купување или продавање на 

благајнички записи или државни хартии од вредност; 
б) Износ на понудата изразен во денари; 
7) Максималната, односно минималната цена, изра-

зена во проценти по кои учесникот купува, односно 
продава благајнички запис или државна хартија од 
вредност; 

8) Рокот на кои се продаваат, односно купуваат бла-
гајничките записи, односно државните хартии од вред-
ност. 

Понудата за учество на аукцијата треба да биде пот-
пишана од ополномоштено лице на. банката - учесник 
на аукцијата. 

Банките се должни до Народна банка да достават 
список на ополномоштени лица од претходниот став, 
кои ќе ги потпишуваат понудите или ќе го пријават 
своето учество телефонски. 

б) Ограничување на учество на аукција на благај-
нички записи или државни хартии од вредност 

9. Од аукцијата ќе бидат исклучени банки кај кои 
претходно се утврдени неуредност или неправилности 
во работењето. 

Понудите кои не ги исполнуваат условите предви-
дени со оваа одлука и со проспектот за учество нема да 
се разгледуваат на аукцијата. 

в) Спроведување на аукција на благајнички записи и 
државни хартии од вредност 

10. Аукцијата на благајнички записи и државни хар-
тии од вредност се спроведува по следната постапка: 

-се проверуваат пристигнатите понуди и се утврдува 
правото на учество на аукцијата, доколку понудата ги 
исполнува условите пропишани со оваа одлука и про-
спектот за учество; 

- се класифицираат понудите и тоа: 
- за купување благајнички записи и државни хартии 

од вредност почнувајќи од највисокиот понуден про-
цент на 100 парични единици номинална вредност; 

- за продавање благајнички записи и државни хар-
тии од вредност почнувајќи од најнискиот понуден про-
цент на 100 парични единици номинална вредност. 

Доколку се случи повеќе банки да понудат иста ка-
матна стапка било за купување или продавање, На-
родна банка ќе изврши распределба сразмерна на пону-
дениот износ. 

11. Секоја банка чија понуда е прифатена на аукци-
јата ја плаќа онаа цена за купени благајнички записи и 
државни хартии од вредност што ја навела во понудата. 

Народна банка при купување на благајнички записи 
и државни хартии од вредност ги плаќа оние цени од 
понудите кои се прифатени. 

12. Народна банка го известува секој учесник на 
аукцијата за резултатот од истата. 

г) Рок на достасаност на благајнички записи и 
државни хартии од вредност 

13. Рокот на достасување на купените благајнички 
записи и државни хартии од вредност на аукцијата го 
одредува Народна банка. 

д) Реализирање на прифатените понуди при прода-
вање на благајнички записи и државни хартии од вред-

ност од страна на Народна банка 
14. Банките - учесници на аукцијата се должни да 

обезбедат средства на денот на продавањето на благај-
ничките записи и државни хартии од вредност за пла-
ќање на купените благајнички записи и државни хартии 
од вредност на аукцијата. 

За купените благајнички записи и државни хартии 
од вредност, банките вршат уплата истиот ден, по завр-
шување на аукцијата на сметка на Народна ,банка. Тој 
ден се смета за датум кога е извршена продажбата на 
благајничките записи и државните хартии од вредност. 

15. Продадените благајнички записи и државни хар-
тии од вредност на аукцијата Народна банка ги евиден-
тира во регистар за продадени благајнички записи и 
државни хартии од вредност со следните податоци: 

1) Името на купувачот на благајничкиот запис и 
државната хартија од вредност;. 

2) Жиро-сметка на купувачот; 
3) Број на аукцијата; 
4) Номинален износ на купените благајнички за-

писи, односно државни хартии од вредност; 
5) Цена по која се купени благајничките записи, 

односно државни хартии од вредност; 
6) Рок на достасување на благајничките записи, од-

носно државните хартии од вредност. 
ѓ) Реализирање на прифатените понуди при купу-

вање на благајнички записи и државни хартии од вред-
ност од страна на Народна банка. 

16. За откупените благајнички записи и државни 
хартии од вредност Народна банка ги уплаќа средствата 
на жиро-сметка на банките истиот ден, по завршување 
на аукцијата. Тој ден се смета за датум кога е извршено 
купување на сопствените благајнички записи и државни 
хартии од вредност. 

Банката е должна да ги донесе откупените благај-
нички записи и државни хартии од вредност во Народна 
банка најдоцна на денот на спроведувањето на аукци-
јата. 
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е) Депо работи 

17. Купените благајнички записи и државни хартии 
од вредност, банките можат да ги стават во депо кај 
Народна банка. 

Благајничките записи и државни хартии од вредност 
оставени во депо кај Народна банка, банките можат да 
ги повлечат во лотови според нивните потреби. 

Ш. СЕКУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ 
ЗАПИСИ И ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

18. Благајничките записи и државните хартии од 
вредност можат да се купуваат и продаваат на секундар-
ниот пазар. 

Учесници во купопродажбата од став 1 на оваа 
точка можат да бидат сите заинтересирани правни и 
физички лица. 

IV. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ 

19. Народна банка ја врши исплатата на благајнич-
ките записи преку банките учесници на аукцијата. 

Имателите на благајничките записи што не учеству-
вале на аукцијата, наплатата ја вршат преку банките 
учесници на аукцијата. 

Банката - учесник на аукцијата најрано на денот на 
достасување на благајничките записи поднесува барање 
за исплата на номиналниот износ на благајничките за-
писи, заедно со благајничките записи - бланкетите. 

20. На благајничките записи кои ќе бидат поднесени 
за наплата по рокот на достасаност не следува камата 
за периодот по достасаноста на благајничките записи. 

21. Обврските на Народна банка за благајничките 
записи кои не се поднесени на наплата се гасат во рок 
од 3 години од денот на достасаноста на благајничкиот 
запис на наплата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
22. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вување во „Службен весник на Република Македонија“. 

23. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за спроведување на аукција на 
благајнички записи на Народна банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“, бр. 6/93, 15/94, 35/ 
94 и 45/94). 

24. По потреба Народна банка ќе издаде упатство за 
примена на оваа одлука. 

О.бр.02-15/XLIV-6/96 Претседател 
14 февруари 1996 година на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Скопје Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

вање на нивната дневна ликвидност („Службен весник 
на РМ“, бр. 62/95) се врши следното дополнување: 

Во точка 6 се додава втор став кој гласи: 
„За издвоените средства на задолжителната резерва 

над обврската согласно точка 3 и 4 од оваа одлука, 
Народна банка на Република Македонија не плаќа ка-
мата“. 

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

О.бр. 02-15/XLIV-7/96 Претседател 
14 февруари 1996 год. на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

199. 
Врз основа на член 15 став 2 и член 69 точка 11 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 26/92,4/93 и 29/93), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија на 

XLIV седница, одржана на 14.02.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТАПКИ И СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ 
НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки и за надоместот 

на Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 27/92, 55/93, 6/94,15/94, 28/94, 35/94, 
52/94 и 63/94) се врши следното дополнување: 

Во точка 7 се додава втор став кој гласи: 
„За средствата издвоени на задолжителна резерва 

над обврската, Народна банка на Република Македо-
нија не плаќа камата“. 

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

О бр. 02-15/XLIV-8/96 на Советска Народна банка 
14 февруари 1996 год. на Република Македонија 

СкопЈе Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

198. 

Врз основа на член 10,11 и 18 став 1 точка 3 член 20 
став 1 и член 70 точка 7 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/92, 4/93, 29/93), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата XLIV седница одржана на 
14.02.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и ко-
ристено на задолжителна резерва на банките за одржу-

200. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 30/93) и член 70 став 1 точка 29 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 26/92; 4/93, 29/ 
93), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија на својата XLIV седница, одржана на 14.02.1996 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕ-

НУВАЧКИ РАБОТИ 
1. Купување и продавање на ефективни странски 

пари, патнички и банкарски чекови и кредитни писма 
(во натамошниот текст: странски средства за плаќање) 
како и на бензински бонови и бонови за патарина за 
возила со странска регистрација (во натамошниот 
текст: менувачки работи) од странски и домашни фи-
зички лица вршат менувачите од член 57 од Законот за 
девизно работење. 

Менувачите, покрај странските средства за плаќање 
од став 1 на оваа точка, ги откупуваат и патничките 
чекови издадени од Народна банка на Република Маке-
донија, кои гласат на денари, а се продаваат преку бан-
ките во странство. 

