
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

317. 
ф Врз основа на член 131 став 1 на Уставот на Репу-
блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТА-

ВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се пристапува кон измена на Уставот на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се об-
јави во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БрОЈ,°п7по94/1 Претседател 12 март1998 година н а Собранието на Република 
С к о п Ј е Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

318. 
Собранието на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 12 март 1998 година, врз основа на 
член 131 став 2 на Уставот на Република Македонија, 
по повод утврдувањето на Нацртот на амандманот III 
на Уставот на Република Македонија, ги донесе след-
ните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Нацртот на амандманот III на Уставот на Репу-
блика Македонија се става на јавна дискусија. Јавната 
дискусија трае до 12 април 1998 година; 

2. Нацртот на амандманот III на Уставот на Репу-
блика Македонија ќе се објави во „Нова Македонија"; 
„Флака е влазеримит" и „Бирлик"; 

3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на 
граѓаните, органите и организациите како и другите 
учесници во јавната дискусија, своите забелешки, пред-
лози и сугестии по Нацртот на амандманот III непо-
средно да ги упатуваат до Комисијата за уставни пра-
шања на Собранието на Република Македонија; 

4. Се задолжува Комисијата за уставни прашања да 
ја организира, следи и сумира јавната дискусија и нај-
доцна до 22 април 1998 година да подготви Извештај за 
резултатите од јавната дискусија и Текст на предлогот 
на амандманот III на Уставот на Република Македо-
нија; 

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник 
на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

12 маггг 1998^година Претседател 12 март 1998 година н а С о б р а н и е т о н а Република 
е к о П Ј е Македонија, 

Тито Петковски,е.р. 

319. 
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 ЗАШ-

ТИТА ПРИ РАБОТА 

Се прогласува Законот за заштита при работа, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

4 на седницата одржана на 12 март 1998 година. 

Број 07-1009/1 Претседател 
12 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје ^ Р 0 Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат мерките за заштита при 

работа, обврските на работодавецот и правата и обвр-
ските на работниците во областа на заштитата при ра-
бота. 

Член 2 
Заштитата при работа во смисла на овој закон ги 

опфаќа мерките, средствата и методите за создавање на 
безбедни услови за работа. 

Безбедни услови за работа се остваруваат со при-
мена на современи техничко-технолошки, организаци-
они, правни, социјални, здравствени и други мерки и 
средства со кои се обезбедува: 

1) планирање, организирање и уредување на зашти-
тата при работа, во согласност со современите научни 
методи и достигања; 

2) проектирање, градење и одржување на работните 
простории во согласност со природата на работата и со 
примена на пропишани мерки, нормативи и стандарди 
за безбедна работа; 

3) прилагодување на работните услови на човечките 
физички и психички особини и способности, а техноло-
гијата и организацијата на работа да овозможат 
вршење на работата во оптимална поволна положба на 
телото; 

4) уредување и опремување на работните простории 
на начин на кој ќе ги елиминира потенцијалните опас-
ности од заболувања и телесни повреди на работниците 
при работа или во врска со работата; 

5) проектирање, поставување, користење и одржу-
вање на орудијата за работа, уредите, опремата, сред-
ствата за лична заштита при работа и на другите тех-

Ј 

„Службен весник на Република Среда, 18 март 1998 Аконтацијата за 1998 година изнесува 
Македонија" излегува по потреба. Скопје 7.200 денари. Овој број чини 200 
Рок за рекламации 15 дена. Број 13 Год. LIV денари. Жиро сметка 40100-603-12498 



Стр. 682 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 март 1998 

нички средства за работа да се врши на начин кој ќе 
обезбеди соодветна сигурност на работниците при ра-
ботата; . 

t)) ограничувале на употребата на штетни и опасни 
материн кои можат да предизвикаат професионални 
заболувања кли повреди при работата и 

7) употреба на средства и опрема за лична заштита 
при работа само во услови коѓа не постои моЗкност за 
примена на други соодветни мерки за заштита при ра-
бота. 

Член 3 
Овој закон be применува кај сите работодавци, до-

колку со друг закон поинаку не е определено. 
Под работодавец во Смисла на овој закон се подраз-

бира секое домашно и странско физичко и правно лице 
кое вработува работници. 

Член 4 
Заштитата при работа е составен дел на организаци-

јата на работата и на работниот процес. 
Работодавецот ја организира, уредува и обезбедува 

заштитата при работа во согласност со овој или друг 
закон, колективен договор и друг пропис. 

Член 5 
Заштитата при работа се обезбедува на сите лица 

кои вршат работи за работодавецот. 
Заштитата при работа, согласно со одредбите на 

овој закон, се обезбедува и на лице кое има својство на: 
1) ученик, односно студент додека е на школување, 

за време на изведувањето на практична t настава, про-
фесионална практика, производна работа, феријаЛна 
ррактика и стажирање во училишни или факултетски 
работилници, кабинети и лаборатории, односно во про-
изводни и други работни простории на работодавецот 
(практична работа); 

2) невработено лице за време на обука, преквалифи-
кација или доквалификација; 

3) учесник на доброволна и задолжителна работа од 
јавен интерес; 

4) учесник на културно-уметничка, спортска и друга 
јавна манифестација или натпревар; 

5) Л1ЈДе Ма издржување казна затвор додека е на 
работа во работилница или на работшшште и 

6) други лица кои со закон се осигурени за случај на 
повреда при работа или заболување од професионална 
болест. .. 

Заштитата при работа на лицата од став 2 на овој 
член ја обезбедува организаторот на практичната и 
друга рабрта, односно на обуката, преквалификацијата 
И доквалификацијата и организаторот на јавната мани-
фестација или натпревар. 

Член 6 
Образованието во врска со заштитата при работа е 

сосгавен дел на стручното оспособување и образование 
на работниците. 

Програмите за обука, преквалификација и доквали-
фикација кои се вршат согласно со закон, во јавни и 
приватни установи од областа на образованието, од-
носно кај работодавец, опфаќаат и содржини од обла-
ста нН заштитата при работа. 

Република Македонија создава услова за застапе-
ност на Заштитата при работа во наставно-образовните 
содржини на програмите за работа на училишта за 
средно-стручно образование и на факултетите од обла-
ста на техничките науки. 

Член 7 
Во областа на заштитата при работа, синдикатите 

учествуваат во остварувањето на правата и интересите 
во согласност со закон и колективен договор. 

Член 8 
Одделни работи во областа на заштитата при ра-

бота, покрај работодавецот можат да вршат и други 
овластени стручни организации под услови и начин 
утврдени со овој закон. 

И. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
Член 9 

Мерките за заштита при работа можат да бидат 
општи и посебни. 

Општите мерки се применуваат во сите дејности, 
односно техничко-технолошки процеси на трудот и се 
однесуваат на: заштита од удар на електрична струја, 
штетни зрачења, бучава и вибрацин, опасни и штетни 
материи, обезбедување од пожар и Експлозија, упо-
треба на средства за лична заштита при работа и на 
заштитна опрема, хигиенски и здравствени услови при 
работата, пружање на прва помош, движење на работ-
ниците при работа и транспорт, условите за безбедна 
работа во градежните објекти наменети за работни и 
помошни простории и простори, обезбедување на ору-
дијата за работа со заштитни направи и обезбедување 
од штетни климатски и атмосферски влијанија. 

Посебните мерки за заштита при работа се примену-
ваат во специфични околности и процеси на работа во 
одделни дејности или гранки на дејности и се однесу-
ваат на: работење на отворен простор (во градежниш-
твото, земјоделството, шумарството и друго), работа 
под вода (во кесони, нуркање и други работи кои се 
вршат при изменет воздушен притисок), работи под 
земја (тунелоградба и друго), работа на висина, како и 
мерки за заштита при работа во патниот, железнич-
киот, воздушниот и водениот сообраќај што се однесу-
ваат особено на опасностите од средствата што се во 
погон и движење. 

Мерките за заштита при работа од овој член побли-
ску ги пропишува министерот за труд и социјална 
политика, доколку со друг закон поинаку не е опреде-
лено. 

Член 10 
Техничката документација за изградба или рекон-

струкција на објекти наменети за работни и помошни 
простории и на објекти каде што технолошкиот процес 
се врши на отворен простор, мора да содржи посебен 
прилог за заштита при работа (документација за "заш-
тита при работа). 

Член 11 
Инвеститорот е должен, од републичкиот орган на 

управата надлежен за работите на инспекцијата на тру-
дот да прибави согласност на документацијата за заш-
тита при работа од член 10 на овој закон, пред да за-
почне со градба на објектот Заменет за работни и по-
мошни простории односно на објектот каде што техно-
лошкиот процес се врши на отворен простор. 

Без согласноста од ставот 1 на овој член, не може да 
се издаде одобрение за градба, односно реконструкција 
на градежен објект наменет за работни и помошни про-
стории и на објект каде што технолошкиот процес се 
врши на отворен простор. 

Републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на трудот е должен, по барањето 
од став 1 на овој член, да одлучи во рок од 15 дена од 
денот на добивањето на барањето. 

При техничкиот преглед на објектите од ставот 2 на 
овој член ќе се утврди дали се применети мерките, 
нормативите и стандардите за заштита при работа содр-
жани во техничката документација. 

Член 12 
Пред уписот на дејноста во трговскиот регистар, 

работодавецот треба да прибави решение за исполнети 
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мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа за 
работните и помошните простории и орудијата за ра-
бота. 

Решението од ставот 1 на овој член го издава орга-
нот на управата надлежен за работите на инспекцијата 
на трудот на писмено барање на работодавецот кој ре-
гистрира нова дејност, врши промена на дејноста или на 
работната просторија, односно врши пренамена на 
станбениот во деловен простор, во рок од 15 дена од 
денот на добивањето на барањето. 

Член 13 
Со изведување на градежни работи може да се за-

почне по уредување на градилиштето, што се врши врз 
основа на елаборат, кој ги содржи мерките за заштита | 
при работа во процесот на градбата на објектот. 

Елаборатот за уредување на градилиштето од став 1 
на овој член, заедно со пријавата за отпочнување со 
работа, изведувачот на градежните работи го доставува 
до органот на управата, надлежен за работите на ин-
спекцијата на трудот, најдоцна осум дена пред отпочну-
вањето со работа. 

Обврската од ставовите 1 и 2 на овој член не се 
однесува на градежните работи чие изведување трае 
помалку од седум дена. ф 

Член 14 
Кога на едно градилиште односно работилиште или 

во процесот на работа на ист простору работите ги 
извршуваат истовремено повеќе изведувачи, секој од 
нив ги спроведува пропишаните мерки за заштита при 
работа и создава безбедни услови за работа на сите 
работници. 

Ако два или повеќе изведувачи од став 1 на овој член 
се договорат заеднички да ја организираат заштитата 
при работа на своите работници, со писмен договор го 

утврдуваат начинот на организирањето) и спроведува-
њето на заштитата при работни другите меѓусебни 
права и обврски. 

Член 15 
Проектантот, конструкторот и производителот на 

постројки, машини, уреди и орудија за работа на меха-
низиран погон (во натамошниот текст: орудија за 
работа) и на средствата и опремата за лична заштита 
при работа се должни, при нивното проектирање, кон-
струирање и производство, да ги применат пропиша-
ните мерки, нормативи и стандарди за заштита при 
работа. 

Производителот е должен за произведените орудија 
за работа и средства и опрема за лична заштита при 
работа да приложи техничко упатство и упатство за 
употреба, согласно со Законот за стандардизација, 
како и јавна исправа дека се применети пропишаните 
мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа. 

Производителот на орудието за работа е должен на 
орудието да постави таблица, со назнака на фирмата, 
бројот на јавната исправа и голема буква 3. 

Обврската од ставовите 2 и 3 на овој член постои и 
при реконструкција односно измена на орудието за ра-
бота кое се употребува. 

Член 16 
Орудијата за работа и средствата и опремата за 

лична заштита при работа, кои работодавецот ги уве-
зува од странство, мора да ги исполнуваат мерките, 
нормативите и стандардите за заштита при работа про-
пишани со меѓународни договори, технички прописи и 
стандарди, кои ги склучила или им пристапила Репу-
блика Македонија. 

Работодавецот е должен од странскиот производи-
тел, увозник односно застапник на странска фирма да 
прибави јавна исправа за применети мерки, нормативи 

и стандарди за заштита при работа, утврдени со пропи-
сите од став 1 на овој член како и техничко упатство и 
упатство за употреба на оруд*ц'ата за работа и на сред-
ствата и опремата за лична заштита при работа и нив-
ните делови. 

Јавната исправа и техничкото упатство односно 
упатството за употреба од став 2 на овој член треба да 
се преведени од овластен преведувач на македонски 
јазик. Член 17 

Работодавецот кој од странскиот производител, 
увозник односно застапник на странска фирма не може 
да прибави јавна исправа од членот 16 став 2 на овој 
закон, должен е, пред нивната употреба, од овластена 
стручна организација за заштита при работа, да при-
бави јавна исправа дека увезените орудија за работа 
односно средствата и опремата за лична заштита при 
работата ги исполнуваат мерките, нормативите и стан-
дардите за заштита при работа утврдени со прописите 
од член 16 став 1 на овој закон. 

Исправата од ставот 1 на овој член стручната орга-
низација од членот 32 на овој закон, може да ја издаде 
врз основа на наодот од извршените прегледи и испиту-
вања на орудијата за работа, односно на средствата и 
опремата за лична заштита при работата. 

Член 18 
Ако опасностите односно штетностите на кои се 

изложени работниците на работа, не можат на друг 
начин да се отстранат, се употребуваат средства и 
опрема за лична заштита при работа. 

Член 19 
Работодавецот не смее да дозволи користење на ору-

дија за работа, средства и опрема за лична заштита при 
работа кои се неисправни за безбедна работа, односно 
доколку за истите не постои јавна исправа дека се при-
менети пропишаните мерки, нормативи и стандарди за 
заштита при работаг ниту пак работникот смее да упо-
треби такви орудија, средства и опрема или нив да ги 
користи спротивно на прописите, односно да го одбие 
користењето на заштитните средства. 

Не се сметаат за заштитна опрема, облеката и обув-
ките кои се даваат на одделни работници (возачи на 
моторни возила, кондуктери, чувари, курири ити.), за-
ради нивно униформирање, доколку со посебен пропис 
не се утврдени како опрема наменета за заштита при 
работа. 

Член 20 
Производителот на опасни и штетни материи кои 

можат да предизвикаат повреди и заболувања на работ-
ниците, должен е при нивното испорачување да при-
ложи јавна исправа со податоци за хемиските и физич-
ките својства на материите, степенот на опасност од 
експлозија и пожар, радиокативност и други опасности, 
начин на складирање, чување, пренос, транспорт и на-
чин на нивно отстранување, како и упатство за пру-
жање на прва помош на работниците. 

Обврската од став 1 на овој член се однесува и на 
случаите кога опасните и штетни i материи се увезуваат 
од странство, при што јавната исправа треба да биде 
преведена од овластен преведувач, на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо. 

Член 21 
Образецот и содржината на јавната исправа од чле-

новите 15 став 2, 17 став 1 и 20 став 1, ги пропишува 
министерот за труд и социјална политика. 

Член 22 
Ако се воведува нова технологија, а не се пропи-

шани мерки за заштита при работа, до донесувањето на 
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соодветни прописи ќе се применуваат општо призна-
тите мерки за заштита при работа. 

Под општо признати мерки, во смисла на ставот 1 на 
овој член, се подразбираат мерките со кои може да се 
отстрани опасноста при работа, доколку во зависност 
од степенот на развојот на стопанството и технологи-
јата можат да се применат. 

III. ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВЕЦОТ 

1. Планирање и организирање на заштитата ари работа 

Член 23 
Работодавецот е должен, да планира мерки и сред-

ства за обезбедување, развој и унапредување на зашти-
тата при работа. 

Мерките за заштита при работа ги презема работо-
давецот на CBofa сметка. 

Работодавецот ја организира заштитата при работа 
во зависност од технолошкиот процес, со примена на 
научно-стручни методи и во согласност со современите 
достигнувања, при што стручните работи на заштитата 
ќе ги врши работник со стручна подготовка, заштита 
при работа или друга стручна подготовка адекватна на 
технолошкиот процес на работодавецот. 

Работодавецот е должен со колективен договор да 
го обезбеди остварувањето на правото на работниците 
непосредно или преку свој претставник, да учествуваат 
во утврдувањето и во подобрувањето на условите за 
работа и на работната средина кај работодавецот (член 
43 став 1). 

2. Уредување на заштитата при работа 

Член 24 
Работодавецот е должен со акт поблиску да ги уреди 

односите, правата, обврските и одговорноста во зашти-
тата при работа во својата работна средина, а особено: 

1) работните места на кои постои зголемена опас-
ност од повреда и заболување (работни места со по-
себни услови на работа), како и посебните услови што 
се бараат за вршење на тие работи (возраст, стручност, 
психофизичка способност и друго); 

2) постапката за обучување на работниците заради 
запознавање со условите за работа, специфичностите и 
опасностите во работата; 

3) средствата за лична заштита при работа и личната 
заштитна опрема потребни за секое работно место, по-
стапката за одржување и роковите за нивно користење; 

4) орудијата за работа кои подлежат на задолжи-
телна проверка на нивната исправност, како и постап-
ката за вршење на проверката; 

5) мерките за заштита на работниците за време на 
ноќна работа (техничка заштита, здравствена заштита, 
превоз, исхрана и друго); 

6) назначување на одговорни работници за спроведу-
вање на пропишаните мерки за заштита при работа, на 
превентивните мерки против пожар, евакуација на ра-
ботниците во случај на сериозна и ненадејна опасност и 
прва помош; 

7) постапката на одговорните работници во случа-
ите кога поради отсуство на мерки за заштита при ра-
бота или поради расипување на суровините, односно 
поради дефект на орудијата и уредите за работа, на 
работното место се појавила непосредна опасност по 
животот и здравјето на работникот; 

8) овластувањата и обврските на работникот кој ги 
врши стручните работи на заштитата при работа; 

9) одговорноста за непридржување кон пропиша-
ните мерки за заштитата при работа и за неисполну-
вање на обврските во однос на снабдувањето » користе-

њето и одржувањето на средствата за лична заштита 
при работа и на заштитната опрема; 

10) случаите и постапката за привремено отстрану-
вање на работникот од работното место или од работо-
давецот, ако во текот на работата не се придржува кон 
пропишаните мерки и средства за заштита при работа и 
со тоа сериозно ги загрозил своето здравје и живот, 
како и здравјето и животот на другите работници, имо-
тот на работодавецот или животната средина и приро-
дата; 

11) постапката за евакуација и спасување на работ-
ниците во случај на хаварија, елементарна непогода, 
пожар, експлозија и слично, како и за укажување на 
прва помош во случај на повреда или влошување на 
здравствената состојба на работникот во текот на рабо-
тата и 

12) други прашања од значење за заштитата при 
работа кај работодавецот. 

3. Обучување и оспособување на работниците за без-
бедна работа 

Член 25 
Работодавецот е должен да му обезбеди на секој 

работник, стручно обучување и оспособување за без-
бедна работа на неговото работно место, пред да го 
распореди на работа, при преместување на друга ра-
бота, при промена на орудијата за работа, односно при 
промена на технолошкиот процес, а во текот на рабо-
тата да презема мерки за дополнување на знаењата на 
работникот од областа на заштитата при работа (нови 
прописи, односно мерки и нормативи за заштита при 
работа, нови сознанија и достигнувања во областа на 
заштита при работа, кои се однесуваат на конкретната 
работа на работникот и друго). 

Член 26 
Стручното оспособување за безбедно работење на 

работниците од членот 25 на овој закон, работодавецот 
го обезбедува со практично и теориско обучување. 

Практичното обучување на работниците се врши на 
нивното работно место под непосредна контрола на 
одговорен стручен работник. 

Теориското обучување на работниците се спрове-
дува врз основа на посебна програма која содржи осо-
бено: 

- запознавање со прописите, организацијата и функ-
ционирањето на заштитата при работа; 

- основните причини за несреќа при работа и профе-
сионални заболувања; 

- општите и посебните мерки за заштита при работа 
и причините поради кои се предвидуваат и спроведу-
ваат; 

- заштита при работа во услови на работа со одре-
дени опасни орудија за работа, отровни и нагризувачки 
материи, канцерогени супстанци и други штетни и 
опасни материи по здравјето и животот на работникот; 

- користење и одржување на средствата и опремата 
за лична заштита при работа и 

- укажување на прва помош при повреда и труење на 
работникот, односно постапување при евакуација и спа-
сување на работниците во случај на хаварија, елемен-
тарна непогода, пожар и слично. 

Работодавецот, на секои три години обезбедува про-
верка на оспособеноста на работникот за самостојна и 
безбедна работа на работното место. 

Претставникот на работниците за заштита при ра-
бота има право на посебна обука од превенцијата и 
заштитата при работа специфични за дејноста на рабо-
тодавецот, што ќе се утврди со колективен договор. 

Член 27 
Ако работодавецот не е во можност самостојно да 

го спроведе обучувањето на работниците од областа на 
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заштитата при работа, може тоа да го довери на прав-
ното лице од членот 32 на овој закон. 

Член 28 
Обучувањето на работниците од членовите 26 и 27 

на овој закон се врши во текот на работното време на 
сметка на работодавецот под услови предвидени со ко-
лективен договор. 

4. Повремени прегледи и испитувања на орудијата и 
условите за работа 

Член 29 
Работодавецот е должен, орудијата за работа да ги 

одржува во исправна состојба и да ја проверува нивната 
исправност и безбедност за работа со повремени пре-
гледи и испитувања кои ги врши на начин и во рокови 
пропишани со актот што тој го донесува, односно со 
упатството на производителот, техничките прописи и 
стандарди. 

Ако со упатството на производителот и со другите 
прописи од ставот 1 на овој член не се предвидени други 
рокови, работодавецот е должен орудијата за работа од 
ставот 1 на овој член да ги прегледа и испита: 

1) пред првата употребе; 
2) по реконструкција или хаварија; 
3) по преместувањето од едно на друго место (ди-

галка и слично)и 
4) во рок од три години од денот на извршениот 

претходен преглед односно испитување. 
Работодавецот не смее да стави во употреба орудие 

за работа кое не е прегледано и испитано за безбедно 
работење, односно кое е неисправно за безбедна ра-
бота, ниту пак, работникот смее да употреби такво 
орудие за работа. 

Член 30 
Работодавецот е должен, во работните и помошните 

простории во кои се одвиваат технолошките процеси да 
врши испитување на хемиските, биолошките и физич-
ките штетности, микроклимата и осветленоста. 

Работодавецот е должен микро климатските испиту-
вања да ги врши во летниот и зимскиот период. 

Член 31 
Испитувањата од членот 30 на овој закон, работода-

вецот е должен да ги изврши најдоцна во рок од една 
година од денот на отпочнувањето на објектот со ра-
бота, односно по секоја промена на технолошкиот про-
цес, реконструкција на објектот, реконструкција на си-
стемот за вентилација, греење и климатизација или по 
извршената замена на технолошката опрема. 

Член 32 
Прегледите и испитувањата од членовите 17, 29 и 30 

на овој закон, може да ги врши правно лице овластено 
за вршење на работи во областа на заштитата при ра-
бота (во натамошниот текст: стручна организација за 
заштита при работа) ако ги исполнува следниве услови: 

1) да има во работен однос најмалку две стручни 
лица со високо образование од соодветна струка и две 
години работно искуство во струката, 

2) да има соодветна техничка опрема и потребна 
лабораторија и 

3) да има соодветна методологија за извршување на 
прегледите и испитувањата. 

Условите од точката 2 на став 1 од овој член и 
методологијата од точката 3 на став 1 од овој член ги 
пропишува министерот за труд и социјална политика. 
Работодавецот може, за свои потреби да врши прегледи 
и испитувања од членовите 29 и 30 на овој закон, ако ги 
исполнува условите од став 1 на овој член. 

Член 33 
Овластувањето за вршење на прегледите и испиту-

вањата од членот 32 на овој закон, врз основа на пи-
смено барање, го дава министерот за труд и социјална 
политика. 

Овластувањето од ставот 1 на овој член се објавува 
во „Службен весник на Република Македонија". 

5. Здравствен преглед на работници кои работат под 
посебни услови 

Член 34 
$ Работниците кои работат на работни места под по-

себни услови на работа подлежат на претходни и пери-
одични здравствени прегледи. 

Како работни места со посебни услови на работа, во 
смисла на овој закон се сметаат особено: 

1) работните места на кои постои зголемен ризик и 
опасност од повреди, професионални заболувања и ош-
тетувања на здравјето на работниците (работа при зго-
лемен или намален воздушен притисок, високи или ни-
ски температури, штетни зрачења, зголемени вибра-
ции, бучава, работа со болни од заразни болести и со 
заразни материјали, работа во вода и влага, тешка фи-
зичка работа, теренска работа изложена на атмосфер-
ски неприлики и други опасности и слично); 

2) специфични работни места за кои се потребни 
посебни здравствени и психофизички способности на 
работниците (работа во услови на недоволна или пре-
силна осветленост, работа во простории загадени со 
хемиски штетности, работа под земја или под вода, 
работа во височина и во длабочина, работа на летачки 
персонал и слично) и 

3) технолошки процеси односно работни места на 
кои не постои можност да се применат постојните про-
пишани мерки за заштита при работа. 

Министерот за труд и социјална политика во соглас-
ност со министерот за здравство ќе ја пропише постап-
ката и елементите за утврдување на работните места со 
посебни услови на работа кај работодавецот. 

Член 35 
Работодавецот е должен пред распоредувањето на 

работникот на работно место со посебни услови на ра-
бота, да го упати на здравствен преглед, заради утврду-
вање на неговата здравствена и работна способност за 
извршување на тие работи (претходен здравствен пре-
глед). 

Член 36 
Заради утврдување на здравствената и работната 

способност на работникот кој работи на работно место 
со посебни услови на работа, односно за утврдување на 
степенот на оштетување на здравјето на работникот во 
вршењето на тие работи, работодавецот е должен да го 
упати работникот на контролен здравствен преглед, кој 
се врши во одредени периоди утврдени со пропис на 
функционерот кој раководи со органот на управата над-
лежен за работите на здравството (периодичен здрав-
ствен преглед). 

Работникот, на кој во пропишаните рокови не е 
извршен периодичен здравствен преглед, не може да 
биде распореден, односно не може да продолжи со 
извршување на работите на работното место со по-
себни услови на работа. 

Член 37 
Работодавецот е должен, при упатувањето на работ-

никот на претходен, односно периодичен здравствен 
преглед, на здравствената организација да и достави 
податоци за видот на работите и за работните услови во 
кои работникот ќе работи. 
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Претходните и периодичните здравствени прегледи 
на работниците се вршат во здравствени организации 
од примарна здравствена заштита, кои вршат дејност 
медицина на трудот (здравствени организации). 

Член 38 
За наодот и резултатите од претходниот, односно 

периодичниот здравствен преглед на работникот, 
здравствената организација од членот 37 на овој закон 
го известува работодавецот во рок од осум дена од 
денот кога е завршен комплетниот здравствен преглед. 

Извештајот од ставот 1 на овој член, покрај мисле-
њето за здравствената односно работната способност 
на работникот за вршење на предвидените работи, ја 
содржи и шифрата на дијагнозата на утврдената пато-
лошка состојба на работникот. 

За утврдените професионални заболувања на работ-
никот, здравствената организација е должна, во рокот 
од ставот 1 на овој член, покрај работодавецот да го 
извести и републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на инспекцијата на трудот, како и претставни-
кот на работниците за заштита при работа. 

Член 39 
Работодавецот не може да распореди заболен работ-

ник на работно место на кое, според неговата здрав-
ствена и работна способност утврдена со превентивни 
здравствени прегледи, постои ризик од натамошно вло-
шување на неговото здравје. 

Работодавецот е должен, работникот од став 1 на 
овој член веднаш да го упати до органот надлежен за 
утврдување на преостанатата работна способност со-
гласно прописите за пензиското и инвалидското осигу-
рување, за што, писмено го известува претставникот на 
работниците за заштита при работата. 

Член 40 
Министерот за здравство, во согласност со министе-

рот за труд и социјална политика ги пропишува содржи-
ната и постапката за претходните здравствени прегледи 
и содржината, постапката и роковите за вршење на 
периодичните здравствени прегледи на работниците. 

6. Евиденција во областа на заштитата при работа 
Член 41 

Работодавецот е должен да води евиденција за: 
- стручното обучување и оспособување на работни-

ците за безбедна работа; 
- извршените прегледи на орудијата за работа; 
- спроведените испитувања на физичките, хеми-

ските и биолошките штетности и на микроклимата во 
работните и помошни простории, односно на работните 
места; 

- претходните и периодичните здравствени прегледи 
на работниците и 

- повредите при работа, заболувањата во врска со 
работата и смртните случаи при работата. 

Евиденција за извршените здравствени прегледи на 
работниците, покрај работодавецот, води и здравстве-
ната организација која ги извршила прегледите. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член ги содржи и 
сите технички документи, исправи, извештаи, наоди, 
мислења и слично. 

Министерот за труд и социјална политика ќе го про-
пише начинот на водењето на евиденцијата од овој 
член. 

7. Посебни обврски на работодавецот 

Член 42 
Работодавецот е должен веднаш, а најдоцна во рок 

од 24 часа по настанот, писмено да го извести републич-

киот орган на управата надлежен за работите на ин-
спекцијата на трудот, за секој смртен случај, колек-
тивна несреќа и потешка повреда при работа, како и за 
секоја појава која претставува непосредна опасност и ја 
загрозува безбедноста на работниците на работа. 

Извештајот на работодавецот од ставот 1 на овој 
член покрај другото содржи опис на настанот и негови 
последици. 

Врз основа на извештајот од ставот 1 на овој член, 
инспекторот на труд е должен веднаш да ја испита со-
стојбата на лице место и да преземе мерки за отстрану-
вање на причините кои ја загрозуваат безбедноста при 
работата. 

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 43 
Работникот има право да учествува во утврдувањето 

и во подобрувањето на условите за работа и на работ-
ната средина, да предлага преземање на нови или подо-
брување на постојните мерки за заштита при работа со 
цел да се подобрат условите за работа, организацијата 
на работа и заштитата на здравјето и безбедноста на 
работниците во процесот на работата кај работодаве-
цот. 

Работникот е должен, за време на работата, да се 
придржува кон мерките и средствата за заштита при 
работа кај работодавецот. 

Работникот е должен, за време на работата, да се 
придржува кон мерките и средствата за заштита при 
работа и работата да ја врши со внимание, заради обез-
бедување и заштита на своето здравје, како и на живо-
тот и здравјето на другите работници и да соработува со 
работодавецот во спроведувањето и унапредувањето на 
заштитата при работа. 

Работникот, кој во работата не се придржува кон 
пропишаните мерки и средства за заштита при работа и 
со тоа го загрозува својот живот и здравје, како и живо-
тот и здравјето на другите работници, имотот на рабо-
тодавецот или животната средина и природата може, во 
согласност со актот на работодавецот и колективниот 
договор привремено да се отстрани од работното место 

или да се оддалечи од работодавецот, за што писмено се 
известува претставникот на работниците за заштита 
при работата. 

Работникот кој не се придржува на пропишаните 
мерки за заштита при работа со овој закон, друг пропис 
и колективен договор, прави тешка повреда на работ-
ната обврска. 

Член 44 
Работникот е должен на одговорниот работник или 

на претставникот на работниците за заштита при ра-
бота да ги пријави сите забележани дефекти и други 
недостатоци и појави кои непосредно ја загрозуваат 
безбедноста на работниците при работа и има право да 
побара преземање на соодветни мерки за заштита при 
работа. 

Ако работодавецот не преземе мерки за отстрану-
вање на дефекти и други недостатоци и појави кои не-
посредно ја загрозуваат безбедноста при работата, 
претставникот на работниците за заштитата при работа 
може да побара прекин на работата на одделно работно 
место, на дел од техничко-технолошкиот процес или на 
целиот работен процес, за што писмено ќе го извести 
работодавецот за причините на прекинот, времето и 
местото на прекинот. 

За настанатата состојба од ставот 2 на овој член, 
работодавецот е должен, веднаш писмено да го извести 
органот на управата надлежен за работите на инспекци-
јата на труд. 

1 
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Член 45 
Работникот има право да одбие да работи на своето 

работно место, ако му се заканува непосредна опасност 
по животот или здравјето, затоа што не се спроведени 
пропишаните мерки за заштита при работа, се додека 
ке се отстранат причините кои ја нарушиле безбедноста 
на неговото работно место. 

Работникот може да одбие да работи на орудие за 
работа на кое не се поставени или се отстранети пропи-
шаните, заштитни направи. 

Работникот има право во случаите од членот 39 на 
овој закон, да одбие да работи на работно место на кое 
постои опалност од професионални и други заболу-
вања. 

Работникот е должен писмено да го извести работо-
давецот и претставникот на работниците за заштита 
при работата, за причините поради кои одбива да ра-
боти. 

Во случаите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член рабо-
тодавецот е должен, веднаш да преземе мерки за от-
странување на причините кои непосредно го загрозу-
ваат животот односно здравјето на работникот при ра-
ботата. 

Ако работодавецот смета дека во работата не по-
' стои опасност по Животот и здравјето на работниците и 
дека прекинот на работата е неоснован, може да побара 
посредување на органот на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на трудот кој е должен веднаш да 
изврши увид и да ја утврди состојбата, за што писмено 
ќе го извести работодавецот и претставникот на работ-
ниците за заштита при работата. 

V. ПРЕТСТАВНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Член 46 
Кај секој работодавец кој вработува над десет ра-

ботника, се избира претставник на работниците за заш-
тита при работата. 

Претставникот на работниците од ставот 1 на овој 
член, ја ужива посебната заштита од работен однос што 
ја Има и претставникот на синдикалната организација, 
согласно закон и колективен договор. 

Член 47 
Претставникот на работниците за заштита npii ра-

ботата го избираат работниците од своите редови, на 
синдикален собир на мнозинскиот синдикат или на со-
бир на работници. 

Функциите на претставникот на работниците од ста-
вот 1 на овој член, можат да му се доверат на претстав-
никот на синдикалната организација од мнозинскиот 
синдикат, што ќе се констатира записнички на избор-
ниот состанок. 

Член 48 
БРОЈОТ на претставниците за заштита при работата 

од членот 46 на овој закон ќе зависи од бројот на врабо-
тените, со тоа што тој број не може да биде помал од: 

' 1) еден претставник до 250 вработени; 
2) двајца претставници на 251 до 1000 вработени и 
3) тројца претставници кај работодавците кои имаат 

над 1000 вработени. 
Бројот на претставниците за заштита при работата, 

начинот на нивното обучуваа, како и начинот и фор-
мите на нивното функционирани се уредува со актот на 
работодавецот, согласно со овој закон и колективен 
договор. 

Претставниците за заштитата при работа од ставот 
1 точките 2 и 3 на овој член од своите редови избираат 
координатор. ^ ^ 

Претставникот на работниците за заштита ири ра-
ботата има правев 

- да ги обиколи работните места заради согледување 
на состојбата во врска со заштита при работа; 

- да разговара со работодавецот за потребите и про-
блемите на заштитата при работа и за здравствената И 
работна состојба на работниците; 

- да ја извести инспекцијата на трудот и да бара 
нејзино посредување или надзор и \ , f • , 

- да побара од работодавецот информации во Врска 
со планирањето и уредуваното на заштитата при ра-
бота, превентивните и заштитни мерки и средства, про-
фесионалните заболувања и несреќи при работа, пре-
гледите и испитувањата на орудијата и условите за ра-
бота, обучувањето и оспособувањето на работниците 
за безбедна работа, здравствените прегледи на работ-
ниците кои работат под посебни услови, преземените 
мерки спрема работниците и други права, односно, над-
лежности утврдени со актот на работодавецот согласно 
со овој закон и колективен договор. 

Работодавецот е должен на претставникот на работ-
ниците за заштита при работата да му овозможи непре-
чено вршење на неговата функција. 

VI. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Член 50 
Надзорот над спроведување на одредбите на овој 

закон го врши Министерството за труд и социјална по-
литика, а инспекцискиот надзор во областа на зашти-
тата при работа го врши Републичкиот инспекторат на 
труд согласно со овој закон и Законот за инспекцијата 
на трудот. 

Член 51 
Ако инспектора на труд утврди повреда на закон 

или друг пропис за заштита при работа и на колективен 
договор и договор за работа со кои се уредуваат пра-
вата и обврските од областа на заштитата при работа, 
над чија примена врши инспекциски надзор, со решение 
ќе нареди во определен рок да се отстранат утврдените 
неправилности и недостатоци, кои можат да го загрозат 
животот и здравјето на работниците на работа. 

АКО утврдената повреда на прописите за заштита 
при работа претставува недостаток за чие отстрану-
вање се потребни посебни инвестициони вложувања, а 
животот и здравјето на работниците не^се непосредно 
загрозени, инспекторот на труд може со решение да 
наложи на работодавецот да донесе посебна програма 
за постапно сообразување на состојбите со прописите 
за заштита при работа. 