2. Менувачите од точка 1 од оваа одлука можат да 
вршат менувачки работи доколку за тоа добијат доз-
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вола од гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија и се регистрирани кај надлежниот суд, од-
носно надлежниот орган на управата. 

Дозвола за вршење на менувачки работи ќе им се 
издаде на оние правни и физички лица кои: 

1) Имаат соодветни простории за вршење на мену-
вачки работи кои ги исполнуваат хигиенотехничките 
услови, во согласност со прописите; 

2) Во просториите за менувачки работи имаат каса, 
односно други средства за безбедно чување на ефек-
тивни домашни и странски пари и други хартии од вред-
ност; 

3) На видно место имаат истакнато фирма со посе-
бен напис: „менувачница“ на македонски јазик и нај-
малку на еден од светските јазици; 

4) На видно место постојано имаат истакната ва-
жечка курсна листа на курсевите за ефективни стран-
ски пари; 

5) Се осигурени од можна штета (кражба, пожар и 
сл.) како и од штета што може да настане со наплатата 
и со откупот на фалсификувани странски пари и че-
кови; 

6) Располагаат во секое време на својата сметка со 
минимум 90.000 денари што се докажува со извод на 
сметката од заводот за платен промет; 

7) Имаат инсталирано телефакс во работните про-
стории; 

8) Имаат набавено каталог за ефективни странски 
валути; 

9) Менувачите кои менувачкото работење го вршат 
во свое име,а за сметка на Народна банка на Република 
Македонија, и користат аванс должни се да ги поднесат 
следните документи за обезбедување на авансот: 

- договор за гаранцијо осигурување, склучен меѓу 
менувачот и институција за осигурување; 

- доказ за пресметана и платена премија за осигуру-
вање за тековниот месец, најмалку во висина на авансот 
кој ќе се користи и 

- три бланко акцептни налози или акцептирани ме-
ници. 

Работниците што работат на менувачки работи 
мора да бидат стручно обучени за вршење на менувачки 
работи и водење на сите пропишани евиденции и пре-
сметка, да познаваат најмалку еден светски јазик и да 
не се осудувани или не се под истрага за престапи од 
областа на финансиското работење што се докажува со 
потврда од надлежниот суд. 

По исклучок, од одредбите на став 2 од оваа 
одредба, во меѓународните возови менувачки работи 
можат да вршат и лица вработени во овластена банка, 
односно кај менувач, врз основа на посебно одобрение 
од истите. 

Менувачите од точка 1 на оваа одлука се должни во 
рок од 30 дена од денот на добивањето на дозволата од 
став 1 од оваа точка, да започнат со вршење менувачки 
работи. 

3. Домашните правни и физички лица, кога менувач-
ките работи ги вршат во свое име, а за сметка на овла-
стените банки или за Народна банка на Република Ма-
кедонија, должни се меѓусебните односи да ги регули-
раат со писмен договор. 

Договорот од став 1 на оваа точка се склучува на 
неопределено време. 

На барање на менувачот договорот од став 1 на оваа 
точка може да се раскине само со целосно измирување 
на обврските спрема Народна банка на Република Ма-
кедонија или овластената банка. 

Народна банка на Република Македонија може да го 
раскине договорот без отказен рок, доколку се конста-
тирани пропусти во работењето на менувачот. 

4. Странските средства за плаќање се купуваат и 
продаваат за готови пари-денари. 

5. Продажбата на странски средства за плаќање (ре-
трансфер) на странски физички лица, се врши исклучи-
телно со презентирање на патна исправа и во висина на 
неискористени денари што потекнуваат од девизи про-
дадени на менувачите од точка 1 на оваа одлука. 

За покритие на трошоците за продажба на ефек-
тивни странски пари заради ретрансфер во странство, 
менувачите од точка 1 на оваа одлука наплатуваат про-
визија од странски лица од 1% од денарската против-
вредност пресметана по продажен курс за ефективни 
странски пари кои важат на денот на продажбата. 

6. Менувачите од точка 1 на оваа одлука купуваат и 
продаваат странски средства за плаќање кои гласат на 
странски валути што се наоѓаат на курсната листа за 
менувачко работење формирана од страна на Народна 
банка. 

Странските средства за плаќање се купуваат и про-
даваат по курсевите утврдени во листата на курсевите 
на ефективни странски пари која важи на денот на 
купувањето, односно продавањето. 

Менувачите од точка 1 од оваа одлука, листата на 
курсевите на ефективни странски пари од став % на оваа 
точка, ја утврдуваат и објавуваат секој ден до 24,00 
часот и по истата вршат купување и продавана на 
странски средства за плаќање за денари наредниот ден 
од 00,00 до 24,00 часот. 

Менувачите кои., вршат менувачки работи во свое 
име, а за туѓа сметка должни се да ја применуваат 
курсната листа утврдена ед страна на банката за чија 
сметка го вршат )менувачкото работење. 

Менувачите од точка 1 на оваа одлука, по барање на 
купувачот, вршат конверзија на ефективните странски 
пари кои се предмет на продажба. 

Менувачите кои нема да бидат во можност конвер-
зијата од ставЗ на оваа точка да ја извршат самостојно, 
должни се истата да ја извршат кај една од овластените 
банки. 

7. Менувачот води дневник за извршеното купување 
и продавање на странски средства за плаќана од точка 
1 став 1 на оваа одлука и издава потврда во оригинал и 
две копии, на образец бр.1 при купувањето, а при про-
давањето на образец бр.2 кои се составен дел на оваа 
одлука. 

Обрасците на потврдите за купување, односно за 
продажба на странски средства за плаќање имаат сери-
ски броеви, не смеат да се кинат, ниту да се уништу-
ваат, а се печатат во блокови во зоната на утврдените 
сериски броеви, како и на лента на сметачки машини со 
потребните податоци пропишани на тие обрасци. 

Обрасците на потврдите ги печати и дистрибуира 
Народна банка на Република Македонија. 

8. Менувачите кои вршат менувачки работи во свое 
име, а за туѓа сметка должни се износот на непродаде-
ните странски средства за плаќање во текот на декадата 
да и го предадат на банката со која имаат склучено 
договор во рокот утврден со договорот, а кој не може 
да биде подолг од десет дена и до банката за чија сметка 
работат, да достават извештај на Образец бр.з кој е 
составен дел на оваа одлука, секој работен ден до 12,00 

часот за претходниот ден. 
Домашните правни физички лица кои вршат мену-

вачки работи во свое име и за своја сметка, должни се 
износот на непродадените странски средства за пла-
ќање во текот на декадата да го продадат на овластена 
банка за платен промет и кредитни односи со странство 
или на Народна банка на Република Македонија нај-
доцна до 9, часот наредниот работен ден по истекот на 
декадата, по продажен курс за ефективни странски 
средства за плаќање што банката-купувач го применува 
на денот кога менувачот и ги продава ефективните 
странски средства за плаќање. 
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Менувачите од став 2 на оваа точка должни се да и 
доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија, секој работен ден до 12,00 часот извештај за прет-
ходниот работен ден, на Образец бр. 3, и курсна листа 
што ја утврдуваат согласно одредбите од точка 6 став 3 
на оваа одлука. 

Менувачите од став 2 на оваа точка по истекот на 
декадата заедно со извештајот од став 6 на оваа точка, 
должни се да доставуваат заверена спецификација за 
продадените ефективни странски средства за плаќање 
на банката-купувач и благајнички налог на банката-
купувач за исплатените денари. 

Менувачите од точка 1 на оваа одлука продаваат 
ефективни странски пари за денари, на домашни фи-
зички лица секој работен ден, согласно одредбите на 
Одлуката за износот и начинот под кои овластените 
менувачи продаваат ефективни огрански пари на до-
машни физички лица („Службен весник на Република 
Македонија“, бр, 30/93, 38/93, 57/93 и 27/94). 

Менувачите, вклучувајќи ги и банките кои вршат 
менувачки работи, во свое име и за своја сметка по 
истекот на декадата во рок од два работни дена доставу-
ваат до Народна банка на Република Македонија из-
вештај за вкупно откупените и продадените странски 
средства за плаќано на Образец бр.з. 

9. Девизите остварени по основа на бонови за пата-
рина, за возила со странска регистрација продадени во 
странство, се уплатуваат непосредно на сметките на 
Народна банка на Република Македонија во странство, 
најдоцна во рок од 2 дена од денот на продажбата. 

Ефективните странски пари остварени по основа на 
бонови за патарина продадени во Република Македо-
нија АМСМ непосредно ги предава на Народна банка 
на Република Македонија на начин утврден со посебна 
одлука и упатство. 