Ако работодавецот не постапи по решението од став 
2 на ово) членЈТшспекторот на труд ќе донесе решение 
за отстранување на утврдените недостатоци во опреде-
лен рок. 

Член 52 
Инспекторот на труд, може согласно со членот 22 од 

овој закон, со решение да нареди примена на општо 
призната мерка за заштита при работа, со која може да 
се отстрани опасноста при работа или да се намали 
штетноста по здравјето на работниците. 

Член 53 
Инспекторот на труд е должен, по добивањето на 

известувањето од членовите 44 и 45, на овој закон, вед-
наш да изврзи увид и со решение да нареди преземање 
на соодветни мерки за, заштита при работа, односно 
според наодот, веднаш cd решение да ја забрани рабо-
тата нћ работното место, на орудиетб за работа од-
носно на дел од техничко-технолошкиот процес или на 
неговата целина. 

Забраната ќе тр&е додека не се спроведат потреб-
ните мерки за заштита при работа, односно додека не 
се от страни непосредната опасност по животот и здрав-
јето на работниците на работа. 
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Член 54 
Инспекторот на труд со решение ќе нареди забрана 

на работата ако работодавецот: 
1) започне со изградба или реконструкција на граде-

жен објект, наменет за работи и помошни просторни, 
односно на објект каде технолошкиот процес се врши 
на отворен простор, без да прибави согласност на доку-
ментацијата за заштита при работа (член 11 став 1); 

2) започне со вршење на дејноста спротивно на член 
12 од овој закон; 

3) започне со изведување на градежни работи на 
градилиште кое не е уредено според прописите за заш-
тита при работа (член 13) и 

4) не постапи по решението на инспекторот на труд 
и во определениот рок не ги отстрани утврдените не-
правилности и недостатоци, кои можат да го загрозат 
животот и здравјето на работниците на работа (член 
51). 

Забраната на работа од ставот 1 на овој член трае до 
добивањето на согласноста, односно до отстранување 
на утврдените неправилности и недостатоци. 

Член 55 
Против решението на инспекторот на труд може да 

се изјави жалба до функционерот што раководи со ор-
ганот на управата надлежен за работите на трудот, во 
рок од осум дена од денот на добивањето на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението, 
освен во случаите од членот 51 на овој закон. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Со парична казна од 150.000 до 250.000» денари ќе се 

казни за прекршок работодавецот ако: 
1) техничката документација за изградба или рекон-

струкција на објекти наменети за работни и помошни 
простории и на објекти каде технолошкиот процес се 
врши на отворен простор, не содржи документација за 
заштита при работа (член 10); 

2) не прибави согласност на документацијата за заш-
тита при работа или без таква согласност издаде одо-
брение за изградба, односно реконструкција на граде-
жен објект (член 11); 

3) започне со вршење дејност спротивно на членот 
12 од овој закон; 

4) започне со изведување на градежни работи пред 
да го уреди градилиштето, односно пред да достави на 
инспекцијата на трудот елаборат за уредување на гра-
дилиштето со пријава за отпочнување со работа (член 
13); 

5) при проектирањето, конструирањето и производ-
ството на орудијата за работа и на средствата и опре-
мата за лична заштита при работа, не ги примени про-
пишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита 
при работа (член 15 став 1); 

6) не се придржува на пропишаните обврски, од-
носно забрани од членовите 15 ставови 2, 3 и 4, 16 
ставови 2, 17, 19 став 1 и 20; 

7) набави од странство орудие за работа, делови за 
орудието, односно средства и опрема за лична заштита 
при работа* кои не ги исполнуваат пропишаните мерки, 
нормативи и стандарди за заштита при работа (член 16 
став 1); v 

8) не ја планира и организира заштитата при работа 
во согласност со овој закон и не го обезбеди остварува-
њето на правото на работниците да учествуваат во 
утврдувањето и подобрувањето на условите за работа и 
на работната средина (член 23); 

9) не ги уреди поблиску правата, обврските и одго-
ворностите во заштитата при работа (член 24); 

10) прегледите и испитувањата од членовите 17, 29 и 
30 ги врши неовластено Или без да ги исполнува пропи-
шаните услови (члед32); 

11) распореди заболен работник на работно место 
на кое, според неговата здравствена и работна способ-
ност утврдена со превентивни здравствени прегледи, 
постои ризик од натамошно влошување на неговото 
здравје, односно опасност од повреда, или таков работ-
ник веднаш не го упати до органот надлежен за утврду-
вање на преостанатата работна способност (член 39); 

12) не го извести писмено органот на дјржавната 
управа надлежен за работите на инспекцијата на труд за 
настанатиот прекин на работа кај работодавецот (член 
44 ставови 2 и 3); 

13) неосновано одбие да преземе мерки за отстрану-
вање на причините кои непосредно го загрозуваат жи-
вотот, односно здравјето на работникот при работата 
(член 45 став 5) и 

14) не постапи по решението на инспекторот на труд 
(членови 51 ЈР 54). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни 
одговорното лице кај работодавецот со парична казна 
од 15.000 до 30.000 денари. 

Член 57 
Со парична казна од 100.000 до 150.000 денари, ќе се 

казни за прекршок работодавецот ако: 
1) не изврши стручно обучување и оспособување на 

работникот за безбедно работење на своето работно 
место (член 25); 

2) не донесе ћосебна програма за обучување на ра-
ботниците и на претставникот, на работниците за заш-
тита при работата или во пропишаниот рок не врши 
проверка на оспособеноста на работниците за само-
стојна и безбедна работа (член 26); 

3) не изврши преглед и испитување на орудијата за 
работа или стави во употреба орудие неисправно за 
безбедна работа (член 29); 

4) не изврши испитување на хемиските, биолошките 
и физичките штетности, микроклимата и осветленоста 
во работните простории и простори (член 30); 

5) не упати работник на здравствен преглед пред да 
го распореди на работно место со посебни услови за 
работа (член 35); 

6) не упати работник на периодичен здравствен пре-
глед во пропишаните рокови или без таков преглед го 
распореди на исто или друго работно место со посебни 
услови на работа (член 36); 

7) на здравствената организација не и достави пода-
тоци за видот на работите кои работникот ќе ги врши и 
за работните услови во кои ќе работи (член 37 став 1); 

8) не ја води пропишаната евиденција за заштитата 
при работа (член 41 ставови 1 и 3); 

9) не ја извести инспекцијата на трудот за секој 
смртен случај, колективна несреќа и потешка повреда 
при работа (член 42) и 

10) го оневозможи претставникот на работниците за 
заштита при работата во вршењето на неговите функ-
ции (член 49 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 
одговорното лице на работодавецот, со парична казна 
од 10.000 до 25.000 денари. 

Член 58 
Со парична казна од 80.000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок здравствена организација ако: 
1) не го извести во предвидениот рок работодавецот 

за наодот и резултатите од здравствениот преглед на 
работникот или во предвидениот ро£ не го извести ор-
ганот на управата надлежен за работите на инспекци-
јата на труд за утврдените професионални заболувања 
на работниците (член 38) и 
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2) не води евиденција за извршените здравствени 
прегледи на работниците (член 41 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 
одговорното лице во здравствената организација со па-
рична казна од 10.000 до 20.000 денари. 

Член 59 
На работодавецот кој во последните две години е 

казнет поради ист или сличен прекршок од членовите 
56 и 57 на овој закон, ќе му се изрече мерката на безбед-
ност забрана на вршење на определена дејност, ако 
постои опасност со вршењето на дејноста да го повтори 
прекршокот опасен по животот или по здравјето на 
работниците. 

Мерка од ставот 1 на овој член може да се изрече во 
траење од шест месеци до три години. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 60 

Работодавецот е должен, во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, заштитата 
при работа да ја уреди во согласност со одредбите на 
овој закон. Ј Член 61 

Поблиските прописи од членот 9 на овој закон ќе се 
донесат во рок од три години од влегувањето во сила на 
овој закон. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој 
член, ќе се применуваат прописите за општите и посеб-
ните мерки за заштита при работа, утврдени во членот 
82 став 2 од Законот за заштита при работа („Службен 
весник на СРМ" број 17/87). 

Член 62 
Прописите од членовите 21, 32, 34, 40 и 41 на овој 

закон, ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 63 
Со денот ца влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за заштита при работа 
(„Службен весник на СРМ" број 17/87, 51/88, 23/90 
„Службен весник на Република Македонија" број 11/94) 
и членовите 16, 17, 18, 19 и 26 став 3 од Законот за 
инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ" 
број 31/85, 51/88, 23/90, 17/91 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 32/93). 

Член 64 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
дониј а". 
320. 

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 НАД-

ВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за надворешно-трговското работење, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 12 март 1998 година. 
Број 07-1007/1 Претседател 

12 март 1998 година н а Република Македонија, 
Скопје ^ Р 0 Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

° Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБО-

ТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за надворешно трговското работење 

(„Службен весник на Република Македонија" број 31/^ 
93, 41/93, 78/93, 59/96 и 15/97) во член 7 став 3, член 8, 
член 9 став 2, член 10 став 5, член 13 став 2, член 15, 
член 16 став 1, член 17 ставови 1 и 2, член18 ставови 1 и 
2, член 19 ставови 4 и 5, член 26 став 1, член 35 став 2, 
член 42 став 2, член 46 став 5, член 48 став 2, член 51 
ставови 2 и 3, член 58 ставови 2 и 3, член 60 ставови 1 и 
2, член 62 став 1, член 63 ставови 1 и 2, член бб ставови 
2 и 3, член 67 став 3, член 68, член 69 став 3, член 70, 
член 71, член 75 точка 2, член 84 став 1 точки 4,6,7 и 14 
и член 86 став 1 точки 1, 5 и 7 зборовите: „органот на 
управата надлежен за економски односи со странство" 
се заменуваат со зборовите: „Министерството за сто-
панство". 

Член 2 
Во членот 9 став 3 се менува и гласи: 
„Министерот за стопанство пропишува кој ден се 

смета како ден на извршување на услугите". 

Член 3 
Во членот 11-а се додава нов став 2 кој гласи: 
„Претпријатијата можат слободно да увезуваат пат-

нички моторни возила, како и товарну, полутоварни 
моторни возила или приклучни возила, сопственост на 
странски дипломатски или конзуларни претставништва 
и мисии во Република Македонија или на други стран-
ски мисии кои уживаат дипломатски статус во Репу- , 
блика Македонија, како и на членовите на нивниот 
персонал кои не се државјани на Република Македо-
нија, ако во моментот на привремениот увоз патнич-
ките возила не биле постари од три години, а товарните 
и полутоварните моторни возила и приклучните возила 
не биле постари од пет години и ако сопственикот на 
овие возила веќе еднаш не го искористил правото во 
Република Македонија да отуѓи вакво возило". 

Член 4 
Во членот 13 став 1 зборовите: „органот на управата 

надлежен за економски односи со странство, а по при-
бавено мислење од надлежните органи за стопанство, 
земјоделство и шумарство кој" се заменуваат со зборо-
вите: „Министерството за стопанство, а по прибавено 
мислење од Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство кое", а по зборовите: „наредната -
година" точката се брише и се додаваат зборовите: „и 
начинот на нивната распределба"'. 

Член 5 
Во членот 53 став 2 зборовите: „органите на упра-

вата надлежни за стопанство, земјоделство, шумарство 
и водостопанство, надлежниот орган за економски од-
носи со странство" се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за стопанство и Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство". 

Член 6 
Во членот 79 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Домашните физички лица можат слободно да уве-

зуваат патнички моторни возила, како и товарни, полу-
товарни моторни возила или приклучни возила, соп-
ственост на странски дипломатски или конзуларни 
претставништва и мисии во Република Македонија или 
на други странски мисии кои уживаат дипломатски ста-
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тус во Република Македонија, како и на членовите на 
нивниот персонал кои не)се државјани на Република 
Македонија, ако во моментот на привремениот увоз 
патничките возила* не биле постари од три години,а 
товарните и полутоварните моторни возила и приклуч-
ните возила не биле постари од пет години, и ако соп: 
ственикот на овие возила веќе еднаш не го искористив 
правото во Република Македонија да отуѓи вакво вози-
ло". Ќ ! 

Ставот 4 станува став 5. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

321. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Републику 
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 ДА-

НОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

прогласува Законот за изменување и дополну-
вање н&[ Законот за данок на промет на производи и 
услуги, * 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на Седницата содржана на 12 март 1998 година. 

Број P7-10Q8/1 ' Претседател на 
12 март 1998 година Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

Член 
Во Законот за данок на промет на производи и 

услуги („Службен весник на Република Македонија" 
број 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95, 4/96, 71/ 
96, 5/97, 10/97 и 28/97) во членот 55 став 1 зборовите: 
„100 до 250 плати" се заменуваат со зборовите: „100.000 
до 300.000 денари", зборовите: „стопански престап" се 
заменуваат со зборот „прекршок", а во точките 1), 2) и 

, 3) бројов „7-а" се заменува со бројот „7-6". 
Во ставот 2 зборовите: „стопански престап" се заме* 

нува^т со зборот „прекршок", а зборовите: „цет до 
десет плати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 
50.000 денари". 

Член 2 
Во членот 57 став 1 зборовите: „50 до 200 плати" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари", а 
зборовите: „стопански престап" се заменуваат со збо-
рот „прекршок".. 

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап" се заме-
нуваат cq зборот „прекршок", а зборовите: „пет до 
десет плати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 
50.ШО денари". 

Член 3 
Во членот Ѕ8 став 1 зборовите: „50 до 250 плати" се 

заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари", а 
зборовите: „стопански престар" се заменуваат со збо-
рот „прекршок". 

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап" се замег 
нуваат со зборот „прекршок", а зборовите: „пет до десет 
крати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 
денари". 

Член 4 
Во членот 59 став 1 зборрвите: „една до шест плати" 

се заменуваат со зборовите: ,Д0.0Ш до 50.000 денари". 
Во ставот 2 зборовите: „една до две плати" се заме-

нуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари". 
Член 5 

Во членот 60 став 1 зборовите: „една до шест плати" 
се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари". 

Член 6 
Во членот 62 став 1 зборовите: „една до шест плати" 

се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари". 
Член 7 

Во членот 63 зборовите: „во износот од една пет-
тина до плата" се заменуваат со зборовите: „во износ од 
3.000 денари". 

Член 8 
Во Тарифата на данокот на промет - Данок на про-

мет на производи се "вршат следниве измени и дополну-
вања: 

1. Во Тарифниот број 2 став 1 точка 1 и во забелеш-
ките, точка 1, бројот: „7-а" се заменува со бројот „7-6". 

Точката 16) се брише. 
2. По Тарифниот број 2 се додава нов тарифен број 

Тарифен број 3 кој гласи: 
„Тарифен број 3 

На прометот на облека и обувки, освен облека и 
обувки изработени од кожа од влекачи и од природни 
крзна, се плаќа цанок на промет на производи по стапка 
од 10%. 

Забелешка: 
1. Под облека Од овој тарифен број се подразбираат: 

сите видови машка, женска и детска горна и долна 
облека. 

2. Под обувки од овој тарифен број се подразбираат: 
сите видови ма1шси, женски и детски обувки и патики." 

Член 9 
Овој закон влегува вр сила осмиот ден од денот на 

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

322. 
Врз основа на член 13 од Законот за основање на 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 6/ 
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Македонска радио-телевизија, се избираат: 

Радослав Огненовски - новинар во пензија од 
Скопје, 
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Тачко Локвенец - новинар - публицист од Прилеп, 
Горан Булдиевски - советник во Младинскиот со-

вет, 
Зоран Петров - архитект, директор на ПП „Не-

имар-95" Скопје, 
Зоран Поповски - асистент на Земјоделскиот фа-

култет - Скопје, 
Мендух Ајдини - новинар во пензија од Скопје и 
проф. д-р Миле Димитровски - професор на Машин-

скиот факултет - Скопје. 
2. За членови на Управниот одбор се именуваат: 
Марко Коловски - уредник-коментатор во Македон-

ското радио, 
Ели Чакар - уредник во Редакцијата во Македон-

ската телевизија, 
Владо Арсов - раководител на Одделението ТВ сту-

дија и 
Љубица Николовска - директор на ООД Економ-

ско-прдвни, општи и други работи. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1003/1 Претседател 

12 март 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
323. 

Врз основа на член 16 од Законот за основање на 
јавно претпријатие Македонска радио-тел евизиј а 
(„Службен весник на Република Македонија" број 61 
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСЊ 
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РА-

ДИО - ТЕЛЕВИЗИЈА 
1. За членови на Одборот за контрола на матери-

јално-финансиското работење на Македонската радио-
телевизија, се именуваат: 

Кирил Бабамов - пензионер, 
Зоран Николов - директор во Стопанска банка, 
Петар Бочваров - советник на градоначалникот на 

Град Скопје, 
Илија Бошков - директор на Радо-банка-Скопје и 
Сервет Адеми - директор на „Серво-комерц" -

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 97-1004/1 ^ „ Претседател 

12 март 1998 година н а Собраните на Република 
Скопје Македонија, Тито Петковски, с.р. 

324. . 
Врз основа на член 17 од Законот за основање на 

Јавно претпрадатие Македонска радиотелевизија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 6/ 
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
1. За генерален директор на Јавното претпријатие 

Македонска радио-телевизија, се именува 

Слободан Трајковски, досегашен генерален дирек-
тор на Македонската радио-телевизија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1005/1 Претседател 

12 март 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски,е.р. 
325. 

Врз основа на член 19 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 6/ 
98), Собрани^ на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
1. За заменик на генералниот директор на Јавното 

претпријатие Македонска радиотелевизија, се именува 

Нијази Мухамеди, досегашен заменик на генерал-
ниот директор на Македонската радио-телевизија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1002/1 Претседател 
12 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
Тито Петковски,е.р. 

326. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
9.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА СИТНОЛИСНИОТ 
ОРИЕНТАЛСКИ СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ 1998 

ГОДИНА 

1. На претпријатијата и другите правни лица што 
произведуваат ситнолисен ориенталски суров тутун 
сами или во кооперација со индивидуалните земјодел-
ски производители, како и на индивидуалните земјодел-
ски производители што произведуваат и продаваат сит-
нолисен ориенталски суров тутун за ситнолисниот ори-
енталски суров тутун од родот од 1998 година се пропи-
шува заштитна цена во износ од 106,00 денари за еден 
килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се обесува за. 
ситнолисен ориенталски суров тутун што се произведува 
во Република Македонија, а се откупува според Пра-
вилникот за единствени мерила за проценување на ква-
литетот на суровиот тутун во лист („Службен весник на 
РМ" бр. 14/89). 

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

Бо 23-611/1 Претседател на Владата 
9 март 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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327. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 68 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-

НОСТ 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот - објек-
тот „Феудална кула" со површина од 57 м2 под објект, 
кој се наоѓа на ул. „11 Октомври" бб - Скопје, лоциран 
на КП 12063, КО Центар 1 - Скопје сопственост на 
Република Македонија, се отстапува на Министер-
ството за култура за реализација на проектот за култу-
рен туризам. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот, опишан 

во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-472/1 „ 
9 март 1998 година Претседател на Владата 

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

328. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 68 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИ-

СТЕЊЕ НЕДВИЖНОСТ 
Член 1 

Правото на привремено користење на недвижниот 
имот - работни простории со површина од 878 м2, кои 
се наоѓаат на ул. „Лснинградска", бр. 102 - Скопје, 
лоцирани на КП 13402 - КО - Центар, сопственост на 
Република Македонија, се пренесува на Работната ор-
ганизација „Раде Јовчевски - Корчагин" од Скопје. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот, опишан 

во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-
боти во Владата на Република Македонија со корисни-
кот да склучи договор за начинот и условите на кори-
стење на недвижниот имот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-549/1 Претседател на Владата 
9 март 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

329. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, 
на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 26.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата -
населбите кои не се покриени со квалитетен радиотеле-
визиски сигнал и тоа: 

е. Русјаци (општина М. Брод), е. Слатина (општина 
М. Брод), е. Драгов дол (општина М. Брод), е. Косово 
(општина Самоков), е. Горно Зркле (општина Само-
ков), е. Битово (општина Самоков), е. Заград (општина 
Самоков), е. Волче (општина Самоков), е. Требовље 
(општина Самоков) ,с.Близанско (општина Самоков), 
е.Смиланци (општина Подареш), е. Кетеново (општина 
Кратово), е. Пуста Река (општина Крушево), е. Ме-
рово (општина Желино), е. Горна Лешница (општина 
Желино), е. Старавина (општина Старавина), е. Рапеш 
(општина Старавина). 

Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат и 
дел од корисниците на радио и ТВ приемници од насел-
бите Јаргулица (општина Подареш), Ларце (општина 
Желино), Долно Добарце (општина Желино), Чифлик 
(општина Желино), Ново Село (општина Желино) и 
Граешница (општина Старавина). 

Идентификацијата на корисниците (домаќинствата) 
кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал да 
изврши МРТ, односно јавното претпријатие Македон-
ска радиодифузија и Службата на МРТ за водење на 
регистерот на корисниците. 

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

Бр. 23-624/1 „ 
9 март 1998 година Претседател на Владата 

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

330. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 2.03.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „ДРОБИЛИЧНА ПОСТРОЈКА, СЕ-
ПАРАЦИЈА, БЕТОЊАРА И КОНТЕЈНЕРИ КАКО 
ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ", ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА 
ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВАРОВ-
НИК ОД ЛЕЖИШТЕТО „ГРАДИШТЕ" ШТО ТРЕБА 

ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ВЕЛЕШТА 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Дробилична постројка, сепарација, бето-
нира и контејнери како придружни објекти", што ќе 
служат за површинска експлоатација на варовник од 
лсжиштето „Градиште", што ќе се гради во општината 
„Велешта" „КО" Лабуништа, м.в. „Калиште", од КП 

1 т п е т̂ тгт 
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1460, катастарска култура шума 4 класа, земјиште соп-
ственост на Р. Македонија - сегашен корисник шумско 
стопанство „Јабланица" од Струга, а инвеститор е 
ППУП со Увоз-Извоз „Влаши" од е. Велешта и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:2500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 23-559/1 Претседател на Владата 
2 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

331. 
Врз основа на член 97 од Законот за средно образо-

вание („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и член 
46, ств 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 ен и „Служ-
бен весник на РМ" 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 9.03.1998 година, до-
несе 

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

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ"ВАЛАНДОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Гоце Делчев" Валан-
дово, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 19.03.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-1066/1 Претседател на Владата 
9 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

332. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/93 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
16.03.1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната соепина и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

моторот од 2700 ссм и 
сила на моторот од 60 
KW 1 парче 

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

Бр 23-673/1 Претседател на Владата 
16 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје бранко Црвенковски, с.р. 
ззз* |г 

Врз основа на член 174 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ", бр.7/97), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на 26 февруари 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ 
ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАР-

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Со оваа одлука се утврдува висината на одделни 

надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност и тоа: 

- надоместок за издавање одобрение за издавање 
хартии од вредност, во висина од 0,3% од обемот на 
емисијата од поднесеното барање, 

- надоместок за издавање одобрение за работа на 
брокерско-посред личко друштво, во висина од 
25.000,00 денари. 

2. Надоместоците од точка 1 на оваа одлука се упла-
туваат еднократно при издавањето на одобрението од 
Комисијата за хартии од вредност. 

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

Број 01-30/1 Претседател на Комисијата, 
26 февруари 1998 година Д"Р Владимир Кандиран, с.р. 

Скопје 

334. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

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

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На „Силекс Банка" А.Д. Скопје се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
осма емисија на акции во вредност од 1.500.000 ДМ или 
во денарска противвредност по среден курс на Народ-
ната Банка на Република Македонија на ден 05.03.1998 
година во износ од 46.386.477,00 денари. 

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

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

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

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

Број 01-102/1-97 Претседател на Комисијата, 
5 март 1998 година Д"Р »ладимир Кандиран, с.р. 

Скопје 
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335. 
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ" бр. 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вредност 
на својата седница одржана на 17.02.1998 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ, ПО ВИДОВИ НА ИЗДАВАЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на јав-

ниот повик за запишување и купување хартии од вред-
ност (во натамошниот текст: јавен повик), по видови 
издавачи. 

Член 2 
I. Содржина на јавен повик на трговско друштво 

Јавниот повик за запишување и купување хартии од 
вредност што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува трговско друштво-издавач на хартии од вред-
ност, задолжително содржи: 

1. Број на решението на Комисијата за хартии од 
вредност за одобрување на емисијата; 

2. Податоци за издавачот: 
2.1. фирма и седиште на издавачот; 
2.2. форма на друштвото; 
2.3. организација на друштвото со овластување на 

организационите делови во платниот промет; 
2.4 број на решението од регистарскиот суд; 
2.5. предметот на работа според регистрацијата; 
2.6. вкупен капитал со состојба на денот на послед-

ната периодична пресметка и последната го-
дишна сметка; 

2.7. структура на капиталот со состојба на денот на 
последната периодична пресметка и послед-
ната годишна сметка; 

2.8. обем на производство, односно на услуги за 
претходните три години изразено во денари и 
нематеријални вложувања: издатоци за истра-
жување и развој, пронајдоци, патенти, ли-
ценци и концесии; 

2.9. Остварен приход: 
а) на домашен пазар; 
б) на странски пазар; 
в) однос на увозот и извозот; 

3. Податоци за деловната и развојната политика; 
4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 

состојба) по годишна пресметка со состојба на 31 де-
кември за претходните три години; 

5. Реални обврски на сопственоста на издавачот (хи-
потеки, залога и ел.); 

6. Број на акционери кои учествуваат со повеќе од 
10% во основната главнина на акционерското друштво; 

7. Исплатена дивиденда во претходната година по 
видови акции; 

8. Движење на ликвидноста: 
а) достасани, а неплатени обврски; 
б) просечна мину сна состојба на жиро сметката 

во последните 60 дена до денот на објавувањето на 
повикот, бројот на денови во блокада на жиро сметката 
во претходната година и до денот на објавувањето на 
повикот; 

9. Мислење на овластен ревизор; 
10. Податоци за досегашната работа на управата и за 

учество во капиталот на друштвото и во друго правно 
лице. 

11. Податоци за емисијата: 
II.1. обем на емисијата; 
11.2. намена на средствата; 

11.3. бројот на хартии од вредност што се издаваат, 
видот и номиналната вредност; 

11.4. рокот за запишување и купување на хартиите 
од вредност; 

11.5. продажните места; 
11.6. условите за враќање на уплатените средства 

доколку емисијата не успее или доколку изда-
вачот се откаже од емисијата; 

11.11. посебните права што им припаѓаат на соп-
ствениците на хартиите од вредност; 

11.8. податоците за гарантот, доколку емисијата е 
гарантирана. 

II. Содржина на јавен повик на банка и на штедилница 

Јавниот повик за запишување и купување хартии од 
вредност што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува банка или штедилница - издавач на хартии од 
вредност, задолжително содржи: 

1. Број на решението од Комисијата за хартии од 
вредност за одобрување на емисијата. 

2. Основни податоци за издавачот: 
2.1. фирма и седиште на издавачот; 
2.2. дата на одржување на основачкото собрание; 
2.3. број на решнието од Народната банка на Репу-

блика Македонија за издавање одобрение за 
работа; 

2.4. број на решението од регистарскиот суд; 
3. Работите кои издавачот ги врши во смисла на За-

конот за банките и штедилниците; 
4. Вкупниот капитал - состојба на денот на послед-

ната периодична пресметка и последната годишна 
сметка: 

4.1. акционерски капитал; 
4.2. ревалоризациони резерви; 
4.3. посебни резерви. 

5. Сопственичка структура на капиталот на денот на 
последната периодична пресметка и последната го-
дишна сметка; 

6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декем-
ври за претходните три години; 

7. Податоци за адекватноста на капиталот; 
8. Податоци за трајни вложувања на капиталот во: 

- друштва, 
- банки и штедилници, 
- берзи и брокере™ посредници, 
- основни средства на банката. 

9. Бројот на акционери што учествуваат со повеќе од 
10% во основната главнина на друштвото; 

10. Износот на исплатени дивиденди во претходната 
година, по видови акции; 

11. Податоци за движење на ликвидноста: 
11.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 

објавувањето на јавниот повик; 
11.2. просечна минусна состојба на жиро сметката 

во последните 60 дена до денот на објавува-
њето на јавниот повик, бројот на денови во 
блокада на жиро сметката во претходната го-
дина и до датумот на објавувањето на јавниот 
повик; 

12. Податоци за деловната и развојната политика; 
13. Податоци за досегашното работење на управата и 

учеството во капиталот на банката, односно во штедил-
ница, или друго правно лице; 

14. Број на вработени и нивната квалификациона 
структура; 

15. Мислење на овластен ревизор; 
16. Податоци за емисија: 

16.1. обем и намена на емирата* 
16.2. бројот и видот на хартиите од вредност и но-

миналната вредност; 
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16.3. рок за запишување и купување на хартиите од 
вредност; 

16.4. продажни места; 
16.5. услови за враќање на уплатените износи до-

колку емисијата не успее или доколку издава-
чот се откаже од емисијата; 

16.6. посебни права што им припаѓаат на сопстве-
ниците на хартиите од вредност; 

16.7. податоци за гарантот, доколку емисијата е 
гарантирана. : 

Ш. Содржина т барањето поднесемо од осигурително 
друштво 

Јавниот повик за запишување и купување хартии од 
вредност што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува осигурителното друштво - издавач на хартии 
од вредност, задолжително содржи: 

1. Број на решението од Комисијата за хартии од 
вредност за одобрена емисија; 

2. Основни податоци за издавачот: 
2.1. назив и седиште на осигурителното друштво; 
2.2. датум на основање; 
2.3. број на решението на Министерството за фи-

нансии за издавање дозвола, за основање на 
друштвото; 

2.4. број на решението од регистарскиот суд; 
2.5. предмет на работа според регистрацијата; 

3. Вкупен капитал со состојба на .денот на последната 
годишна сметка и последната периодика* пресметка: 

3.1. сопственичка структура на капиталот; 
3.2. почетен фонд на сигурност за осигурување на 

живот; 
3.3. почетен фонд на сигурност за останатите ви-

дови на осигурување; 
3.4. резерви: 

3.4.1. резерва на сигурност за осигурувале на 
живот; 
3.4.2. математичка резерва за осигурувањето 
на живот; 
3.4.3. ревацоризациони резерви; 

3.5. фонд на превентива; 
4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс ца 

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

5. Податоци за адекватноста на капиталот; 
6. Податоци за учеството на вредноста на основните 

средства во вкупниот капитал; 
7. Број на акционери што учествуваат со повеќе од 

10% во основната главнина на друштвото; 
8. Износот на исплатена дивиденда ро претходна го-

дина, по видови акции; 
9. Движење на ликвидноста: 

9.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
објавувањето на јавниот повик; 

9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на објавува-
њето на јавниот повик, број на денови во бло-
када на жиро сметката во претходната година 
и до датумот на објавувањето на јавниот по-
вик; 

10. Податоци за деловната и развојна политика на 
осигурителното друштво; 

11. Износот на средствата за реосигурување; 
12. Податоци за досегашната работа нд управата и за 

учеството во капиталот на друштвото или друго правно 
лице; 

13. Бројот на вработени и нивната квалификациона 
структура; 

14. Мислење на овластен ревизор; 
15. Податоци за емисијата: 

15.1. обем и намена на емисијата; 

15.2. вкупен број на хартии од вредност што ќе се 
издадат со емисијата и нивната номинална 
вредност; 

15.3. рокот за запишување и плаќање; 
15.4. продажни места; 
15.5. услови за враќање иџ уплатениот износ до-

колку емисијата не успее или доколку емитен-
тот се откаже од емисијата; 

15.6. посебни права што им припаѓаат на сопстве-
ниците на хартиите од вредност; 

15.7. податоци за гарантот доколку емисијата е га-
рантирана. 

Член 3 
Одредбите од член 2 под I се применуваат и на еди-

ница на локалната самоуправа, задруга и други правни 
лица кои не се опфатени во под И и III на овој правил-
ник. 

IV. Материјал за прогонија на хартиите од вредност 

Член 4 
Јавниот повик, покрај задолжителните елементи 

може да содржи и други елементи и да се објави во 
форма на: публикација, брошура, писмена изјава изда-
дена како новинарска вест, преку памфлети или други 
документи, преку прикажување на фотографи*, кине-
матографски филмови или видео материјал, во вид на 
звучно емитување или телевизија, со прикажување на 
информации преку компјутерски екран или компјутер-
ски отпечаток, со дистрибуција на снимки или на друг 
начин (во натамошниот текст: материјал за промоција), 
со цел за промоција на емисијата. ( , ' 

Член 5 
Материјалот за промоција мора да е јасен и да не 

содржи елементи со кои би се ставиле во заблуда ид-
ните инвеститори. 

Условите за презентирање на јавниот повик за запи-
шување и купување хартии од вредност и начинот на 
неговата презентација мора да бидат такви што ќе ста-
ват на знаење дека јавниот повик се издава со цел про-
моција на хартиите од вредност и за работите околу 
инвестирање ро хартиите од вредност. 

Член 6 
Материјалот за промоција на хартии од вредност 

мора да содржи и елементи што ќе предупредуваат за 
ризикот вклучен во прибавувањето или држењето хар-
тии од вредност предмет на јавниот повик (промена на 
вредноста џа хартијата од вредност, губеле на очекува-
ната добивка и ел.). 

Во случај трансакцијата со хартиите од вредност од 
емисијата да има таква природа што инвеститорот 
може не само да го изгуби она што го платил, туку 
може да предизвика обврски за плаќање на дополни-
телни средства, во јавниот повик и вб" материјалот за 
промоција мора да биде наведено дека инвеститорот 
може да биде доведе^ во таква ситуација или, зависно 
од случајот, подоцна може да плати повеќе пари, или со 
трансакцијата со таквата хартија од вредност може да 
загуби повеќе од вложените средства. 

- Доколку со хартијата од вредност не се тргува на 
востановен пазар зц хартии од вредност, јавниот повик 
и материјалот за промоција мора да укажува на тој 
факт и мора да содржи податоци преку кои инвестито-
рот ќе биде информиран за можностите за продажба ца 
хартијата од вредност, односно за потребата да обез-
беди сигурни информации за нејзината вредност или за 
ризиците на кои е изложена. ' 

- Доколку ср хартијата од вредност се тргува на 
востановен пазар за хартии од вредност, но со неа се 
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тргува нередовно или инцидентно, така што не е си-
гурно дека цената на таа хартија од вредност ќе биде 
постојано котирана; односно може да биде тешко извр-
шување на трансакции по било која цена што котира, 
тоа мора да биде наведено во јавниот повик и во мате-
ријалот за промоција и мора да воочува на тој факт. 

Член 7 
Материјалот за промоција на хартии од вредност 

објавен по пат на проспект, брошура, памфлет или 
слична маркетинг литература ја содржи датата на него-
вото прво издавање на првата надворешна страница. 

Материјал за промоција на хартии од вредност обја-
вен преку кинематографски филм, видео или ТВ емиту-
вање ја носи датата на неговото прво емитување, на 
почетокот или крајот од промотивниот материјал. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 01-37/1 
9 март 1998 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Д"Р Владимир Кандиран, с.р. 
336. 

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 4 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ" бр. 36/95 и 45/95), 
Врховниот суд на Република Македонија, на Општата 
седница одржана на 22 декември 1997 година, донесе 

ДЕЛОВНИК 
ЗА РАБОТА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се уредува организацијата на 

Врховниот суд на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Судот) и начинот на работата на Судот, на 
претседателот на Судот, судските совети, судските од-
дели, заедничката седница на судските оддели, седни-
цата на судиите и на Општата седница. 

Член 2 
Со организацијата и начинот на работата на Судот 

треба да се обезбеди законито, непристрасно, чесно и 
во разумен рок вршење на функцијата, непречено 
остварување на правата и обврските на странките, без 
оглед на нивната положба и својство, како и еконо-
мично остварување на правата и обврските на странки-
те. 

Член 3 
Седиштето на Судот е во Скопје. На зградата во 

која е сместен Судот се истакнува називот „Република 
Македонија Врховен суд на Република Македонија" со 4 

грбот и знамето на Република Македонија. 
Член 4 

Судот има свој печат, во форма на круг со пречник 
од 40 мм. 

Печатот го содржи грбот на Република Македонија, 
околу кој се наоѓа текстот „Република Македонија-
Врховен суд на Република Македонија-Скопје". 

Печатот на Судот се става на одлуките што се доне-
суваат од Судот, како и на сите други службени акти. 

Судот има четвртест штембил со пречник од 60 мм. 
Штембилот го содржи текстот „Врховен суд на Ре-

публика Македонија" бр. датум ————— Скоп-
је. 

Член 5 
Бројот на судиите во Судот се утврдува со одлука на 

Собранието на Република Македонија, на предлог на 
Општата седница на Судот. 

Бројот на работниците се утврдува со Правилникот 
за систематизација на работите и работните задачи, 
што го донесува претседателот на Судот согласно со 
актот на министерот за правда. 