10. За девизите пренесени на сметките на Народна 
банка на Република Македонија, во смисла на точка 9 
од оваа одлука, Народна банка на Република Македо-
нија и одобрува на банката, овластена за работи со 
странство која ги пренела, во рок од два работни дена, 
денарска противвредност пресметана по средниот курс 
на денот на исплатата. 

Ако банката овластена за работи со странство ги 
пренела девизите на сметките на Народна банка на 
Република Македонија по истекот на рокот од точка 9 
на оваа одлука, Народна банка на Република Македо-
нија ќе и одобри на таа банка денарска противвредност 
на пренесените девизи по курсот кој важел последниот 
ден од пропишаниот рок. 

11. Банките се должни на своите менувачи благовре-
мено да им ги доставуваат упатствата, важечките листи 
на курсевите, обрасците на потврдите за купување, од-
носно за продажба и друга обрасци што се користат во 
вршењето на менувачки работи. 

12. Народна банка на Република Македонија врши 
контрола кај менувачите за примена на одредбите на 
оваа одлука и за констатираните пропусти изредува 
мерки и покренува постапки согласно со законските 
прописи со кои се регулира оваа материја. 

За законитоста во работењето на менувачите од 
точка 3 на оваа одлука е одговорна и банката со која е 
склучен договор за менувачко работење. 

13. Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, по потреба, пропишува упатство за спроведу-
вано на оваа одлука. 

14. Со денот на стапувало во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите и начинот на 
вршено на менувачки работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 30/93; 38/93; 53/93; 80/93; 15/ 
94; 28/94). 

15. По влегувањето во сила на оваа одлука неовла-
стеното вршено на менувачки работи пред добивање 

дозвола согласно со точка 2 од оваа одлука, ќе се смета 
за повреда на одредбите од член 7 од Законот за де-
визно работење. 

16. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15/XLIV-9/96 
14 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

201. 
Врз основа на член 74 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 26/ 
92, 4/93 и 29/93), гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија донесе 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА СЕКТОРИЗАЦИЈА НА КОМИНТЕНТИТЕ НА 

БАНКИТЕ 

Во упатството за секторизација на коминтентите на 
банките, бр. 6651 од 27.10.1995 година („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 51/95) се вршат следните измени и до-
полнувања: 

1. Во потсекторот 10 зборовите Уставен суд се бри-
шат, по заградата запирката се заменува со точка и 
зборовите до крајот на овој став се бришат 

2. Во потсекторот 11 се додаваат зборовите „Локал-
ните фондови. Во овој потсектор се вклучуваат фондо-
вите на ниво на локална самоуправа (град и општина) 
кои се основани со закон или со Одлука на надлежниот 
орган на локалната самоуправа“. 

3. Потсекторот 16 се менува и гласи: „Институции 
на централна државна власт. Во овој сектор се вклучу-
ваат уставниот суд, судскиот совет, редовните судови и 
јавното обвинителство“. 

О. бр. 02-15/XLIV - 5/96 
14 февруари 1996 година 

Скопје Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје, ро сми-
сла на член 24 став 4 од Законот за семе („С л. весник 
на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92) објавува 
дека во Регистарот на доработувачи на семенски мате-
ријал се запишува ППТ „Агрохемија" - Скопје за след-
ното: 

Доработка на градинарски култури под рс гистарски 
број 32 и Решение бр. 10-4325/3 од 09.02.1996 година. 

Бр. 10-4325/3 
9 февруари 1996 год. Министер за земјоделство 

Скопје шумарство и водостопанство 
д-р Иван Ангелов, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14228/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-12050 0-0-0, го запиша но судскиот 
регистар промена на основач и директор Претпријатие за трговија на 
големо и мало „ЕМОНА ТРЕИТ" д.о.о. експорт импорт Скопје ул. 
Ленинова бр. 29 Скопје. 

Истапува Јордановска Најда. Се брише Богоја Јордановски, се за-
пишува Нада Тасевска. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14228/95.'' (572) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14544/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65915-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на приватно претпријатие Новинско-издавачко 
претпријатие „РИСМА К 4" ДОО експорт-импорт, ул. „Костадин Кир-
ков“ бр. 8, Скопје. 

060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 
070125, 070128, 070132, 070140, 070212, 070214, 070221, 070223, 070225, 
110109, 110301, 110302, 110403, 110404, 110620, 110905, 110909, 120311, 
120312, 070310, 070320; 

- меѓународен транспорт на стоки и патници и шпедиција; 
- застапување, посредување, реекспорт и агенциски услуги; 
- консигнациона и комисиона продажба; 
- изведување инвестициони; 

неофграничено овластување, одговара со сите свои средства. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14544/95. (1171) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 349/96, 
на регистарска влошка бр. 1-29223-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промена на директор на Претпријатието за трговија, производство 
и услуги, „О КСА" д.о,, ул. „Лесковачка" бр. 1/2-10. Куманово. 

Се брише: Спасовски Драган - директор без ограничување. 
Се запишува: Спасовска Цветанка - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 349/96. (1172) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 190/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-44728-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промена на овластено лице на Претпријатие за промет „ФИ 
МЕКС" увоз-извоз д.оо. Бул. „Јане Сандански“ 118-2/7 Скопје. 

Се брише Фикри Исмановски директор без ограничување, а се 
запишува Катерина Исмановски директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 190/96. (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 431/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-55321-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен и 
над зоре шнотрговски промет на Претпријатие за транспорт, трговија и 
услуги „М-ЛИР КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје ул. „АС-
НОМ“ бр. 6/4. 

Се брише Лидија Започек - директор без ограничување, се запи-
шува Лидија Ѓоровска - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 43196. (1259) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 245/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-64800-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешно-трговски промет на Претпријатие за производство, трго-
вија на големо и мало, извоз и увоз „КОМПАНИЈА МИЛОШЕВСКИ“ 
д.о.о. Скопје ул. „Перо Наков“ бр. 83. 

Се брише Милошевска Билјана - директор без ограничување, а се 
запишува Милошевска Патриција - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 245/96. (1260) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 176/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-15440-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар прошарување на дејност во внатрешен промет на Производно, 
трговско претпријатие „КАБАШТЕКС" ц.о. експорт-импорт, Тетово, 
ул. „А. Јовановски“ бр. 2. 

Производно, трговско претпријатие „КАБАШТЕКС" ц.о. експорт-
импорт Тетово, ул. „А. Јовановски“ бр. 2 се помирува дејноста во 
внатрешен промет 50302, 090150, 110309, 110909, 050301. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 176/96. (1261) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 460/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-32300-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промена на директор на Трговско претпријатие на големо и 
мало „ХАТЕКС" д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Леринска" бр. 37-6. 

Трговско претпријатие на големо и мало „ХАТЕКС" Д.О.О, увоз-
извоз Скопје, ул. „Леринска" бр. 37-6 се менува лицето овластено за 
застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Се брише Харизанов Пене - д.д. директор без ограничување, а се 
запишува Тодорчевски Петре - директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 460/96. (1262) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14501/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-37236-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промена на основач и проширување на дејност на Претприја-
тие за издавачка дејност и трговија „КРУГ“ д.о.о увоз-извоз Скопје ул. 
„4 Јули“ бр. З-а. 

Пристапуваат основачите Александар Дамовски и Бранислав Ѓеро-
ски. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 120312, 120350. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14501/95. (1263) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1909/ 

96, на регистарска влошка бр. 1-52820-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „ВИКОМ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Никола Тримпаре" 
бр. 20/14 - Скопје. 

Досегашната фирма на претпријатие за производство, промет и 
услуги „ВИКОМ' експорт-импорт во иднина се менува и ќе гласи: 
Претпријатие за производство, промет и услуги „ВУЧКО - 1" експорт-
импорт д.о.о. ул. „Никола Тримпаре" бр. 20/12 Скопје. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста 012622. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1909/96/ (1191) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13311/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-49885-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице на Претпријатието за промет и услуги 
„ДИАМАК" експорт-импорт Д.О.О. ул. „Мито Хаџивасилев" бр. 20 -
Скопје. 

Се брише Видоје Стаменковски, е.д. директор. 
Се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Мили-

воје Трајковски е.д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13311/95. (1192) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 725/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-9715-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар промената на директор на Авто-Школа „КЕНОН" ц.о. ул. „Жорж 
Бизе“ бр. 11-6 — Скопје. 