Член 6 
За конкретизација на работите и задачите што спа-

ѓаат во делокруг на Судот, во почетокот на годината, 
на Општа седница се утврдува Програма за работа на 
Судот, што ја подготвува претседателот на Судот врз 
основа на претходно прибавените мислења на судските 
оддели. 

Во Програмата за работа се конкретизираат рабо-
тите и задачите на Судот, а особено видот и бројот на 
предметите по кои ќе постапува, како и работите и 
задачите што произлегуваат од ангажирањето tea суди-
ите за спроведување на надлежноста на Судот предви-
дена во член 35 од Законот за судовите. 

Член 7 
Судиите и работниците, во извршувањето на рабо-

тите од својот делокруг во врска со чувањето на служ-
бената тајна, постапуваат согласно со членовите 86 и 87 
од Законот за судовите. 

Глава П 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Претседател на Врховниот суд на Република 
Македонија 

Член 8 
Претседателот на Судот го претставува Судот во 

комуникацијата и односите со сите правни и физички 
лица. 

Член 9 
Претседателот на Судот, во негово отсуство, го за-

менува судијата што се определува со годишниот распо-
ред за работа на Судот. 

Во случај на отсуство на судијата што го заменува 
претседателот, него го заменува најстариот судија спо-
ред изборот. 

Член 10 
Во извршувањето на надлежностите од судската 

управа, претседателот на Судот се грижи за обезбеду-
вање соодветни услови за работа, ја обезбедува приме-
ната на овој деловник и на Судскиот деловник и се 
грижи за уредно, ефикасно и ажурно вршење на рабо-
тите од надлежноста на Судот. 

Член 11 
За време на штрајк, претседателот на Судот доне-

сува акт за работата во Судот во согласност со Законот 
за судовите. 

Член 12 
Претседателот на Судот го донесува актот за бројот 

на самостојните судски советници, судските советници, 
стручните соработници и другите работници на Судот, 
за систематизација на работите и задачите во Судот, а 
ги донесува и другите акти за кои е овластен со закон. 

По претходно прибавеното мислење од седницата на 
судиите, претседателот го утврдува годишниот распо-
ред на работите во Судот. 
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Член 13 
Претседателот на Судот може да предложи опреде-

лени работи и задачи од надлежност на Судот да бидат 
разгледани на седницата на судиите и да се преземат 
мерки за отстранување на неправилностите и слабо-
стите во работата како и за унапредување на методот 
на работа и за постигнување подобри резултати. 

Член 14 
Претседателот на Судот, по потреба, одржува ра-

ботни средби со претседателите на апелационите и ос-
новните судови во врска со работата на судовите, при-
мената на Судскиот деловник и за други прашања зна-
чајни за судството, како и состаноци со претставници 
на други органи и организации за прашања од значење 
за судството. 

Член 15 
Претседателот врши надзор врз работата на сите 

оддели на Судот, писарниците и другите служби и пре-
зема потребни мерки за навремено и уредно работење и 
за отстранување на неправилностите. 

Претседателот на Судот ги испитува, по потреба 
пр дините за одолговлекувањето на постапката во по-
стапување по одделни предмети на Судот и презема 
мерки за нивно отстранување. 

Член 16 
Комуникацијата со странки во врска со судската 

управа ја врши претседателот на Судот во денови и на 
начин што тој ќе ги определи. 

Известувањата по писмените поплаки и претставки 
ги дава секретарот на Судот по претходно одобрување 
од претседателот на Судот. 

По овластување на претседателот, приемот на 
странките може да го врши и шефот на кабинетот на 
претседателот. 

Член 17 
Претседателот на Судот, судиите и другите овла-

стени работници ги разгледуваат и по потреба ги прове-
руваат поднесените претставки, кои се однесуваат за 
нестручно, несовесно, ненавремено или неуредно 
вршење на функциите и работите во Судот и во сите 
судови во Републиката и веднаш се преземаат мерки за 
отстранување на евентуалните недостатоци. 

Проверката на наводите во претставката ја вршат 
претседателот на Судот и стручните служби на кабине-
тот на претседателот. По оцена на претседателот, ако 
претставката содржи сериозни основи за сомневање во 
работата на одделни судии и други вработени во судо-
вите, за проверка на тие наводи може да овласти опре-
делен судија или да оформи комисија. 

Член 18 
Комисијата од претходниот член се образува откако 

претседателот на Судот ќе прибави изјава од претседа-
телот на соодветниот суд односно од судијата на кого се 
однесува претставката. 

Комисијата, односно определениот судија, се овла-
стени да ги вршат сите дејствија потребни за утврду-
вање на фактите изнесени во претставката, да бараат 
потребни известувања, да извршат увид во предмети и 
други списи, да водат разговори со претседателот на 
соодветниот суд односно судијата и со други лица. 

По завршување на работата, овластениот судија или 
овластената комисија доставува до претседателот на 
Судот информација, а претседателот со свое мислење и 
предлог ја известува Општата седница. 

На подносителот на претставката, задолжително му 
се доставува одговор. 

Член 19 
Заради навремено информирање и запознавање со 

тековната работа и со актуелните прашања во судските 
оддели, консултации во врска со составување на пред-
лозите за седниците на судиите и на Општата седница и 
заради прибирање на мислења за прашања од надлеж-
ност на претседателот на Судот, претседателот на Су-
дот, по потреба, одржува работни или договорни 
средби со претседателите на судските оддели, а повре-
мено и со претседателите на судските совети. 

Член 20 
Во рамките на остварувањето на грижата и одговор-

носта за навремено и уредно извршување на работата 
на Судот, претседателот на Судот може да бара пода-
тоци и информации од претседателите на одделите, 
претседателите на советите и одделни судии што се 
однесуваат на текот на постапката на предметите. 

Член 21 
Претседателот на Судот може да определи приори-

тет во решавањето на одделни предмети врз основа на 
писмено барање на странки или врз основа на усно 
барање при приемот на странките кај претседателот. 
Приоритетот се потврдува со потпис на претседателот 
на писменото барање на странките односно на обвив-
ката на предметот. 

Овие предмети се земаат во работа без одлагање. 

2) Кабинет на претседателот на Врховниот суд на Репу-
блика Македонија 

Член 22 
За вршење на стручни, административно-технички 

работи за потребите на претседателот на Судот се орга-
низира кабинет на претседателот на Судот. 

3) Судски оддели 

Член 23, 
Во Судот се основаат три судски оддели: 
1. Оддел за казниви дела; 
2. Оддел за граѓански дела; 
3. Оддел за управни спорови. 

4) Центар за информатика, евиденција на судската 
практика и едукација 

Член 24 
Во Судот се основа и Центар за информатика, еви-

денција на судската практика и едукација. Со Центарот 
раководи судија определен од претседателот на Судот, 
со годишниот распоред за работа. 

5) Стручна служба 

Член 25 
Стручно-соработничките, стручните, материјално-

финансиските, административните и административно-
техничките и техничките работи ги врши стручната 
служба на Судот. 

Стручната служба ја сочинуваат самостојните суд-
ски советници, судските советници, стручните соработ-
ници, административните, админисгративно-технич-
ките и техничките работници. 

Член 26 
Стручната служба се организира во два сектора: 
1. Сектор за вршење на стручно-правни работи 

(стручно правен сектор); 
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2. Сектор за вршење материјално-финансиски, ад-
министративни, административно-технички и технички 
работи (административно-технички сектор). 

Во стручно-правниот сектор се вршат работите што 
спаѓаат во делокруг на работата на самостојните судски 
советници, судските советници и стручните соработ-
ници. - : , 

Во административно-техничкиот сектор се вршат 
материјално-финансиските, административните, дакти-
лографските, курире ките и другите технички работи. 

Член 27 
Во рамките на административно-техничкиот сектор 

се организираат: 
1. писарница за казниви дела; 
2. писарница за граѓански дела; 
3. писарница за управни спорови; 
4. приемна канцеларија со експедиција; 
5. служба за материјално-финансиски работи; 
6. дактило биро; 
7. библиотека; 
8. возачко-доставувачка служба; 
9. телефонска централа; 
10. бифе. 

Член 28 
Со стручната служба раководи секретарот на Судот 

според насоките на претседателот на Судот, и нему му 
одговара за својата работа. 

Работите и работните задачи на вработените во 
стручната служба, како и нивниот број се уредуваат со 
актот за систематизација. 

Член 29 
Претседателот на Судот со годишниот распоред за 

работа врши распоред за работа на самостојните судски 
советници, судските советници и стручните соработ-
ници по оддели, кои работат по насоките на претседате-
лот на одделот и судиите со кои се определени да рабо-
тат. 

Со годишниот распоред за работа ги определува од-
говорните работници во писарници^ и службите во 
кои има повеќе од еден работник. 

6) Секретар на Судот 

Член 30 
Секретарот на Судот му помага на претседателот на 

Судот во работите на судската управа и ги врши осо-
бено следните работи: 

- се грижи за уредно и навремено извршување на 
работите од страна на работниците во Судот; 

- води евиденција на присутните и отсутните работ-
ници, го контролира почитувањето на почетокот и 
завршувањето на работното време од страна на работ-
ниците и го известува претседателот на Судот за состој-
бите; 

- учествува во организирањето на Општата седница 
и седницата на судиите, се грижи за водењето на запис-
ниците и за правилно и навремено оформување на ста-
вовите и мислењата што се донесени; 

- ги прима странките кои се обраќаат до Судот и им 
ги дава потребните известувања и објаснувања во врска 
со постапката пред Судот; 

- се грижи за постапувањето по претставките, по-
плаките и другите барања на странките и изготвува 
годишен извештај за поплаките упатени до Судот; 

- се грижи за правилно извршување на работите во 
врска со работните односи и персоналните прашања; 

- се грижи за подготвувањето нацртот на предлогот 
на финансиската пресметка за работата на Судот, го 
следи извршувањето на пресметката во текот на годи-

ната и го известува претседателот на Судот за состој-
бите; 

- врши работа на одговорен работник за народна 
одбрана и за работите во врска со постапувањето со 
поштата од доверлив карактер. 

Глава Ш 

РАБОТА НА СУДОТ 

Член 31 
Работите од својата надлежност, утврдена со Уста-

вот и Законот за судовите, Судот ги извршува преку: 
- советите, 
- седницата на одделите, 
- заедничката седница на одделите, 
- седницата на судиите, 
- општата седница. > 
Во проучувањето на одделни прашања од интерес за 

работата на Судот учествуваат и почесни советници. 

1. Работа во советите 

Член 32 
Претседателот на советот определува, по правило, 

според редоследот на приемот на предметот судија из-
вестител, кој постапува по предметот, а во посложе-
ните предмети изработува писмен реферат или нацрт-
одлука, која се доставува на членовите на советот. 

Советот може да определи и ^известител, ако тоа 
го побара судијата известител или ако советот оцени 
дека тоа е потребно. 

Член 33 
При донесување на одлука, советот оценува дали 

прифатеното правно мислење треба да биде запишано 
во евиденцијата на судската практика и да биде реги-
стрирано во документацијата. Советот утврдува сен-
тенца од прифатеното правно мислење врз основа на 
нацрт составен од судната известител. 

Член 34 
Ако советот во одлучувањето оцени дека треба да се 

поведе постапката за измена на закон што се приме-
нува, се составува предлог до претседателот на Судот, а 
тој го иницира разгледувањето на Општа седница. 

Кога советот ќе оцени дека по правното прашање за 
кое решавал треба да се донесе правно мислење, заради 
обезбедување единствена примена на законот, го изве-
стува за тоа претседателот на одделот и ја прекинува 
работата по предметот се додека тоа прашање не биде 
расправано на седница на одделот. 

Ако на седницата на одделот не се постигне соглас-
ност за единствена примена на законот, предлогот за 
донесување правно мислење се доставува до претседа-
телот на Судот, а тој предлогот го става на разгледу-
вање и расправање на Општа седница. 

Член 35 
Изворникот на одлуката заедно со предметот се до-

ставува до Центарот за информатика, евиденх^ја на 
судската практика и едукација. 

Ако Центарот за информатика, евиденција на суд-
ската практика и едукација, укаже дека со донесената 
одлука се отстапило од практиката на Судот, претседа-
телот на советот повторно го поставува прашањето на 
разгледување и одлучување пред советот. 

Ако советот не ја измени одлуката при повторното 
одлучување, предметот се упатува до претседателот на 
одделот заради постапување и разгледување на седница 
на одделот. 
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Член 36 
Секоја седница се евидентира во посебна книга за 

седница на совет, во која се внесува денот на одржува-
њето на седницата, составот на советот, бројот на пред-
метот, правниот лек односно основот по кој се одлучу-
вало и видот на одлуката, а во одделни предмети и 
присуството на странките, кога тоа се определува со 
закон. 

Евидентната книга за работа на советот се чува кај 
претседателот на советот. 

2. Судски оддели 
Организација и надлежности на одделите 

Член 37 
Во надлежност на судиите од Одделот за казниви 

дела е постапувањето и одлучувањето по предметите за 
кривични дела и други казниви дела. 

Во надлежност на судиите од Одделот за граѓански 
дела е постапувањето и одлучувањето по предметите во 
споровите од личните и семејните односи, работните 
односи, како и од имотните и другите граѓанско-правни 
односи на физичките и правните лица. 

Во надлежност на судиите од Одделот за управни 
спорови е постапувањето и одлучувањето по предме-
тите од управни спорови. 

Изборните предмети ги решават посебни совети 
определени со годишниот распоред за работа на Судот. 

Член 38 
Одделите вршат и други работи кои им се ставени во 

надлежност со закон и работи кои по својата правна 
природа се од надлежност на одделот. Особено разгле-
дуваат законски прописи и други правни акти, иници-
раат стручни советувања, консултативни состаноци и 
семинари со претставници на други судови, државни 
органи и организации од земјава и странство по правни 
прашања од примената на законите. 

Член 39 
Одделот го сочинуваат сите судии кои постапуваат 

по предметите од надлежност на тој оддел, како и 
стручните соработници, судските советници, самостој-
ните судски советници и административните работници 
кои согласно со програмата за работа се распоредени 
во одделот. 

Одделот работи во состав од судии кога постапува и 
расправа по предметите од својата надлежност, а за 
другите прашања од својата надлежност работи во по-
широкиот состав од став 1 на овој член. 

Член 40 
Одделот има претседател и заменик на претседате-

лот, од редот на судиите, а секретар, од редот на суд-
ските советници. 

Член 41 
Одделите работат на седници. 
Седниците ги свикува претседателот на одделот по 

своја иницијатива, по барање на судиите во одделот или 
на претседателот на Судот. 

Претседателот на одделот за секое правно прашање 
односно предмет определува судија известител и судија 
со известител, ако тоа е потребно, и се грижи за форму-
лирање на правните мислења и заклучоци донесени на 
седницата и за извршување на програмата на Судот што 
се однесува за работата на одделот. 

3. Заеднина седница на одделите 

Член 42 
Во Судот, по потреба, се организираат и заеднички 

седници на судските оддели. 

На седниците на судските оддели се разгледуваат 
прашања од интерес за работата на сите совети, од-
носно судии што се во состав на одделот, особено во 
однос на примената на законите во соодветни области и 
воедначување на судската практика и унапредување на 
методот на работата. 

Член 43 
Со поканата за седница се предлага дневниот ред и 

се доставуваат материјалите по кои ќе се расправа на 
седницата. 

Поканата и материјалите за седницата се доставу-
ваат до секој судија, самостојните судски советници, 
судските советници и стручните соработници во состав 
на одделот како и на претседателот на Судот, најдоцна 
осум дена пред нејзиното одржување, а за итни и акту-
елни прашања овој рок може да биде пократок. 

Член 44 
Кога во решавањето на некое правно прашање уче-

ствуваат два оддела, заедничката седница ја свикуваат 
спогодбено претседателите на тие оддели при што секој 
оддел определува судија известител. 

Со заедничката седница раководи претседателот на 
одделот во чиј делокруг спаѓа материјата која е пред-
мет на расправа или по договор меѓу претседателите. 

Член 45 
Самостојните судски советници, судските советници 

и стручните соработници во одделот имаат право на 
седницата на одделот и на заедничката седница да уче-
ствуваат во дискусијата по правните прашања што се 
ставени на дневен ред, но не и право да гласаат. 

Член 46 
За полноважно одлучување на седницата на одде-

лите потребно е присуство на најмалку две третини од 
судиите кои го сочинуваат одделот, додека за полно-
важно одлучување на заедничка седница на оддели по-
требно е присуство на најмалку две третини од судиите 
на секој оддел. 

Правното мислење се усвојува со двотретинско мно-
зинство од судиите на секој оддел. 

Член 47 
Правното мислење се изнесува на Општа седница во 

случаите кога не ќе се постигне потребниот број на 
гласови на седницата на одделот или кога ќе се дојде до 
различни ставови на два оддела на заедничката седница 
на одделите. 

На ист начин се постапува и во случаите ако советот 
при повторното одлучување не постапи во согласност 
со правното мислење на одделот. Во тој случај претсе-
дателот на одделот има право да ја запре одлуката до-
дека не се изнесе прашањето на Општа седница. 

Судијата кој не се согласува со одлуката на седни-
цата на одделот или на заедничката седница на одде-
лите, може да му предложи на претседателот на Судот 
прашањето да биде изнесено на Општа седница на Су-
дот. 

Член 48 
За работата на седницата се води записник во кој се 

внесуваат сите мислења изнесени на седницата, како и 
резултатот од гласањето. 

Записникот го потпишува претседателот на одделот 
кој раководел со седницата и стручниот соработник кој 
го водел записникот. 

Секоја седница се евидентира во посебна книга на-
менета за седници на одделот во која се евидентира и 
содржината на записникот од работата на седницата. 

Член 49 
Нацртот на правното мислење прифатено на седни-

цата го изготвува известителот, а ако неговиот предлог 
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не биде прифатен, тогаш судијата определен на седни-
цата. 

Нацртот се доставува до сите членови на одделот. 
Конечниот текст се усогласува на седницата на одде-

лот. 
Правното мислење составено во писмена форма го 

потпишуваат сите членови на одделот. 
Судијата кој не се согласува со прифатеното правно 

мислење, со диспозитивот или со образложението, не 
го потпишува правното мислење туку своето мислење 
ќе го издвои и ќе го приложи кон изворникот на прифа-
теното правно мислење. чРЛ*** 

4. Работа на седницата на судиите 

Член 50 
Седницата на судиите ја сочинуваат сите судии на 

Судот. 
Седницата на судиите ја закажува и со неа раководи 

претседателот на Судот. 
' Член 51 

На седницата на судиите се разгледуваат прашања 
од општо значење за работата на Судот, се утврдува 
предлогот на програмата за работа и се дава мислење за 
годишниот распоред за работа на судиите. 

На седницата на судиите се разгледуваат стручни и 
правни прашања од пошироко значење заради насочу-
вање на нивното разгледување на Општа седница или 
на одделни советувања и состаноци, се определува уче-
ството на судиите на разни советувања во земјата и 
странство, се разгледуваат информациите од изврше-
ните посети во земјата и странство, како и прашањата 
што треба да се постават на Општата седница. 

Претседателот на Судот, на седницата на судиите, 
ги информира судиите за активностите и контактите 
што ги остварил со другите органи и организации во 
земјата и странство, а исто така и за други поважни 
сознанија и активности од неговата надлежност. 

5. Работа на Општата седница 

Член 52 
Општата седница ја сочинуваат претседателот и 

сите судии на Судот. 
Член 53 

На Општата седница сите судии носат посебна суди-
ска облека (тога). 

Судиите во салата за седници седат цо следниот ре-
дослед: претседателот на Судот седи на централното 
место на масата, од десна страна седи претседателот на 
одделот кој е постар според изборот, а од лева помла-
диот според изборот. Судиите, првите дванаесет според 
изборот седат од десна страна на претседателот, а дру-
гите дванаесет исто така според изборот седат од ле-
вата страна, но сметано од дванаесетиот судија што 
седи од десната страна на претседателот на Судот. Ако 
повеќе судии се избрани на иста седница, староста се 
определува според редоследот на изборот. Секој судија 
седи на точно определеното место и пред него стои 
табличка со називот на Судот и името и презимето на 
судијата. 

Ако во работата на Општата седница учествуваат и 
лица надвор од составот на Општата седница, тие седат 
после составот на Судот. 

Секретарот на Судот, самостојните судски совет-
ници, судските советници и стручните соработници се-
дат зад судиите, во зависност од просторот на салата во 
којашто заседава Општата-седница. 

Член 54 
На Општата седница, по правило, се присутни и 

учествуваат во работата без право на гласање секрета-

рот на Судот, самостојните судски советници, судските 
советниците, стручните соработници и записничарот. 

Кога претседателот на Судот ќе оцени дека има по-
треба, а особено кога Општата седница обработува 
прашања од посебен интерес, може да покани на Опш-
тата седница да присуствуваат и да учествуваат во неј-
зината работа и претставници на апелационите ц основ-
ните судови. 

На Општата седница, по оцена на претседателот, 
или по заклучок на Општата седница, можат да бидат 
повикани да учествуваат во работата на Општата, сед-
ница и Јавниот обвинител на Република Македонија, 
Народниот правобранител, Јавниот правобранител на 
Република Македонија, претставници од правните фа-
култети или другите факултети, претставници на Ака-
демијата на науките и уметностите на Македонија, или 
други стручни институции кои можат по прашањата од 
нивниот делокруг да дадат свое мислење и придонес. 

По оценка на претседателот на Судот, зависно од 
прашањата на дневниот ред, Општата седница ќе се 
одржува исклучиво со членовите копја сочинуваат. 

Член 55 
За Општата седница се известуваат и на неа можат 

да присуствуваат и претставници на јавните гласила, 
ако на седницата се расправаат прашања од пошироко 
правно значење и од интерес за пошироката јавност. 
Одлука за присуство на претставници на јавните гла-
сила донесува претседателот на Судот. < 

Член 56 
Општите седници, по правило, се одржуваат во се-

диштето на Судот. По исклучок, со одлука на Општата 
седница тие можат да се одржуваат и надвор од седиш-
тето на Судот. 

Член 57 
Општата седница ја свикува претседателот на Судот 

по сопствена иницијатива и по заклучок на Општата 
седница. 

Иницијатива за свикување на Општа седница може 
да се поднесе од: 

- седницата на судиите 
- одделите на Судот 
- судските совети 
- судијата на Судот 
- претседателот на апелационен или на основен суд. 
Претседателот е должен да свика Општа седница по 

заклучок на Општа седница, по барање на оддел на 
Судот или на седница на судиите. 

Заедно со барањето за свикување на Општа1 сед-
ница, потребно е да се изложи прашањето што треба да 
се разгледува на седницата и да се изнесе мислењето за 
решението на тоа прашање доколку иницијативата за 
свикување потекнува од седницата на судиите, одде-
лите, судските совети, судиите на Судот и претседате-
лите на апелационите и основните судови. 

Член 58 
Иницијатива за свикување на Општа седница може 

да се поднесе и од субјекти кои не се наведени во член 
57. Претседателот на Судот таквата иницијатива ја до-
ставува до одделите заради разгледување. Ако одде-
лите оценат дека има основ за свикување Општа сед-
ница за иницираното прашање, иницијативата ќе се 
смета како предлог на одделот. 

Член 59 
Општата седница одлучува полноважно, ако на сен 

Ѕ Г Ѕ Ѕ З ^ ДВе од членовите 

на о д л у ч у в а с ° ^ 
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Гласањето, на Општата седница е јавно кога се одлу-
чува за правен лек, а тајно за другите случаи кога за тоа 
ќе одлучи Општата седница. 

Член 60 
Општата седница ја свикува и со неа раководи прет-

седателот на Судот, а во негово отсуство судијата што 
го заменува или судијата што е најстар според изборот. 

Претседателот на Судот ја свикува Општата сед-
ница по своја иницијатива, или на писмена и образло-
жена иницијатива на субјектите од член 57 и член 58. 

; , Член 61 
Расправање и прифаќање на начелните ставови или 

начелните, правни мислења, можат да предложат одде-
лите на Судот во чие правно подрачје спаѓа третира-
ното, прашање на кое се однесува начелниот став или 
начелното,правно мислење. 

Предлогот ќе се даде за расправање на Општата 
седница ако во одделот на Судот од кој се предлага е 
прифатен со мнозинство на гласови на судиите од тој 
оддел: 

Кога се работи за прашања кои ги засегаат работите 
на два или на сите три оддели, одделите претходно ги 
усогласуваат своите ставови. Ако ставовите на одде-
лите не се усогласени, со предлогот за Општа седница 
на едниот ОЈјдел се наведуваат и спротивните ставови на 
другите оддели. 

По предлог на судија на Судот, претседателот на 
Судот го поставува одреденото прашање на Општата 
седница, ако судијата изработи писмен реферат, со кон-
кретен предлог за решавање на спорното прашање. 

Секој судија има право своето мислење да го искаже 
во траење од пет минути со можност да се јави уште 
еднаш пак во траење од пет минути, а ако бара допол-
нително време, претседателот на Судот треба да бара 
одобрување од Општата седница. 

Во случај на непридржување на предвиденото 
време, по претходна опомена, претседателот на Судот е 
должен да му го одземе зборот на секој учесник на 
Општата седница. 

Член 62 
Покана за свикување на Општа седница со предло-

гот на дневниот ред и со сите материјали, им се доста-
вува на членовите на Општата седница и на други учес-
ници најмалку 10 дена пред одржувањето на седницата. 

Во итни случаи, тој рок може да биде покус. 
И во случајот коѓа претседателот свикува Општа 

седница, по своја иницијатива во итни случаи, е должен 
со поканата да достави до членовите на Општата сед-
ница писмен материјал со предложенот дневен ред. 

Член 63 
, Секој член на Општата седница може писмено да го 

образложи своето мислење пред седницата, кое претсе-
дателот го доставува на другите членови на Општата 
седница. 

Член 64 
По исклучок, за Општата седница чие одржување е 

закажано, можат да се предложат за разгледување и 
други -прашања надвор од предлогот на дневниот ред. 
Во таков случај предлагачот на новото прашање е дол-
жен да ги подготви и достави материјалот до претседа-
телот на Судот, а тој до сите судии на Судот најдоцна 5 
дена пред одржувањето на седницата. 

Општата седница ќе одлучи дали ќе го стави тоа 
прашање на дневен ред. 

Член 65 
Претседателот на Судот најнапред утврдува дали на 

Општата седница се присутни најмалку две третини од 

членовите на Општата седница, а после тоа со гласање 
се утврдува дневниот ред. 

При утврдување на дневниот ред можат да се внесат 
и прашања предложени непосредно пред одржувањето 
на седницата или на самата седница ако се од таков 
карактер што за нив не е потребна подготовка, а се 
бара особена итност. Итноста треба да се образложи. 

Редоследот за разгледување на прашањата од днев-
ниот ред на Општата седница го определува претседа-
телот на Судот. 

Член бб 
Откако Општата седница ќе го утврди дневниот ред, 

претседателот на Судот односно претседавачот, при се-
која точка од дневниот ред му дава збор прво на суди-
јата известител. Во расправата, претседателот на Су-
дот на учесниците им дава збор по оној редослед по кој 
се пријавиле за расправа. 

После расправата по начелните ставови, односно 
начелните правни мислења и другите прашања претре-
сувани на Општата седница, прв дава мислење судијата 
известител или судијата по чиј предлог прашањето е 
ставено на разгледување на Општата седница. 

Ако член на Општата седница сака да зборува за 
повреда на Деловникот, или да одговори на наводот во 
врска со од него изнесено мислење кој предизвикал 
несогласување, претседателот на Судот му дава збор 
веднаш штом ќе побара. 

Член 67 
Претседателот на Судот се грижи за одржување на 

редот на седницата, 
Претседателот на Судот, односно претседавачот на 

седницата, дискусијата по одделни точки од дневниот 
ред ја заклучува кога ќе утврди дека прашањето е зрело 
за одлучување или кога Општата седница ќе се изјасни 
за тоа. 

Општата седница може да одлучи да се одложи зазе-
мањето на начелен став или начелно правно мислење, 
односно донесувањето на одлука по одделни прашања 
доколку наоѓа дека не се зрели за решавање или од 
некои други посебни причини, а по потреба може и 
одделни прашања да симне од дневниот ред. 

Предлагачот може да го повлече предлогот за наче-
лен став или начелно правно мислење, без обврска пов-
торно да го предложи за расправање и одлучување на 
Општа седница. 

Член 68 
По прашањата од дневниот ред се гласа откако 

Општата седница ќе се изјасни дека за прашањето е 
достатно расправано. 

Гласањето се врши така што присутните членови на 
Општата седница се изјаснуваат со „за" или „против" 
предлогот. 

Ако има повеќе предлози, прво се гласа за предло-
гот на известителот, а потоа за другите предлози, како 
што биле предложени на Општата седница или по логи-
чен редослед. 

Членовите на Општата седница не можат да одбијат 
да гласаат. 

Член 69 
По правило, гласањето се врши со кревање на рака, 

а по исклучок и поименично, ако така одлучи Општата 
седница. 

Кога се гласа со кревање на рака, на повик на прет-
седателот на судот односно претседавачот на седни-
цата, прво гласаат членовите на Општата седница кои 
се за предлогот. 

Претседателот на Судот, односно претседавачот на 
седницата, прво утврдува дали за прифаќање на предло-
гот гласале мнозинството на судиите на одделите во 
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чија надлежност спаѓа третираното прашање, потоа 
утврдува дали гласале за прифаќање на предлогот мно-
зинството од сите членови на Општата седница. 

После гласањето за предлогот, претседателот на 
Судот односно претседавачот на седницата, ги пови-
кува да гласаат и членовите на Општата седница кои се 
против предлогот. 

Член 70 
Поименично се гласа ако тоа го бара некој од члено-

вите на Општата седница или ако така одлучи Општата 
седница со мнозинство на гласови на сите присутни 
членови на Општата седница. 

Поименично се гласа со повикување на членовите на 
Општата седница по азбучен ред на нивните прези-
миња, со тоа што судијата известител секогаш гласа 
прв. 

Член 71 
Кога по одделни прашања се врши тајно гласање, 

резултатот од гласањето го утврдува тричлена коми-
сија која ја именува Општата седница од своите чле-
нови. Секретарот на Судот помага во работата на ко-
мисијата. 

Тајното гласање се обавува со гласачко ливче. На 
гласачкото ливче задолжително треба јасно да биде 
определено прашањето за кое се гласа. Се гласа така 
што се заокружува зборот „за" или „против". 

Член 72 
За текот на Општата седница се води записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за Опш-

тата седница и податоците од нејзината работа. 
Кога Општата седница одлучува по барање за заш-

тита на законитоста, записникот за советувањето со 
одлуката донесена по барањето се потпишува од сите 
присутни членови на седницата. 

Начелните правни ставови, начелните правни ми-
слења, како и другите прифатени одлуки се впишуваат 
во записникот дословно, така како што биле изгласани 
на Општата седница. 

Во записникот се впишуваат и резултатите од гласа-
њето за одделните прашања и предлози. 

Секој член на Општата седница кој не се согласил со 
прифатената одлука, може да бара суштествените де-
лови на неговото мислење да се впишат во записникот 
или кон записникот да се приложи неговото издвоено 
мислење. 

Кон записникот се прилага и препис од одлуката, 
односно мислењето кое го прифатила Општата сед-
ница. 

Член 73 
Записникот на Општата седница го води секретарот 

на Судот, или со одлука на претседателот на Судот, 
друго лице. 

Записникот го потпишуваат претседателот на Судот 
и записничарот. 

Текот на седницата може да се сними на магнето-
фон. Препишаниот текст се приложува кон записни-
кот. 

Член 74 
Секоја Општа седница се впишува во книгата за 

седници на Општата седница. 
Член 75 

Општата седница одлучува кој ќе го изготви прифа-
тениот начелен став, начелното правно мислење, за-
клучокот или другата одлука. По правило, за тоа се 
определува судијата известител, освен ако неговиот 
предлог не бил прифатен или пак предлогот на одделот 
на кој му припаѓа третираното прашање. 

Утврдените начелни ставови и начелни правни ми-
слења и усвоените заклучоци содржат и образложение 
во кое се наведуваат причините за нивното усвојување. 

Образложението ги содржи и причините на мисле-
њето кое не било прифатено. 

Дефинитивната редакција на усвоените начелни ста-
вови, начелните правни мислења, другите одлуки и за-
клучоци ја изготвува комисијата за редакција на одлу-
ките, која ја определува Општата седница. 

Прифатените начелни ставови, начелните правни 
мислења, одлуките и други заклучоци, задолжително 
треба да бидат изготвени во рок од 15 дена по завршува-
њето на Општата седница. 

Начелните ставови се објавуваат во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Начелните правни мислења, другите одлуки или за-
клучоци можат со одлука на Општата седница, да бидат 
објавени на соодветен начин, а преку средствата за ин-
формирање. 

По барање на член на Општата седница, може да се 
објави и издвоено мислење на судија, член на Општата 
седница. 

Член 76 
Начелните ставови и начелните правни мислења кои 

биле прифатени на Општата седница, се задолжителни 
за сите совети на Судот. 

Претседателот на одделот е должен да ги инфор-
мира членовите на советите во одделот за иеу согласно-
ста на одлуката на еден совет со ставот на Општата 
седница. После таквата информација советот е должен 
за тоа повторно да одлучува, согласно со одлуката на 
Општата седница. 

Член 77 
Кога Општата седница дава мислење за предлози на 

закони и на други прописи, со кои се уредуваат пра-
шања од значење за работата на судовите, претседате-
лот на Судот определува судија од соодветниот оддел 
кој претходно го проучува законот односно прописот и 
реферира на одделот, а утврденото мислење на одделот 
се доставува на Општата седница. 

Мислење искажано надвор од Општата седница се 
смета за лично мислење на судијата. 

Член 78 
Кога Општата седница разгледува прашање во 

врска со работата на судовите најпрвин треба да има 
мислење од седницата на судните на соодветниот суд. 
Тоа мислење го проучува судија определен од претседа-
телот на Судот и тој ја информира Општата седница. 

Во случај таков проблем да изнесе судија на Општа 
седница ќе се побара мислење од седницата на судиите 
на соодветниот суд на кој се однесува. 

Кога е во прашање примената на законите без под-
готвен пишан материјал, Општата седница, по пра-
вило, не го разгледува проблемот. 

Член 79 
Кога Општата седница утврдува мислење за избор и 

утврдување предлог за постоење на причини за разре-
шување на судија, по добиените податоци од Републич-
киот судски совет, се известуваат сите судии најдоцна 8 
дена пред седницата, а претседателот на Судот може да 
задолжи еден или повеќе судии да реферираат на седни-
цата. 

Општата седница може, по потреба, и на друг начин 
да прибави податоци и факти кога утврдува мислење за 
избор односно разрешување на судија. 

Член 80 
Годишните извештаи за работата на судовите О т и 

тата седница ги разгледува најдоцна до 30 март. 
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На Општата седница на која се разгледуваат извеш-
таите се повикуваат и претседателите на апелационите 
судови, а во одделни случаи и претседателите на сите 
или на одделни основни судови. 

Општата седница, по разгледувањето на извештајот 
за работа на секој суд, дава своја оценка во вид на 
заклучок во однос на ажурноста на судот, квалитетот 
на работата, ангажираноста на судиите и вршењето на 
'судската управа. 

Заклучоците на Општата седница се доставуваат до 
судовите, а по потреба и се објавуваат во средствата за 
јавно информирање. 

Општата седница со Програмата за работа опреде-
лува дали во текот на годината посебно ќе ја следи 
работата на одделен суд и ќе определи судија или група 
судии што ќе го вршат тоа. 

7) Работа на центарот за информатика, евиденција на 
, судската практика и едукација 

Член 81 
Центарот за информатика, евиденција на судската 

практика и едукација се организира во два сектора: 
1. Сектор за евиденција на судската практика и еду-

кација, 
2. Сектор за информатика со база на податоци за 

правосудниот и информацискиот систем. 
Со секторот раководи судија определен од претседа-

телот на Судот со годишниот распоред за работа. 
Член 82 

Во секторот за евиденција на судската практика и 
едукација се усогласува работата на одделите на Судот 
во извршувањето на задачите кои се однесуваат на еви-
денцијата и проучувањето на судската практика и се 
вршат работите во врска со подготовката на програ-
мата за едукација и организирањето на едукацијата. 

Член 83 
Во секторот за евиденција на судската практика се 

подготвува план за следење на судската практика и се 
составуваат предлози по прашањата што се изнесуваат 
на Општа седница односно седница на судиите, заради 
заземање определен став за воедначување на судската 
практика. 

Член 84 
Судијата определен со годишниот распоред за ра-

бота го утврдува начинот на кој секторот за евиденција, 
судска практика и едукација, ги евидентира начелните 
ставови и начелните правни мислења. 

Судијата од претходниот став го определува и начи-
нот на евидентирањето на судската практика. 

Член 85 
Судот издава Билтен два пати во годината, а Збирка 

на судски одлуки еднаш годишно. 

8) Работа на почесните советници 

Член 86 
Работата на почесните советници ќе се уреди со по-

себен акт на Општата седница. 