Се брише Ванчо Малинов директор без ограничување. 
Се запишува: Мирјана Андреевска директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 725/96. (1193) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11269/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-45338-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет на Претпријатието во мешовита соп-
ственост за трговија „МАЛМАКС" Д.О.О, увоз-извоз ул. Јуриј Гага-
рин" 47-1/4 - Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Борјан Пановски вршител на 
должноста директор на претпријатието без ограничување. 

Се запишува новиот застапник Гојчо Стевковски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11269/95. (1194) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14432/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-7637-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директор на Производно трговско претпријатие на 
големо и мало „ЈУ - МАРКЕТ“ Д.О.О, извоз-увоз ул. „Димо Гавроски 
Кара“ 14 - Тетово. 

Се брише Добринка Томоска. 
Се запишува Даниела Илоска. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14432/95. (1195) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 236/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-60169-0-0-0), ја запиша промената на 

основачи на Претпријатие за промет и услуги „ЕСКАН-ТОУРС" Д.О.О, 
експорт импорт с. Д. Строгомиште - Кичево. 

Пристапуваат основачите Јонуз Јонузи и Касум Реџепи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 236/96. (1196) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 265/96, 
на регистарска влошка 1-40439-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената во претпријатието за производство, промет, услуги, вна-
трешна н надворешна трговија „ФИЛОС-РИЛА" д.о.о. Куманово ул. 
Индустриска бб. 

Се брише Филиповиќ Драгиша - вд директор без ограничување, а 
се запишува Доловски Јосиф вд директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 265/96. (835) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 441/96 
на регистерска влошка 1-43705-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице за застапување на претпријатието за производство, 
трговија и услуги „МАК-ЕУРО СЕМЕ“ ц.о. увоз-извоз Куманово ул. 
„Београдска" бр. 10. 

Се брише досегашниот застапник Русе Стојчевски, директор без 
ограничување, се запишува нов застапник СНЕЖАНА СТОЈЧЕВКА, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 441/96. (836) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1528/ 
96, на регистерска влошка 1-4892-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 

промената на оснивач, директор на претпријатието за промет и услуги 
„ИНКАМ" ц.о. експорт-импорт, Скопје. 

Од претпријатието за промет и услуги „ИНКАМ" ц.о. експорт-
импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64/3-9 со Одлука од 15.1.96 
година истапува Чефутов Димитар, Чефутов Златко, Чефутова Сун-
чица, Митовски Васил од Скопје. Се менува лице овластено за застапу-
вање во внатрешен и НТП. Се брише Чефутова Сунчнца, директор без 
ограничување а се запишува Стезовска Кетрин, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1528/96. (837) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1529/ 
96, на регистерска влошка 1-46170-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 

промената на основач на претпријатието за производство, внатрешен и 
надворешен промет на стока на големо и мало „ЈУНИТ КОНСАЛ-
ТИНГ“ Д.О.О. Скопје ул. Востаничка 96. 

На ден 15.01.1996 година во претпријатието истапил Минговски 
Васил а се запишува во внатрешен и надворешен промет Митрезова 
Олгица, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 1529/96. (838) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 827/96, 
на регистерска влошка 1-36821-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на стоматолошката ординација „ГЛАМУР-
ДЕНТ" д.о. Титов Велес, ул. Јане Сандански бр. 28. 

Се брише Дебарлиева Валентина, а се запишува Дебарлиев Панче. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 827/96. (839) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1241/ 
96, на регистерска влошка 1-65232-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на претпријатието за градежништво и 
производство „МУЛТИ-ИНЖЕНЕРИНГ" Д.О.О. - Неготино, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 126/2/8. 

Се брише Лазаров Томе; директор, а се запишува Јаков Трајан, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1241/96. .(840) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 750/96, 
на регистерска влошка 1-3115-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на претпријатието за производство,трговија на 
големо и мало и увоз-извоз „ТУРИСТИОМЕРЦ" д.о. Скопје, „Џон 
Кенеди44 бр. 2. 

Се брише Вранко Поповски, а се запишува Даниел Поповски, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 750/96. (841) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 51/96, 
на регистерска влошка 1-58034-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на претпријатието за трговија и услуги „С М 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ “ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. 11 Октомври бр. 8. 

Се брише Стоислављевиќ Драго е.д. директор без ограничување, а 
се запишува Јасмина Костовска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 51/996. (842) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14323/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-52699-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за про-
изводство, промет и услуги „ХОТ С КОМ" д.о, експорт-импорт ул. „4-
ти Јули“ 109 Карпош Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Хот Селмо, во својство директор, 
а се запишува нов застапник Хот Елвир, во својство на директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14323/95. (930) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.214/96, 
на регистарска влошка бр. 1-32957-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директорот на Претпријатието за производот во,тр-
говија и услуги на големо н мало „ДИАДОРА" увоз-извоз П.О. ул. 
„Вараждинска" бр. 3 Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Момчило Цветковски во својство 
на директор со неограничени овластувања. 

Се запишува Соња Цветковска директор со целосни овластувања и 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.214/96. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 251/96 
на регистарска влошка бр. 1-14717-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Претпријатието за услуги и 
промет „БОКА-КОМЕРЦ" експорт-импорт Д.О.О. ул. „Ѓорги Ста-
мов“ бр.15 Гевгелија. 

Се брише досегашниот застапник Кате Картова директор со нео-
граничени овластувања, а се запишува нов застапник Атанас Картов, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.251/96. (932) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14523/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-66017-0-04), го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, услуги и трговија „ЗРНО-
-ЛУКС" Д.О.О, експорт-импорт н.„Ајдучка Чешма“ бб. Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.12.1995 год. 
Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070111, 

070112, 070113, 070114, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 
.070140, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050301, 090131, 011314, 
011941, 011949, 012310, 012321, 012323, 012421, 12612, 012622, 012820, 
012830, 013121, 013115, 013400, 050100, 080121, 080190, 080201, 110109, 
110303, 110402, 110404, 110903, 110909, 110309, 013021, 090171. 

Во надворешен промет дејности: 070310,070320, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, консигнациони 
услуги и комисиони работи. 

Претпријатието во промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка со неограничени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со соте свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет 
е Стојчевски Љупчо, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14523/95. (933) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.221/96, 
на регистарска влошка бр. 1-53730-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директорот на Друштво за деловни услуги „ПАЛ-
СЕРВИС" А.Д. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ б.б. Скопје. 

Друштвото за деловни услуги „ПАП СЕРВИС“ се менува лицето 
овластено за застапување во внатрешен промет. 

Се брише Георгиевска Вера директор без ограничување, а се запи-
шува Котевска Марија генерален директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.221 /96. (934) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 871/96 
на регистарска влошка бр. 1-40823-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице на Претпријатието за економско, правни и 
организациони услуги и промет на производи „ЕКОНОМСКО -
ПРАВНО БИРО БС" д.о.о. ул. „Петар Драпшин“ бр.36 Скопје. 

Се брише Олга Камшиковска директор, а се именува Борислав 
Стојменов, директор во внатрешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 871/96. (935) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2078/96, 
на регистарска влошка 1-21617-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на претпријатието за проектирање, изведување, 
промет и производство „ТЕО“ Д.О.О. Скопје, ул. ,,Костадин Кирков44 

бр. 8. 
Се брише Д пександра Теофиловска, директор без ограничување, а 

се запишува Анета Теофиловска, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2078/96. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1864, 
на регистарска влошка 1-11443-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на претпријатието за производство, трговија и 
услуги и надворешна трговија на големо и мало „КОШ“ Куманово, д,о. 
ул. „151" бр. 1. 

Се брише Ивановски Драган, директор без Ограничување, а се 
запишува Ивановски Горан, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1864/96. (844) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1622/ 
96, на регистарска влошка 1-38833-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 

промената на директор на претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија „МОНИСТО" д.о.о. ескпорт-импорт, Скопје, ул. „Загребска“ 
бр. 4. 

Се брише Никола Терзиев, директор без ограничување, а се запи-
шува Трајко Терзиев, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1622/96. (845) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1134/ 

96, на регистарска влошка 1-17844-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на претпријатието за трговија на големо и 
мало со увоз-извоз „ЛАЛЕ-КОМЕРЦ" д.о.о, Скопје, Бул. Крсте Ми-
сирков 57-а 3/3 Скопје. 

Се брише Радослав Христовски, директор, а се запишува Жаклина 
Нешевска, Директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1134/96. (846) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 131/96, 
на регистарска влошка 1-66036-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето во приватна сопственост на претпријатието за трговија на 
големо и мало „ЕЛДЕ КОМЕРЦ 2" експорт-импорт Д.О.О. Скопје. 