ГЛАВА IV 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 87 
Секторот за информатика при Центарот за инфор-

матика, евиденција на судската практика и едукација ќе 

започне да функционира кога ќе се обезбедат матери-
јал но-технички и кадровски услови за неговата работа. 

Член 88 
За прашањата што не се уредени со овој деловник 

соодветно ќе се применуваат одредбите од Судскиот 
деловник („Службен весник на РМ" бр.9/97). 

, Член 89 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се објави и во Билтенот на Судот. 

Со влегувањето во сила на овој деловник, преста-
нува да важи досегашниот Деловник на Општата сед-
ница на Врховниот суд на Македонија од 01.10.1983 
година. 

ОЗ Бр. 195/98 Цретседател 
4 март 1998 година » а Врховниот суд 

Скопје н а Република Македонија, 
Димитрис ДимишКОВСКА, с.р. 

337. 
Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 

на член НО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 70/92) на седни-
цата одржана на 18 февруари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и дополнување 
на Деталниот урбанистички план на град Гостивар бр. 
08-237/1 донесена од Собранието на Општина Гостивар 
на 14 јуни 1994 година, во делот на КП. бр. 310/1 и 308/1. 

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од 
извршување на поединечните акти и дејствија донесени 
односно преземени врз основа на оспорената одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонца, со реше-
ние У.бр. 185/97 од 17 декември 1997 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со закон. 

Воедно, Судот ги запре од извршување поединеч-
ните акти и дејствија донесени односно преземени врз 
основа на оспорената одлука. 

5. Во претходната постапка Судот утврди дека за 
донесување на Одлуката за изменување и дополнување 
на Деталниот урбанистички план на градот Гостивар 
била одржана јавна расправа која траела 15 дена од 27 
декември 1993 година до 12 јануари 1994 година на која 
граѓаните дале свои писмени забелешки. Притоа, во 
нацрт-планот кој бил изложен на јавна расправа на КП. 
бр. 310/1 и 308/1 биле предвидени само објекти П+3. Во 
предлог-планот пак, на истите парцели се предвидуваат 
уште два објекта - лепенки со катност Приземје. Овие 
лепенки на оспорените парцели не се произлезени од 
барање на граѓаните затоа што во време на донесување 
на планот просторот на кој се предвидени објектите бил 
во сопственост на Република Македонија^ а во 1995 
година е доделен на трајно користење на Пиро Асан и 
Халим од Гостивар. 

Понатаму, Судот утврди дека оспорените два об-
јекта биле вцртани од страна на собраниската комисија 
која работела по забелешките на граѓаните. Имено, на 
јавната расправа по нацрт планот по барање бр. 08-
1128/93 од Мемети Абдулфет сопственик на КП. бр. 298 
чие барање било удоволено собраниската комисија на 
објектот КП. бр. 298 вцртала доградба со катност При-
земје од источната страна на објектот. Притоа, заради 
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естетски изглед, истата комисија уште на четири об-
јекти во низа предвидени со планот додала доградба 
лепенка со катност Приземје кој се протегал на целиот 
потег на улицата „Браќа Гиноски" помеѓу улиците 
„Белградска" и „Шуматоска". 

Значи со .едно барање кое е поднесено од граѓанинот 
Мемети Абдулфет на неговиот објект да биде додадена 
доградба,со! катност Приземје и кое барање било удово-
лено, собраниската комисија без барање од другите 
сопственици ги додала објектите - лепенки без да биде 
одржана јавна расправа за нив и без барање на граѓа-
ните на јавната расправа. 

6. Во Член 31 од Законот за системот на простор-
ното и урбанистичкото планирање („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/85,18/89 и 38/90) кој важеше во време на 
донесување на урбанистичкиот план, се определува ур-
банистичкиот план да се изработува во две фази: нацрт 
на план и предлог на план (став 1), при што нацртот на 
урбанистичкиот план задолжително се става на јавна 
расправа (став 2), после што граѓаните доставуваат за-
белешки во писмена форма (став 4), па потоа врз ос-
нова на забелешките што ќе се прифатат се подготвува 
предлог на Алан (став 6). Понатаму, во член 33 од Зако-
нот, се предвидува предлог-урбанистичкиот план да се 
доставува на, собранието на општината, заедно со из-
вештајот од јавната расправа и образложението на за-
белешките кои не се прифатени, а според член 34 став 2 
од Законот, урбанистичкиот план за подрачјето на 
општината го донесува собранието на општината. 

Од изнесените законски одредби произлегува обвр-
ска за доносителот, нацрт-урбанистичкиот план да го 
стави на јавна расправа пред граѓаните, а граѓаните 
имаат право да дадат забелешки на предвидените реше-
нија. 

Според член.,17 став 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 4/96), по нацртот на деталниот 
урбанистички план се спроведува јавна анкета. Јавната 
анкета според член 18 од Законот, се спроведува со 
излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена во 
кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од 
конкретното подрачје опфатено со планот доставуваат 
писмени забелешки на анкетни листови до организато-
рот на анкетата. За јавната анкета надлежното мини-
стерство изработува извештај со образложение за не-
прифатените забелешки, кој се доставува заедно со 
предлогот на планот. 

Според член 26 од овој закон измените и дополнува-
њата на плановите од член 7 од овој закон се вршат во 
иста постапка пропишани за нивно донесување, до-
колку со овој закон не е поинаку уредено. 

Имајќи ја предвид изнесената фактичка состојба и 
законот, одредбите од поранешниот и сегашниот за-
кон, Судот оцени.дека секоја измена на деталниот урба-
нистички план што се однесува на урбанистичките пар-
цели, намена, каност; регулациони и градежни линии, 
габаритот на објектот, кои елементи треба да ги 
содржи секој детален урбанистички план, претставува 
измена и дополнување на урбанистичкиот план, за чие 
донесување е неопходно спроведување целокупна по-
стапка како и за донесување на урбанистичкиот план. 

Со оглед на тоа што на КП. бр. 310/1 и 308/1 се 
предвидени објекти лепенка без да се спроведе закон-
ски пропишана постапка, Судот оцени дека одлуката во 
означените делови не b во согласност со означените 
одредби од Законот. 

7. Со оглед на тоа што Судот го укина актот означен 
во точката 1 од оваа одлука се укинува и привремената 
мерка за забрана на извршувана на поединечните акти 
и дејствија донесени односно преземени врз основа на 
таа одлука. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

338. ' 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на Република Македони-
ја", бр. 30/93) и врз основа на член 29 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" - пречистен текст 
бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата LXIII седница, одржана на 
09.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОД-
НОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ 
ВО СТРАНСТВО ОД 01.04.1998 ДО 30.06.1998 ГО-

ДИНА 
1. На банките кои добиле овластување за работа со 

странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од USD 55.040.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во стран-
ство и USD 88.064.000 како најголем износ кој можат 
да го држат на сметките во странство од 01.(И. 1998 до 
30.06.1998 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најго-
лемиот износ на девизи кој овластените банки за работа 
со странство мораат, односно можат,да го држат на 
сметките во странство гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за се-
која банка поодделно. 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 бд Законот за 
девизно работење. 

2. Банката што Ќе добие овластување за вршење 
платен промет и кредитни односи со странство, по вле-
гувањето во сила на оваа одлука мора да,држи 25% од 
капиталот потребен за добивање овластување за 
вршење платен промет и кредитни односи со странство, 
како најмал износ на девизи на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да 
го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни односи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
работа со странство мораат, односно можат да го држат 
на сметките во странство согласно оваа одлука, прет-
ставува износот на девизни средства во позиција пре-
сметан според Одлуката за начинот и условите на купо-
продажба на девизи меѓу правните лица во Република 
Македонија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за најмалиот, односно најголемиот 
износ на девизи кој овластените банки за работа со 
странство мораат, односно можат да го држат на смет-
ките во странство од 01.01.1998 до 31 03.1998 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 67/ 
97). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 01.04.1998 година. 

О.бр 02-15/LXIII-1/98 Претседател 
9 март 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
ј Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајлове™, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
ц-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 
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339. 
Врз основа на член 39 став 1 и 2 од Законот за 

девизно работење („Службен весник на РМ", бр. 30/93) 
и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ", бр. 
29/96 - пречистен текст), Советот на Народна банка на 
Република Македонија на својата LXIII седница, одр-
жана на 09.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕ И НА ДРУГО ПРАВНО 
ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ НА СМЕТКА ВО 

СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на 
претпријатие и на друго правно лице да држат девизи на 
сметка во странство („Службен весник на РМ", бр. 40/ 
93), во точката 5 ставот 1 се менува и гласи: 

„За плаќање на трошоците на претпријатијата што 
даваат услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет, на организациите за осигурување и на органи-
зациите што даваат услуги од областа на научните деј-
ности - до висината на просечните месечни трошоци од 
претходната година утврдени врз основа на книговод-
ствените податоци што се приложуваат кон барањето 
за добивање одобрение". 

2. Оваа одлука влегува во сила ОСОДЈОТ ден по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 
! О.бр. 02-15/LXIII-2/98 Претседател 

9 март 1998 година н а Советот на Народна банка 
Скопје н а Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

340. 

Врз основа на член 25 и член 63 точка 30 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ", бр. 29/96 - пречистен текст) и члено-
вите 35 и 36 од Законот за банки и штедилници („Служ-
бен весник на РМ", бр. 29/96 - пречистен текст), Сове-
тот на Народна банка? на Република Македонија на сво-
јата LXIII седница, одржана на 09.(Q.1998 година, до-
несе 'f 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИ-
СКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕ-
ЛИКВИДНОСТ НА БАНКА И ПОСТАПКА ПО 
ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА НЕЛИКВИДНОСТ НА 

БАНКА 

1. Во Одлуката за поблиските услови зџ прогласу-
вање на неликвидност на банка и постапка по прогласу-
вањето на неликвидност на банка („Службен весник на 
РМ", бр. 45/96) во точка 3 се врши следната измена, 
текстот: „а најдоцна до 8:00 часот наредниот ден" се 
брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во „Службе^ ресник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.04.1998 
година. 1 

О.бр. 02-15/LXIII-4/98 ^ Претседател 
09 март 1998 година н а С о в етот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

341. 
Врз основа на член 9 став 2 точка 6 и член 63 став 1 

точка 11 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ", бр. 29/96 - пре-
чистен текст), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата LXIII седница, одржана на 
9.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ 
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ СО ЗА-
ЛОГ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат висината, условите и 
начинот на кој Народна банка на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Народна банка) им одо-
брува кредити на банките со залог на определени хар-
тии од вредност (во натамошниот текст: ломбардни 
кредити). 

2. Ломбардните кредити од точка 1 на оваа одлука 
банките можат да ги користат во висина од: 

1) 75% од номиналната вредност на обврзници на 
Република Македонија и благајнички записи на На-
родна банка. 

2) 60% од номиналната вредност на благајнички за-
писи на банки, освен сопствени благајнички записи. 

3) 50% од номиналната вредност на комерцијални 
записи на трговски'друштва. 

Народна банка на Република Македонија утврдува и 
објавува листа на банки и трговски друштва чии што 
хартии од вредност можат да бидат заложени за кори-
стење на ломбарден кредит согласно точка 2 под 2) и 3) 
од оваа одлука. 

Роќ>т на достасувана на хартиите од вредност од 
став 1 на оваа точка не може да биде покус од рокот на 
кој се одобрува кредитот од точка 1 на оваа одлука. 

3. Ломбардните кредити во смисла на оваа одлука, 
банката може да ги користи најдолго 10 дена во текот 
на еден месец. 

4. Каматната стапка на кредитот од точка 1 на оваа 
одлука, се утврдува согласно со Одлуката за каматните 
стапки на ломбардните кредити на Народна банка на 
Република Македонија. 

5. Користењето на ломбардните кредити ќе се врши 
врз основа на поднесено барање од страна на банката до 
Народна банка, со склучување на договор за секое по-
единечно користење на кредит. 

6. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите и начинот на 
давање краткорочни кредити на банките врз основа на 
залог на определени краткорочни хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ", бр. 10/94). 

7. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

О.бр. 02-15/LXIII-5/98 ^ Претседател 
9 март 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
— — — 

Врз основа на член 16 став 2 и член 63, точка 14 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ", бр. 29/96), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата LXIII 
седница одржана на 9.03.1998 година, донесе 

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

ДОНИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки и стапките на 

надоместот на Народна банка ца Република Македо-
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нија („Службен весник на РМ", бр. 7/97) се изврши 
следната измена и тоа: 

- во точка 9, во ставовите 1 и 2, зборовите: „од 
38,8% од есконтната стапка" се заменуваат со зборо-
вите- „од 70,00%". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.04.1998 
година. 

О.бр. 02-15/LXIII-6/98 
9 март 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
343. 

Врз основа на член 10 став 1 точка 1, член 17 точка 2 
и став 2 и член 61 а од Законот за платен промет 
(„Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 
7/98), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија на својата LXIII седница, одржана на 9.03.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ 

Во Одлуката за начинот на извршување на платниот 
промет со инструменти за плаќање што гласат на го-
леми износи („Службен весник на РМ" бр. 50/97) се 
вршат следните изменувања и дополнувања: 

1. Во точка 1 во став 1 и 3 бројот „10.000.000,00" се 
заменува со бројот „5.000.000,00". 

2. Во точка 1 став ,4 се менува и гласи „Како големи 
плаќања се сметаат сите меѓубанкарски позајмици кои 
се вршат со, или без посредство на Пазарот на пари и 
сите плаќања од и кон Народна банка по сите основи во 
износ од 1.000.000,00 и над 1.000.000,00 денари, како и 
плаќањата што банките ги вршат по објавувањето на 
нето состојбата на жиро-сметката на банките по основ 
на големи плаќања, без оглед на тоа на колкав износ 
гласат плаќањата". 

3. Во точките 2 и 3 бројот „10,00" се заменува со 
бројот „11,00". 

4. Во точка 3 став 3 бројот „11,00" се заменува со 
бројот „12,30", а во став 4 бројот „11,00" се заменува со 
бројот „12,00". 

5. Во точка 4 бројот „12,00" се заменува со бројот 
„12,30". 

6. Во точка 5, точката на крајот се брише и се 
додаваат зборовите „најдоцна до 13,45 часот". 

7. Во точка 6 бројот „13,45" се заменува со бројот 
„14,00", а по зборот „и" текстот се брише и се додава 
„ја известува секоја банка поодделно за вкупниот износ 
на налозите за големи плаќања кои треба да се реализи-
раат во тековниот ден". 

8. Во точка 7 бројот „14,30" се заменува со бројот 
„15,00". 

9. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во „Сл. весник на РМ", а ќе се применува 
од 01.04.1998 година. 

10. Се овластува Дирекцијата за централно банкар-
ски операции да изготви пречистен текст на Одлуката 
за начинот на извршување на платниот промет со ин-
струменти за плаќање што гласат на големи износи. 

О.бр. 02-15/LXHI-7/98 ^ Претседател 
9 март 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трнески, с.р. 

344. 
Врз основа на член 10 ств 1 точка 1, член 17 став 1 

точка 2 и став 2 и член 61а од Законот за платен промет 
(„Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 
7/98), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија својата LXIII седница одржана на 9.III.1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТ-
НИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ 

Пречистен текст 

1. Под инструменти за плаќање што гласат на го-
леми износи, во смисла на оваа одлука, се подразбираат 
сите видови на инструменти за" плаќања (во натамош-
ниот текст: налози за големи плаќања) со кои во текот 
на денот, со посредство на Заводот за платен промет, се 
пренесуваат средства во износ од 5.000.000,00 и над 
5.000.000,00 денари. 

Налозите за големи плаќања ги издаваат банките и 
Народна банка на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: носители на платен промет за големи пла-
ќања), депонентите на банките и депонентите на На-
родна банка на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: учесници во платен промет). 

Како налози за големи плаќања од став 1 на оваа 
точка, ќе се сметаат и налозите за плаќање што учесни-
ците и носителите на платниот промет ги издаваат за 
ист доверител во текот на денот, доколку нивниот вку-
пен збир гласи на износ од 5.000.000,00 денари и над 
5.000.000,00 денари: 

Како големи плаќања се сметаат сите меѓубанкар-
ски позајмици кои се вршат со, или без посредство на 
Пазарот на пари и сите плаќања од и кон Народна 
банка по сите основи во износ од 1.000.000,00 и над 
1.000.000,00 денари, како и плаќањата што банките ги 
вршат по објавувањето на нето состојбата на жиро-
сметката на банките по основ на големи плаќања, без 
оглед на тоа на колкав износ гласат плаќањата. 

2. Учесниците во платниот промет ги доставуваат 
налозите за големи плаќања од носителот на платен 
промет преку кој ќе се реализираат плаќањата, нај-
доцна до 11,00 часот во текот на денот во кој имаат 
намера да ги извршат плаќањата. 

Налозите за големи плаќања до точка 1 од оваа 
одлука, Заводот за платен промет (како носител на 
платен промет за останатите плаќања), нема да ги 
прима, освен налозите за големи плаќања издадени од 
депонентите на Народна банка на Република Македо-
нија и налозите за големи плаќања што ги извршува 
Заводот за платен промет согласно прописите. 

3. Носителите на платен промет за големи плаќања 
се должни да ги примаат налозите за големи плаќања од 
точка 1 на оваа одлука, од учесниците во платен про-
мет, најдоцна до 11,00 часот на денот на извршувањето. 

Примените налози за големи плаќања од став 1 на 
оваа точка и налозите- за големи плаќања кои се изда-
дени по иницијатива на носителот на платен промет за 
големо плаќање (банката), банката ги одвојува, од-
носно ги специфицира на два вида обрасци кои ги До-
пишува Народна банка на Република Македонија. При-
тоа, обработувањето и специфицирањето на налозите 
за големи плаќања кои се однесуваат на меѓусебните 
плаќања на депоненти на иста банка ќе се врши на 
пропишан Образец 1, додека налозите за големи пла-
ќања кои се однесуваат за плаќања спрема други банки 
ги обработува и специфицира на пропишан Образец 2. 

Образец-1 заедно со налозите за големи плаќања, 
носителот на платен промет за големи плаќања (бан-
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ката) го доставува директно во Заводот за платен про-
мет, најдоцна до 12,30 часот на денот на извршувањето. 

Образец-2 носителот на платниот промет за големи 
плаќања (банката) го доставува до Народна банка на 
Република Македонија најдоцна до 12,00 часот, на де-
нот на извршувањето. 

4. Народна банка на Република Македонија врз ос-
нова на добиените Обрасци-2 врши мултилатерално 
пребивање на налозите за големи плаќања за банките 
(како носители на платниот промет за големи плаќања) 
при што ја утврдува претходната нето состојба на нив-
ните жиро-сметки, која најдоцна до 12,30 часот ја со-
општува на секоја банка поодделно. 