Седиште на претпријатието е „Никола Парапуиов" бр. 2/4, Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 03.01.1996 год. а 

основачи се Зејнула Билалов и Лирија Биљалова. 
Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 

012623, 012691, 012699,012810,012820, 012830, 060501, 060502, 060503, 
060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212. 070213, 070214, 070219, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 
070227, 090121. 

Надворешно-трговски дејности: 070310, надворешна трговија со 
прехранбени производи, 070320, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт, консигнациони работи со стран-
ство. 

Во правниот промет со трети лица субјектот истапува во свое име и 
за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица субјектот, 
одговара со целиот свој имот ц.о. - целосна одговорност. 

Лице овластено за заситување во внатрешен и надворешен промет е 
Лирија Биљалова, вд директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 131/96. (847) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 83196, 
на регистарска влошка 1-61817-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на претпријатието за трговија и услуги „ЈУ-
НИК“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. ,Даме Груев“ бр. 3-2/4. 

Се брише Андреев Гоце, директор без ограничување, се запишува 
Накова Ласкова Јелза, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 831/96. (848) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 474/96, 
на регистарска влошка 1-29628-0-0-0, ја зашила во судскиот регистар 
промената на директор на услужи ото прометно претпријатие за трго-
вија на големо и мало, производство, инженеринг, Д . О . О . „ТИМ-ИН-
ЖЕНЕРИНГ' увоз-извоз, Скопје, „Јуриј Гагарин" 49/2-15. 

Се брише Јанески Славко, директор без ограничување а се запи-
шува: Јанески Душко, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 474/96 (849) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.198/96 
на регистарска влошка бр. 1-50515-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Мешовитото претпријатието 
за производство, внатрешна и надворешна трговија, застапување, по-
средувал,е и услуги „ДИАКОМ" Д.О.О. ул. „Железничка“ бр. 46 
Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Љубомир Сергиевски ВД дирек-
тор без ограничување, а се запишува нов застапник Петар Сергиевски, 
ВД директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 198/96. (797) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 529/96 
на регистарска влошка бр. 1-50383-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги 
„МАК-БУЛ 94" експорт-импорт Д.О.О. бул. „Партизански одреди“ бр. 
23/1-4 Скопје. 

Се брише лицето Лазар Паповски - досегашен директор на прет-
пријатието без ограничување, а се запишува лицето Наталија Аргирова 
- директор на претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 529/96, (798) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 261/ 
956 на регистарска влошка бр. 1-50457-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, тури-
зам и шпедиција „ТУРБО-КОМЕРЦ“ п.о. експорт-импорт ул. „Ок. 
Револуција“ бр. 3/14 Куманово. 

Се брише Крстевска Сунчица со неограничена одговорност, а се 
запишува Тони Димитровски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 261/06. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1350/96 
на регистарска влошка бр. 1-20914-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за 
производство, откуп и трговија на големо и мало „АЛСИП" Ц.О. 
експорт импорт ул. „Франклин Рузвелт" бр. 2/4-30 Скопје. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е ЕЛЕНА НАТРАКЛИЕВА, директор без ограничуваш:. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1350/96. (800) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 273/96 
на регистарска влошка бр. 1-6650-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице за застапување на Трговското претпријатие „СКУ-
ДРИЊЕ-КОМЕРЦ" ц.о. увоз извоз, с. Скудриње, Гостивар. 

Се брише досегашниот застапник Ањлнми Мирвет, директор без 
ограничување, се запишува нов застапник ЈУСУФИ ЏАФЕР - директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 273/96. (801) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 80/96 
на регистарска влошка бр. 165958-0-0-0, го запиша во судскиот регисар 
основањето на Градежното, производно, услужно претпријатие „СТО 
ТАС“ ЦО). увоз-извоз ул. „154" бр. 5 Тетово. 

Основач: Стојанче) Самојловски ул. „154" од Тетово. 
Дејности; 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 

060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 011315, 011319, 0112201, 012001, 
012002, 012142, 012322, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114 , 07012, 
070121, 070122, 070123, 00174, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080119, 080190, 080201, 
080202, 100101, 100102, 100103, 110109, 110302, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во 
надворешно трговскиот промет и услуги; реекспорт; лизинг работи, 
меѓународен -транспорт на патници; меѓународен транспорт на стоки; 
меѓународна шпедиција, продажба на стоки од слободни царински про-
давници, консигнациона продажба на увезени стоки, меѓународно ком-
пензациони работи, меѓународни туристички и угостителски работи, 
малограничен промет со Србија, Албанија, Бугарија и Грција. Прет-
пријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка; Претпријатие го во правниот промет со трети лица за 
обврската одговара со целиот свој имот и средства-целосна одговор-
ност. 

Овластено лице за застапување во внатрешно и надворешно-тргов-
скиот промет е Стојанчо Самојловски, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 80/96. (802) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14603/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-25958-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на 
големо и мало „УНИВЕРЗАЛ 2" д.о.о. експорт-импорт ул. „Битпазар-
ска" бр. 121 б. Скопје. 

Дејностите во внатрешниот промет се прошируваат со дејноста 
090123. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14603/95. (803) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 246/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-56638-0-̂ -0, го запиша во судскиот реги-

стар проширување на дејноста и промена на овластено лице на При-
ватно претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало 
„АНАСТАСИЈА Д“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје ул. „Киро Демишков“ бр. 
8-а. 

Да се брише Демировска Александра - без ограничување, а да се 
запише Демировски Трајче без ограничување. 

Претпријатието во надворешен промет се проширува со: меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и 
застанување во прометот на стоки и услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 246/96. (864) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 199/ 
96, на регистарска влошка бр.1-28813-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар промена на основачи на Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „СТЕВМАК-КОМЕРЦ" д.в.о, експорт-импорт Скопје ул. „Цр-
вена Вода“ бр. 38. 

На ден 5.01.1996 год., во претпријатието пристапила Македонка 
Мокровска, Скопје, а на истиот ден истапил Ванчо Кузманов. 

Се брише Ванчо Кузманов, директор, а се запишува во внатрешен 
и надворешен промет 111 старовска Македонка, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 199/96. (865) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1683/ 
96, на регистарска влошка бр. 1 -21884-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар промена на лице за застапување на Авто школа „ЗИНС" претпри-
јатие за услуги и промет Д.О.О, експорт-импорт Скопје Бул. „Кочо 
Рацин“ ББ (Олимписки базен). 

- Се брише досегашниот застапник Севдов Ѓорѓи, директор без огра-
ничување, се запишува нов застапник ЈОСИФОВСКИ РИСТЕ - дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 1683/96. (866) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14456/ 
95, на регистарска влошка бр1-37008-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промена на лице на Производно трговско претпријатие „МОНИ-
КА“ ЦО експорт п.о. експорт-импорт Скопје ул. „Благоја Стефков-
ски" бр. 69 нас. Маџари I. 

Се брише Митевски Перо директор, а се запишува во внатрешен и 
надворешен промет Митеесха Виолета. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14456/95, (867) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1903/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-18450-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар промена на директор на Мешовито претпријатие за меѓународен и 
домашен транспорт и трговија „НОВОТРАНС-КОМЕРЦ" ц.о.о. ек-
спорт-импорт, Скопје ул. „15-ти Корпус“ бб. 

Се брише: Блаже Митевски - директор на Претпријатието, се запи-
шува Валентина Доневска е.д. - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1903/96. (868) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 890/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-6672-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар. промена на директор на Претпријатие за трговија на големо и 
мало и услуги „ЕКСИМПО-МЕРКУР" ц.о. увоз-извоз Тетово, ул. 
„Брака Миладинови“ бр. 61. 

Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „ЕКСИМО-
-МЕРКУР" н.о. увоз-извоз, Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 61 се 
менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешно-
трговски промет. 

Се бриши Реџан Амети - директор без о/ра Бичување, а се запи-
шува Хаким Амети - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 890/96. (869) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 391/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-33824-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар промена на овластено лице на Претпријатие за интелектуални 
услуги и трговија „КОНТО-КОМПАНИ" д.о.о. Гостивар „ул. „Борче 
Јовановски“ бр. 84. 

Да се брише Љоч Ердохан - директор без ограничување, а да се 
запише Љочи Јуксел - директор без ограничување во надворешен 
трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 391/96. (870) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 658/ 
96, на регистарска влошка 1-66055-0-0-0, го запиша во судскиот реги-

стар основањето на приватното претпријатие како ц.о. и запишување 
правото за вршење работи во надворешно трговскиот промет. Прет-
пријатие за трговија и услуги „ОНАКО-КОМПАНИ", увоз-извоз, ц.о. 
село „Градец“ бб - Гостивар. 

Основач е Ибраим Амети од село Градец бб, а претпријатието е 
основано со одлука од 15.01.1996 год. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070212, 0/0213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070230, 070240, 070250, 060501, С60502, 060503, 080190, 080201, 
080202, 110302, 110309, 110109, 110909. Дејности во надворешниот 
трговски промет: 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски 
фирми, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, превоз на 
патници во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, 
изведување и договарање на градежни и занаетчиски работи во стран-
ство, неспомнати услуги во областа на прометот, консигнациона про-
дажба. 

Неограничени овластувања. 
Потполна одговорност. 
Лице за застапување е Ибраим Амети, директор со неограничени 

овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 658/96. (804) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 297/ 
96, на регистарска влошка 1-22212-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето. Претпријатие за градежништво, трговија и 
услуги „МИКИ-М КОМЕРЦ“ увоз извоз ДОО Скопје с. Марино ул. 
Илинденска бр. 20 Скопје. 

Се брише Борис Здравевски, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Марица Здравковска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 297/96. (805) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 317/ 
96 , на регистарска влошка 1-44921-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето. 1Третпријатие за производство, промет и услуги 
„МЕМСА-5" доо експорт импорт Скопје ул. Маршал Тито бр. 16. 

Се брише Тодор Алексовски, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Слобода Магаровска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 317/96. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10301/ 
95, на регистарска влошка 1-64264-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Д.О.О, во приватна сопственост и запишување 
право на работење во надворешен трговски промет. Претпријатие за 
туризам и трговија, туристичка агенција „ХОЛИДЕЈ КОМПАНИ“ 
Д.О.О. Скопје ул. „Миле Поп Јорданов" 1 б. Скопје. 

Основач е Пиневски Тихомир од Скопје, ул. „Миле Поп Јорданов" 
1 б. Скопје, а претпријатието е основано со акт за основање. 

Дејности: 060401, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 080111, 080112, 080113, 080114, 080121, 
080190, 080201, 080202,110303,110109,110309,110909,120190. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320. 
- надворешна трговија со прехранбени производи; 
- надворешна трговија со непрехранбени производи; 
- посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; 
- Меѓународна шпедиција; 
- Туристичко агенциски услуги', 
- Консигнација; 
- реекспорт 
- слободни царински продавници. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10301/95. (807) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1642/ 
96, на регистарска влошка 1-26019-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар бришењето на претпријатието. Претпријатие за промет и услуги 

ПЛИБАХ" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. 474 бр. 7. 
Се запишува бришење на Претпријатие за промет и услуги „ПЛИ-

БАХ" доо експорт-импорт Скопје, ул. 474 бр. 7 Скопје со рег. влошка 
бр. 1-26019-0-0-0 поради припојување кон Трговско претпријатие 
„МАКСИМУМ“ ц.о. експорт-импорт ул. Востаничка бр. 75 Скопје со 
рег. влошка 1-9361-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1642/96. (808) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2087/ 
96, на регистарска влошка 1-892-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
запишувањето на прокурист. Градежно претпријатие „ИЛИНДЕН" 
ц.о. Скопје ул. „Вел,ко Влаховиќ" бр. 26. 

Се запишува Груевски Драган-Прокурист овластено за склучување 
на договори и за вршење правни работи и дејствија во врска со работе-
њето на Претпријатието. Прокурата не содржи овластување за склучу-
вање на договори што се однесуваат на отуѓување на недвижни пред-
мети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2087/96. (809) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 860/ 
96, на регистарска влошка 1-65998-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието. Претпријатие за производство, 
трговија и угостителство „БАТЕРФЛАЈ" увоз-извоз - д.о.о. - Скопје 
ул. „152 А-бис" бр. 20 - Скопје. 

Скратен назив на претпријатието е: П.П.Т.У. „БАТЕРФЛАЈ" 
Д.О.О. - Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012611, 012612, 012613, 012622, 012623, 
013099, 013121, 013122, 013909, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 
080121, 080129, 080190, 080201, 090121, 090150, 090201, 090202, 090209, 
110109,110302,110309,110404,110909. дејности во надворешниот тргов-
ски промет се: 070310,070320. 

Увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинската та-
рифа, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, застапување на странски лица, реекспорт, шпедиција и консиг-
нација, компензациони работи, привремен увоз. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице за застапување е Сулејман Алајдин, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 860/96. (810) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
12842/95, на регистарска влошка бр. 1-7916- 0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице за застапување на Трговското прет-

пријатие „ИНТЕРСАШ ШПЕД" експорт-импорт д.о. ул. „Клинска Ле-
са“ бр. 32, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Азем Чулевиќ - директор без 
ограничување, се запишува нов застапник Шериф Чуљевиќ директор 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Срег. бр. 12842/95. (486) 

Окружниот стопански суд во Битола, со со решението Срег. бр. 
13615/95 на регистарска влошка бр. 1-65689-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ИЗО-
БЕКО КОМПАНИ“ увоз-извоз п.о. ул. „Василе Николоски“ бр. 6, 
Кичево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320. 

Овласено лице за застапување: Изо Мустафоски 
Во надворешен трговски промет: Изо Мустафоски. 
Вид на овластување и одговорност: полни овластувања и полна 

одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Битола Срег. бр. 13615/95. (487) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
13986/95, на регистарска влошка бр. 1-16515-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за про-
мет на големо и мало „МАК-КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о.о. ул. „Горѓи 
Крапчев“ бр. 44, Скопје. 

Дејности: 060601, 060602, 070150, 070240, 070260, 080119, 080129, 
090129, 090171, 090172, 090179, 090201, 090202, з090209, 11019, 110302, 
110303, 110309, 110902, 110909, 130112. 

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: посредување и 
реекспорт, во меѓународната трговија, меѓународен транспорт и шпе-
диција, меѓународен превоз на патници и стоки во драмскиот сообра-
ќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југосла-
вија. 

Се брише Богоевски Кирчо, директор, а се запишува Богоевска 
Благица директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Срег. бр. 13986/95. (488) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
14223/95 на регистарска влошка бр. 1-45732-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на директор на Претпријатието за графичка 
дејност, маркетинг и пропаганда „ДЕЛТА РЕПРО Џ Д.О.О. ул. „Вени-
јамин Мачуковски“ бр. 18, Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет. 

Се брише Стојанов Драган е.д. директор без ограничување. 
Се запишува: Јаќоски Александар е.д. директор без ограничува-

ње. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14223/95. (489) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14212/95, на регистарска влошка бр. 1-7068-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на основач, директор и проширување на 
дејност на Трговското угостителско претпријатие „ПЕЗОГО" д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Женевска“ бр. 8/20, Скопје. 

Истапува основачот Зоран Шимлеша. 
Дејности: .1171, 011721, 011722, 011742, 011743, 011791, 011941, 

012421, 013030, 013091, 013111, 013121, 020140, 080119, 080122, 080121, 
080190, 090130, 090132, 090139, 090170, 09017}, 090183, 110903. 

Се брише Зоран Шимлеша, се запишува Гордана Шимлеша. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14212/95. (490) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

13816/95 на регистарска влошка бр. 1-32907-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за застапување на Прет-
пријатието за застапување, посредување, производство, трговија на 
големо и мало „ВЛАДАЛЕК" ц.о. ул. „Павле Илиќ“ бр. 17/10, Ско-
пје. 

Се брише Александар Стаматов, директор без ограничување, се 
запишува Петар Стаматов, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13816/95. (541) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12526/95 на регистарска влошка бр. 1-65813-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „ВВ-ВЕ-
НУС" д.о.о. увоз-извоз бул. ,Јане Сандански“ бр. 11/9, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 06.11. 1995 год., 
а основач е Власти: Василеиос од Р. Грција. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
090209, 110302, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, реекспорт, по-
средништво, застапување на странско лице, туристички услуги и про-
дажба на стока од консигнациони складови. 

Овластено лице за застапување на претпријатието е Ѓорѓи Кита-
новски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12526/95. (542) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II 

Л.бр. 73/96 од 29.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „ЕМВИЗО" од Скопје. 

За ликвидационен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 
18.Ш.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (299) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 105/96 од 
08.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија и услуги „Перлит Трејд“ ДОО -
Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 9-6/2-6 и број на жиро сметка 40100-601-
284776. 

За ликвидационен управник се определува Мирко Горчиновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник, без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.1П.1996 година во 
10,40 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 110/96 од 
08.П.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за надворешна и ннатретшна трговија „Мони-
сто“ Д.О.О. - Скопје, ул. „Загребска“ бр. 4 и број на жиро сметка 
40100-601-252798. 

За ликвидационен управник се определува Стојан Ќоќоровски од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35, телефон 612-360. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.Ш.1996 година во 
10,45 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (309) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 120/96 од 
08.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен 
промет и услуги „Магнетик" ц.о. - Скопје, ул. „Бихаќка" бр. 8-а и жиро 
сметка 40100-601-72551. 

За ликвидационен управник се определува Стојан Ќоќоровски од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35, телефон 612-360. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.Ш.1996 година во 
11,00 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (310) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II 
Л.бр. 87/96 од 06.П. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТП „Еспирит" од Скопје, ул. „Маркс Енгелс" бр. 1/5-17. 

За ликвидационен управник се определува Зоран Силјановски од 
Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците на ликви-
дациониот должник без одлагање да ги намират своите долгови. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за . 
27.Ш.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (311) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр. 115/96 
од 12.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над „Пембе Комерц“ Д.О.О, за производство, промет и услуги увоз-
извоз, Скопје, ул. „Димитар Македонски“ бр. 24-6. 

За ликвидациоиен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година во 8,30 
часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 112/96 од 
12.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, промет и услуги „Аргос" 
експорт-импорт доо Скопје, ул. „Босна и Герцеговина" бб, барака 23 -
Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 22.III.1996 година во 8,40 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 111/96 од 
12.П.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Техом 
Комерц-С" д.о.о. експорт-импорт - Скопје, ул. „Лекарска“ бр. 21. 

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.Ш.1996 година во 8,30 
часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2%) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 85/96 од 
I. П.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и 
услуги „Рами“ Д.О.О, увоз-извоз, Скопје, ул. „60" бр. 13, с. Арачиново 
- Скопје, број на жиро сметка 40110-601-51750. 

За ликвид ационен управник се определува Драган Величкоски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 11.III.1996 година, во 
10,40 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 113/96 од 
8. П. 1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие „ТПФ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. 
„Партизански одреди“ бр. 37/12, број на жиро сметка 40100-601-306155. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година, во 

11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (295) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважи следните вената: 
Тркалезен печат со пречник од 3,5 см, во средината 

на кругот се наоѓа грбот на Република Македонија, а 
околу грбот во два концентрични круга стои натпис: 
Република Македонија - Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје, Фармацевтски факултет, и штем-
бил со правоаголна форма, со димензии 6 см х 3 см под 
назив: Република Македонија, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј44 - Скопје - Фармацевтски факултет, бр. 
199- год. (842) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Приватно 
претпријатие за промет и услуги Скопје „СТАРИМ-
ПЕКС" увоз-извоз Д.О.О. Скопје. (888) 
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Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство и угостителство „ЛИНЕС" Експорт-Импорт 
ЦО Скопје. (889) 

Тркалезен печат под назив: „ОДЕОН" увоз-извоз 
трговија и маркетинг ц.о. Скопје. (890) 

Факсимил под назив: Д-р Благица Б. Петрушевска 
доктор на медицина специјалист трансфузиолог. (891) 

Се огласуваат за неважна следните документа: 
Тековна сметка бр. 5607/77 и картичка издадена од 

Охридска банка АД Охрид на име Гиноски Ристо, 
Охрид. (892) 

Пасош бр, 508551 издаден од ОВР Штип на име 
Бошкова Верка ул. „Сремски фронт“ бр. 7/20, Штип. 

(886-а) 
Пасош бр. 450883/94 издаден од ГУВР Скопје на име 

Бафтири Башким ул. „Џон Кенеди“ бр. З-а, Скопје. 
(887-а) 

Пасош бр. 0249365 на име Џеват Рамадани ул. „Му-
рат Бафтиари“ бр. 2-А Тетово. (863-а) 

Пасош бр. 448287/94 издаден од УВР Скопје на име 
Неџат Абазов ул. „Црногорска“ бр. 2/1, Скопје. (863) 

Пасош бр. 605305/95 издаден од УВР Скопје на име 
Есат Ќаили ул. „Кристо Ботев“ бр. 19, Скопје. (864) 

Пасош бр. 6436017/95 издаден од УВР Скопје на име 
Имран Куртиши ул. „Ордан Чопела“ бр. 87, Скопје. 

(865) 
Пасош бр. 645980/95 издаден од УВР Скопје на име 

Зариф Куртиши ул. „Ордан Чопела“ бр. 87, Скопје. 
(866) 

Пасош бр. 126473/93 издаден од УВР Скопје на име 
Фадил Рецепи с. Крушопек, Скопје. (867) 

Пасош бр. 394958/94 издаден од УВР Скопје на име 
Горан Ѓорѓиевиќ ул. „710" бр. 6, Скопје. (868) 

Пасош бр. 622679/95 издаден од УВР Скопје на име 
Шабан Зејадин с. Љубош, Скопје. (869) 

Тековна сметка бр. 3650-13 и чекови бр. 9374184 и 
9374185 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име 
Снежана Стојановска Скопје. (448) 

Тековна сметка бр. 28850-67 и чекови бр. 9438587 
до 9438601 и од бр. 9167675 до 9167681 и 9167682 изда-
дени од Стопанска банка А.Д. Скопје на име Иванова 
Јованка, Скопје. (449) 

Тековна сметка бр. 7697-01 и чекови од бр. 9350347 -
9350358 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име 
Кармен Несторова, Скопје. (791) 

Чекови бр. 9100575 и 9100587 од тековна сметка на 
име Елица Антевска, Скопје. (778) 

Пасош бр. 667844 издаден од УВР Куманово на име 
Петковска Татјана ул. „4 Јули“ 3/12, Куманово. (924-а) 

Пасош бр. 667750 издаден од УВР Куманово на име 
Петковски Дејан ул. „4-ти Јули“ 3/12, Куманово. (925-а) 

Пасош бр. 455299/94 издаден од УВР Тетово на име 
Матовски Делче, ул. „Гоце Делчев“ 67, Тетово. (893) 

Пасош бр. 268330/94 издаден од УВР Куманово на 
име Шејазин Џеладини, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 6, 
Куманово. (894) 

Пасош бр. 111966/94 издаден од УВР Куманово на 
име Неџади Џеладини, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 6, 
Куманово. (895) 

Пасош бр. 0307003/94 издаден од УВР Тетово на име 
Јусуфи Мухидин с. Копачин Дол, Тетово. (896) 

Пасош бр. 086445/93 издаден од УВР Тетово на име 
Џеладини Нијази ул. „Орце Николов“ бр. 24, Тетово. 

(897) 
Пасош бр. 624802/95 издаден од УВР Скопје на име 

Гордана Димиќ - Здравевска ул. „Ѓ. Петров“ бр. 99, 
Скопје. (898) 

Пасош бр. 447948/95 издаден од УВР Скопје на име 

Сузана Стефановиќ бул. „Јане Сандански“ бр. 11-1/24, 
Скопје. (899) 

Пасош бр. 640720/95 издаден од УВР Скопје на име 
Александра Стефановиќ бул. „Ј. Сандански“ бр. 11-1/ 
24, Скопје. (900) 

Пасош бр. 640797/95 издаден од УВР Скопје на име 
Биљана Стефановиќ бул. ,Д. Сандански“ бр. 11-1/24, 
Скопје. (901) 

Пасош бр. 3872215/94 издаден од УВР Скопје на име 
Јусуф Ибиши с. Глумово, Скопје. (902) 

Пасош бр. 555699/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Цековски Славчо ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 12/2-12, 
Скопје. (903) 

Пасош бр. 789644/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Мустафа Исмет, ул. „Ковачка“ бр. 10, Скопје. (904) 

Пасош бр. 563568/95 издаден од УВР Скопје на име 
Рамадан Хисени, ул. „147" бр. 9А, Скопје. (905) 

Пасош бр. 638031/95 издаден од УВР Скопје на име 
Горан Здравевски ул. „Пробиштипска“ бр. И, Скопје. 

(906) 
Пасош бр. 451664/94 издаден од УВР Скопје на име 

Дашмир Шаќири ул. „М. Тито“ бр. И, Скопје. (907) 
Пасош бр. 0365559 на име Зењел Беќири, Дебар. 

(908-а) 
Пасош бр. 0118304 издаден од УВР Струмица на име 

Јовев Томе, ул. „И Септември“ бр. 10, Струмица. 
(909-а) 

Пасош бр. 147557 на име Џемаили Зибер, с. Селце, 
Тетово. (910-а) 

Пасош бр. 346536 на име Сулејмани Бесим с. Ло-
пате, Куманово. - (911-а) 

Пасош бр. 337388 на име Алили Имриџељал, с. Че-
гране, Гостивар. (950-а) 

Пасош бр. 287903 издаден од УВР Штип на име Ди-
митрова Соња, бул. „ЈНА“ 26/10, Штип. (912-а) 

Пасош бр. 233276 издаден од УВР Тетово на име 
Абдулаи Рецеп, с. Челопек, Тетово. (913-а) 

Пасош бр. 0055110 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Јовчевски Јово, с. Кр. Паланка. (914-а) 

Пасош бр. 146165 издаден од УВР Тетово на име 
Зеќири Азем, с. Теново, Тетово. (915-а) 

Пасош бр. 0474612 на име Шаипи Семије, с. 
Грнчари, Ресен. (923) 

Пасош бр. 0471031 на име Трајковски Деан, ул. „Де-
барска“ бр. 12, Битола. (924) 

Пасош бр. 268522 издаден од УВР Куманово на име 
Трајковска Зорица, ул. „11 Ноември“ бр. 82, Куманово. 

(925) 
Пасош бр. 0025985 на име Ѓорѓиев Блаже, Лени-

ново, Радовиш. (926) 
Чекови бр. 9575067, 9575068, 9575069 од тековна 

сметка бр. 44186-58 на име Магдалена Димитрова, 
Скопје. (928) 

Пасош на име Јовевски Ангел, М. Каменица. (929) 
Пасош бр. 0710477 издаден од УВР Прилеп на име 

Гусаковски Звонко, с. Мало Коњари, Прилеп. (930) 
Пасош бр. 0512228 на име Петрушев Борче, с. 

Тркање, Кочани. (931) 
Чекови (седум) од тековна сметка 20902-39 издадени 

од Стопанска банка - Централа Скопје. (932) 
Пасош бр. 0492166 издаден од УВР Кр. Паланка на 

име Јакимовски Гоце, с. Петралица, Крива Паланка. 
(933) 

Пасош бр. 0402076 на име Мустафи Харије, с. Гор-
јане, Гостивар. (934) 

Пасош бр. 51804 на име Чира Себајдин с. Биџево, 
Струга. (935) 

Чекови бр. 9348237 до 9348253 од тековна сметка бр. 
209-37 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име 
Славица Стефановиќ, Скопје. (937) 

Пасош бр. 520553 на име Шабани Махип, „Фазане-
рија" бб Гостивар. (938) 
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Пасош бр. 309586 на име Авмети Али, Лакавица, 
Гостивар. (939) 

Пасош бр. 337342 на име Садики Линдита, с. Бело-
виште, Гостивар. (941) 

Пасош на име Додевски Гоце, нас. „Ајдучка Чеш-
ма“ бр. 240, Куманово. (942) 

Пасош на име Зенели Адил, ул. „Ј. Ј. Свештарот“ 
бр. 6, Скопје. (943) 

Работна книшка на име Потурак Сафет, с. Лажани, 
Прилеп. (944) 

Тековна сметка бр. 060001612.34 и чекови од бр. 
00377741 до 00377745 и бр. 00358313, 00358316, 00358317 
и 00303384 на име Абази Ќ. Зубер, ул. „И. Л. Рибар“ 
100, Гостивар. (945) 

Пасош бр. 0312977 издаден од УВР Прилеп на име 
Тотевска Благица, ул. ,Јоска .[орданоски“ 234, При-
леп. (946) 

Пасош на име Беќири Дехран, ул. „А. Ранковиќ“ 11, 
Куманово. (947) 

Пасош бр. 174176 на име Мехмеди Теки, ул. ,ЈНА“ 
бр. 371, Гостивар. (949) 

Пасош на име Алили Ашим, „Фазанерија" 2-62 Го-
стивар. (950) 

Пасош бр. 020177 на име Нурединовски Блерим, 
Дебар. (844а) 

Пасош бр. 052826 издаден од ОВР Дебар на име 
Емин Камил с. Коџаџик, Дебар. (843) 

Пасош бр. 093249 на име Нуредини Хабибе с. Де-
бреше, Гостивар. (844) 

Пасош бр. 003619 издаден од УВР Тетово на име 
Адили Шаип с. М. Речица, Тетово. (845) 

Пасош на име Даштески Александар ул. „И. Мар-
тиновиќ“ 18 Куманово. (846) 

Чекови од бр. 09358830 до 09358831 од тековна 
сметка бр. 25936-24 на име Димитриовски Воислав, 
Скопје. (847) 

Пасош бр. 401943 на име Минири Рами с. Добридол, 
Гостивар. (848) 

Пасош бр. 0251103 на име Адеми Менсур с. Г. Ба-
њица, Гостивар. - (849) 

Пасош бр. 0383882 издаден од УВР Прилеп на име 
Талеска Рада ул. „Круме Волнароски" бр. 138, Прилеп. 

(850) 
Пасош на име Љутфији Исмаиљ с. Отља, Куманово. 

(851) 
Пасош бр. 51955 издаден од ОВР Струга на име 

Адемоски Агим с. Октиси, Струга. (852) 
Пасош на име Мефаилов Илми ул. „Титово Ужице44 

бр. 34-А, Битола. (853) 
Пасош бр. 0581129 на име Костурски Владимир ул. 

„Партизанска“ бр. 47/27, Битола. (854) 
Пасош бр. 007933 на име Стоилов Стојан нас. Ори-

зари, Кочани. (855) 
Пасош бр. 08630 издаден од ОВР Струга на име 

Мерко Аџем с. Радолишта, Струга. (856) 
Возачка дозвола на име Ибраими Лири с. Калишта, 

Струга. (857) 
Пасош бр. 0381884 на име Гушков Благој ул. „Роза 

Петрова44 бр. 91, Кочани. (858) 
Чекови 08-9515166-9515173 од тековна сметка 28236-

47 на име Галевска Напа. Скопје. (859) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од законот за трансформација 

на Претпријатијата со општествен капитал „НОЕЛ“ -
Гевгелија 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на 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. „Индустриска“ бр. 
3 во време од 07 до 14 часот. (306) 

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „ХАР-
ТИЈА“ КОЧАНИ 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.01.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на претпријатието на лицата кои ќе го 
превземат 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. „29 Ноември“ бр. 36 
Кочани во време од 6,30 до 14,30 часот. 

(307) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ТИПО" 
- Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата 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. „Босна и Херцего-
вина“ бб. - во време од 10 до 14 часот. 

(314) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ЦЕН-
ТРОПРОМЕТ “ - Прилеп 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 
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Трансформацијата на претпријатието ќе се. изврши 
со: откуп на 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. Трајко Николоски 
бр. 5. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „БИ-

ЛЈАНА“ - Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

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. Железничка бб. -
Охрид, во време од 8 до 14 часот. 

(316) 

претпријатието, кое се наоѓа на ул. Димитрије Чупов-
ски бр. 8 Скопје во време од 8,00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД ,,Агро-
плод" - Ресен 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација-^ на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање интерни акции заради прибирање допол-
нителен капитал во комбинација со модел пренесување 
на остатокот од општествениот капитал на АРМТ-
ПОК. 

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. „29 Ноември“ бр. 6 
Ресен во време од 8 до 14 часот. 

Врз оснвоа на член 17 од Законот за Трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ГП „Гранит“ 
- Скопје. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на Претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Треска-
Тргомебел" ДОО Скопје. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.19% го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието и продажба на 
идеален дел од 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. „Мариовска“ бб во 
време од 7,30 часот до 14,30 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Агрокомби-
нат „Македонија“ - Скопје. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се Изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Партизанска бр. 18 
Скопје во време од 9 до 14 часот. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална 
политика 

ОБЈАВУВА 

1. Стварната стапка на пораст на трошоците на жи-
вот за месец јануари 19% година во однос на месец 
декември 1995 година изнесува 0,5%, а планираната 
0,65%. 

2. Исплатата на платите за месец јануари 1996 го-
дина во однос на месец декември 1995 година за прав-
ните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер за труд и социјална 

Илјаз Сабриу, с.р. 
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