5. По извршеното мултилатерално пребивање на на-
лозите за големи плаќања, банката која има негативна 
состојба на својата жиро-сметка е должна до 13:30 ча-
сот да обезбеди средства најмалку во висина на искажа-
ната негативна нето состојба на жиро-сметката и за тоа 
да ја извести Народна банка на Република Македонија 
најдоцна до 13,45 часот. 

6. Народна банка на Република Македонија врз ос-
нова на известувањето на банката ја утврдува конеч-
ната нето состојба на жиро-сметките на банките врз 
основа на мултилатералното пребивање на налозите за 
големи плаќања за секоја банка поодделно до 14:00 
часот и ја известува секоја банка пооделно за вкупниот 
износ на налозите за големи плаќања кои треба да се 
реализираат во тековниот ден. 

7. По добиеното известување од Народна банка на 
Република Македонија, банките ги доставуваат нало-
зите за големи плаќања за обработка до Заводот за 
платен промет најдоцна до 15:00 часот. По извршената 
обработка на налозите за големите плаќања и налозите 
за малите плаќања, Заводот за платен промет ги изве-
стува банката и Народна банка на Република Македо-
нија за дефинитивната состојбата на жиро-сметките на 
банките. 

8. Начинот на спроведување на оваа одлука ќе се 
регулира со посебно Упатство што ќе го донесе гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија, чиј 
составен дел се Обрасците 1 и 2. 

9. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за начинот на извршување на плат-
ниот промет со инструменти за плаќање што гласат на 
големи износи („Службен весник на РМ" бр. 70/96 и 26/ 
97). 

О.бр. 02-15/LXIII-12/98 
9 март 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

О.бр. 02-15/LXIII-8/98 „ Претседател 
9 март 1998 година н а Светот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ", бр. 29/96), Советот на Народна банка на 
Република Македонија на својата LXIII седница, одр-
жана на 09.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МА ЗАШТИТЕН ЗНАК 

- АМБЛЕМ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните обележја 
на заштитниот знак - амблем на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Основните обележја на заштитниот знак - амблем 
на Народна банка на Република Македонија се: 

- кована бакарна монета - од времето на Јустенијан 
II - (565-577) од источниот дел на Римското царство; 

- буквата М на реверсот во средината на монетата 
која означува вредност од 40 нумии; 

3. Заштитниот знак - амблем на Народна банка на 
Република Македонија ќе се користи на целата коре-
спонденција и на сите други пишани материјали кои се 
изготвуваат од Народна банка на Република Македо-
нија и на останатата придружна документација. 

4. Се овластува гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија да ги преземе сите потребни 
дејствија за регистрирање на заштитниот знак - амблем 
на Народна банка на Република Македонија кај над-
лежните органи. 

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

О.бр. 02-15/LX3II-9/98 Претседател 
9 март 1998 година н а Советот На Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, е р. 

345. 
Врз основа на член 80 од Законот за банки и штедил-

ници („Службен весник на РМ" бр. 29/96) и член 63 
точка 30 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 29/96), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата LXIII-та седница, одржана на 09.03.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕ-

ЊЕТО НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на обемот и начинот 
на работењето на штедилниците („Службен весник на 
РМ" бр. 7/97 и 35/97), во точка 1 по став 1 се додава став 
2 кој гласи: 

„Под штеден влог, во смисла на оваа одлука се по-
дразбира збирот на главницата и достасаната камата". 

347. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извенгѓај за 
оствареното производство од доцните посеви, овошје и 
грозје, ЗЕ-ЗЗ" што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
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јодел ските претпријатие, земјоделските задруги, 
трговските друштва и трговците поединци од областа 
на растително^ земјоделско производство и процени-
телите за индивидуалните земјоделски стопанства, про-
изводство на репродукционен материјал и остварен 
принос од соработка (кооперација) со индивидуалните 
производители: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шина по категории на користење, засеани површини по 
култури, број на овошки, пенушки, винова лоза; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единствена 
класификација на дејности и дефиниции за земјодел-
ското стопанство и категории на користени површини; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за 
Република Македонија; 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

, Бр. 02-373/15 
25 февруари 1998 година 

Скопје 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

348. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
очекуваното производство од доцните посеви, овошје и 
грозје, ЗЕ-ЗЗ-1" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
јоделските претпријатија, земјоделските задруги, 
трговските друштва и трговците поединци од областа 
на растителното земјоделско производство и процени-
телите за индивидуалните земјоделски стопанства. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шина по категории на користење, засеани површини по 
култури, број на овошки, пену шии, винова лоза; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единствена 
класификација на дејности и дефиниции за земјодел-
ското стопанство и категории на користени површини; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија; 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/16 . w Директор, 
25 февруари 1998 година Д о н ч ° ^асимовски, с.р. 

Скопје 

349. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ЈфЗкав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
ловното стопанство, Лов И " што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весншс на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 бд ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатија од областа на шумарството, ловеч-
ките организации и здруженија; 

т- задолжително ќе се прибираат податоци за број-
ната состојба на дивечот и причината за промена, ловни 
згради и објекти, површина на ловишта и број на ловци; 

- при спроведувањето на . истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, дефиниции за ловишта 
и ловни површини, стандарди за ловен и отстрелан ди-
веч; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на бројната состојба 
во ловиштата. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/17 „ В д. директор, 
25 февруари 1998 година Д о и ч е Герасимом™, с.р. 

Скопје — 

350. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е : 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичкото истражување „Извештај за 
сточарство на земјоделските претпријатија и земјодел-
ските задруги - ЗЕ-51-2а" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
јоделските претпријатија, трговците поединци, тргов-
ските друштва, земјоделските задруги и други претпри-
јатија во чиј склоп има единици од областа на земјодел-
ството: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
добиток на категории, тежина, биланс и производство 
на млеко, волна, јајца и мед; ! 
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- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиниции 
за видови и категории на добиток; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за 

Република Македонија. 
3.^За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-

дот За статистика на Република Македонија. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/18 В.д. директор, 
25 февруари 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

! Скопје 
351. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Сб ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
производство на шумски сортимента - Шум-22" што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувана за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатија од областа на шумарството и наци-
онални паркови и ловишта: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за исе-
чена дрвна1 маса по извршител, бруто исечена дрвна 
маса, видови на сеча и облици на одгледување, исечено 
дрво во шума и вон шума, шуми оптеретени со пасење, 
споредни шумски производи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, законот за шумарство 
и дефиниции за видовите на дрва, дрвна маса (нето-
бруто), споредни производи; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на видови на одгле-
дување, видови на сеча, дрвна маса, извршители и ви-
дови на дрва. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето вб „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/27 „ Директор, 
25 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 
352. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
штети на државните шуми и шумите со право на соп-
ственост - Шум-51 и Шум-52" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година. („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатија од областа на шумарството и наци-
онални паркови и ловишта: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за штети 
во државните шуми по видови на дрва, површини и 
исечена дрвна маса по причини на штета и вредноста на 
штетата, причини на пожарите, средства за заштита, 
штети од пожари во шумите за кои има право на соп-
ственост; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, законот за шумарство 
и дефиниции за видовите на дрва, дрвна маса (нето-
бруто), споредни производи, дефиниции за штетите во 
шумите; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на видови на одгле-
дување, видови на сеча, дрвна маса, видови на дрва, 
видови на штети и причинители. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка",.а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/28 Директор, 
25 февруари 1998 година Д о н ч ° Г е р а с и м о м * с.р. 

Скопје 

353. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за из-
мените во површината на шумите, Шум-13" што Заво-
дот за статистика на Република Македонија ќе го спро-
ведува согласно Програмата за статистички истражу-
вања за периодот 1998-2002 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна пери-
одика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатија од областа на шумарството и наци-
онални паркови и ловишта: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шината на шумата на почетокот на годината, зголемена 
и намалена површина во текот на годината по видови 
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дрва кај државните и кај шумите кај кои постои право 
на сопственост; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единстве-
ната класификација на дејности, законот за шумарство 
и дефиниции за видовите и начините L л премер на повр-
шината; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат по видови на дрва. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/29 „ директор, 
25 февруари 1998 година Д о н ч ° А с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 
354. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на "^публика Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 25.02.1998 го-
дина, донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за по-
дигање и одгледување на шуми, Шум-41", што Заводот 
за статистика на Република Македонија ќе го спрове-
дува согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатија од областа на шумарството и наци-
онални паркови и ловишта: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за веш-
тачко пошумување на видови на дрва, потрошен саден и 
посадочен материјал, нега, мелиорации на државни 
шуми и шумите за кои постои право на сопственост; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, законот за шумарство 
и дефиниции за видовите и посадочниот материјал. 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извеиггајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, град 
Скопје и за Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/30 
2 февруари 1998 година „ Д о к т о р , 

Скоте Дончо Герасимовски, е. р. 

355. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
градежните објекти, сообраќајници и механизација, 
Шум-61", што Заводот за статистика на Република Ма-
кедонија ќе го спроведува согласно Програмата за ста-
тистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатијата од областа на шумарството и на-
ционални паркови и ловишта: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за шумски 
згради по намена, сообраќајници во државните шуми, 
превозни средства, камиони, трактори, жичари, други 
машини, приклучни уреди за искористување на шу-
мите, потрошувачка на гориво, мазиво и електрична 
енергија; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, Законот за шумарство 
и дефиниции за моќта и силата на механоопремата на 
шумските претпријатија и мерениот систем. 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат по видови и снага на механо-
опрема за дрва. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука вле1ува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/31 
2 февруари 1998 година _ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

356. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за ре-
ализација на земјоделските производи Зе-ТРГ", што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувања за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/97) со месечна 
годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата, трговците поединци, трговските друштва и 
земјоделските задруги: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за про-
дажба на земјоделски производи од сопствено произ-
водство на претпријатија, трговци поединци, трговски 
друштва и земјоделски задруги во количина, вредност 
групи на производи; 
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- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности; 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за 
Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/32 
2 февруари 1998 година В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

357. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
заштита на водите од загадување во индустријата и ру-
дарството, Вод-1", што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998 -
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата од областа на индустријата и рударството и 
неиндустриските претпријатија со индустриско произ-
водство: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за искори-
стување, употреба на водата според изворите, отпадни 
води, повторно употребени, рециркулациони води и 
степен на загадување на водите; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, ПРОДКУМ, стандард 
за загаденоста на водите (степен); 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на гранка, Репу-
блика Македонија и извори и сливови на ниво на Репу-
блика. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/33 
25 февруари 1998 година ^ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

358. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 25.02.1998 го-
дина, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
заштита од поплави и уредување на реките, Вод-За" 
што Заводот за статистика на Република Македонија ќе 
го спроведува согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата во областа на водостопанство и други прет-
пријатија што стопанисуваат со вода: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за заш-
тита на подрачје од поплави, поплавени површини и 
објекти, регулирање на реките и друго; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, класификација за заш-
тита на водите и ерозија и градежни објекти; 

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

3. податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на сектори... За 
спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за 
статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/34 
2 февруари 1998 година В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

359. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 25.02.1998 го-
дина, 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за од-
воднување на земјиште Вод-Зб", што Заводот за стати-
стика на Република Македонка ќе го спроведува со-
гласно („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатија од областа на водостопанство и други прет-
пријатија што стопанисуваат со вода: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за заш-
тита на земјиштето, загрозени површини и објекти од 
внатрешни води, црпни пумпи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности, Класификација за 
заштита на водите и ерозија и градежни објекти и Кла-
сификација на моќта на црпните уреди; 

- давањето на податоците за ова истражување е заг 
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на сектори. 
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3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/35 
2 февруари 1998 година „ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с. р. 

360. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 25.02.1998 го-
дина, донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за си-
стемите за наводнување Вод-4", што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатијата во областа на водостопанство и 
други претпријатија што стопанисуваат со вода: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за зафа-
ќање на води и видови на избори и системи, објекти и 
уреди за наводнување, површини опфатени со системот 
за наводнување, наводнувани површини по сектори и 
остварено производство од наводнувани површини 
води. : 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација дејности, класификација за заш-
тита на водите и ерозија и градежни објекти и класифи-
кација на моќта на црпните уреди, производствени 
мерки. 

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

- податоците ќе ги даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на сектори. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/36 
2 февруари 1998 година w

 В-Д- Директор, 
Скоте Дончо Герасимовски, е. р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД с к о п и ; II - СКОПЈЕ 
Пред ово) суд се води постапка за сопственост по 

тужбата на тужителот Меметали Саитов од Скопје, 
против тужениот Адем Јусуф Асип, КОЈ се наоѓа во 
странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 10 дена по 
опишувањето на ouiacoT со писмен поднесок или лич-
но да се јави во судот и да достави податоци за него-

вото живеалиште или адреса. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател од редот на адво-
катите КОЈ ќе ги застапува неговите права и интереси. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П.бр. 
2115/97. (4093) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за 

утврдување на исчезнато лице за умрено по предлог 
на Слободанка Павловска од Битола, ул."Цане Ва-
сил ев" бр.2/12. 

Се повикува исчезнатото лице Митре Симеонов 
Чунков од е. Гавато, со последно место на живеење во 
е. Гавато, роден 1886 година, кој по Првата светска 
војна се иселил во САД и за ЧИЈ живот по иселувањето 
нема никакви вести, без одлагање да се јави во 
Основниот суд во Битола, просторија бр. 40. Истовре-
мено се повикува секое лице кое нешто знае за 
исчезнатиот или за неговиот живот без одлагање да се 
јави во ОВОЈ суд. 

Доколку рокот од 3 месеци од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" измине 
безуспешно, судот ќе донесе одлука по предлогот за 
прогласување на исчезнатото лице за умрено. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.13/98.(4536) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за сопственост по 

тужбата на тужителот Каришик Мушин од село Гор-
но Оризари, против тужениот Сејдиќ Камил со непоз-
ната адреса на живеење. Вредност на спорот 1.000,00 
денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот, да достави точна 
• адреса и одреди СВОЈ полномошник. Во спротовно, 
судот по службена должност ќе му постави привремен 
застапник, КОЈ ќе ги застапува неговите права и 
интереси до завршување на постапката пред судот. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.2515/97. (4235) 

Основниот суд во Велес поведе постапка по 
тужбата на тужителот Јашари Дануш од е. Г. Вра-
нову , против тужените Шакири Идриз од е. Г. Вра-
новце, а сега со непознато место на живеење и АД АК 
"Лозар" од Велес. За привремен застапник на прво-
оптужениот му е одредена Валентина Перчинковска, 
стручен соработник во Основниот суд во Велес. 

Привремениот застапник Перчинковска Вален-
тина ги има сите права и должности на законски 
застапник , се додека првооптужениот Шакири Идриз 
или неговиот полномошник не се појават пред судот, 
односно додека органот за старателство не го извести 
судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.84/98 (4297) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Емини Зулфи Бајрам од е. 
Чегране, против тужената Емини Аки ВЈолца од е. 
Чегране, а сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот неопределена. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса за привре-
мен застапник и се одредува Душица Димитриеска, 
стручен соработник при овој суд, која што ќе ги 
застапува интересите на тужената се додека таа или 
нејзиниот полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.51/98. (4295) 



18 март 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 т Стр. 713 

Пред овој суд по предлогот на предлагачите 
Кузманоска Менка, Бучкоска Љубинка, Стојкова Ду-
шица и Трпески Вукашин се води постапка за дока-
жување на смртта на лицето Трпеска Перуника ро-
дена на 02.IX.1914 година, во е. Железна Река од татко 
Велаи Крстески и мајка Кира Крстеска. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Крстеска Перуника од Гостивар во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Р.МакедониЈа" и на огласната табла при ОВОЈ суд да 
се Јави во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што 
знаат нешто за невиниот живот, тоа да му го 
соопштат на ово] суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повика-
ното лице не се јави при ОВОЈ суд, да се утврди дека ова 
лице е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.328/97. (4431) 

Пред ОВОЈ суд по предлог на Ислами ЏулнасфиЈе 
од е. Градец се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Ислами Хамди од е. Градец, роден 
на 6.Vl.l938 година од татко Ислами Мунир и маЈка 
Ислами Шиќибе. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Ислами Хамди од е. Градец во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" и на огласната табла при овој суд, да се Јави во 
Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што 
знаат нешто, за неговиот живот тоа да му го соопшти 
на ОВОЈ суд. По истекот на рокот од 15 дена доколку 
повиканото лице не се Јави при ОВОЈ суд ќе се утврди 
дека ова лице е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.33/98. (4432) 

Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Сцхуелин Весел Елвира 
од Гостивар поднесена преку полномошникот Неџат 
Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужениот 
Сцхуелин Георг Ото Херберт Мануел Херберт од 
Германка, со непозната адреса. 

Согласно чл. 84, ст.2, т. 4 од ЗПП на тужениот му 
сс одредува привремен застапник и тоа Душица 
Димитриеска, стручен соработник при ОВОЈ суд, која 
ќе ги застапува интересите на тужениот се додека то) 
или неговиот полномошник не се поЈават пред суд. 

Од Основниот суд во Гостивар,П.бр.1204/97.(4874) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведена е пар-

нична постапка за законско издржување по тужбата 
на тужителката ЗумрИЈС Муратовића од е. Могорче-
Дебарско, против тужениот Медија Муратовски од е. 
Moi орче-Дебарско, а сега со непозната адреса на 
живеење 

Се повикува тужениот, да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или, во 
истиот рок да Ја достави својата адреса на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во одредениот рок ќе му 
биде поставен привремен застапник, КОЈ ќв ги штити 
ПСЈ овите интереси пред судот. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.29/98. (4293) 

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична 
постапка за исплата на долг по тужбата на тужителот 

Ајдар Мур атовски од е. Могор че-Дебарско, против 
тужениов Медија Муратовски од е. Могорче-Дебар-
ско, а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во ОВОЈ суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот, или, во истиот 
рок да ја достави неговата адреса на живеење. Докол-
ку тужениот не се јави во определниот рок од 30 дена, 
ќе му биде поставен привремен застапник, КОЈ ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. __ 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.30/98. (4294) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд тужителот Станковски Дане од 

Куманово населба Ајдучка Чешма има поднесено 
тужба против тужените Годошева Ангелина и Теодо-
сиевиќ Олга и двете со непознато престојувалиште. 
Вредност на спорот 5.000 денари. 

На тужените им се поставува привремен застап-
ник Љиљана Петровска, стручен соработник при 
Основниот суд во Куманово, која ќе ги застапува 
тужените до окончување на постапката или до 
нивното појавување во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.2221/97.(4296) 

Пред овој суд се води парнична постапка за соп-
ственост по тужбата на тужителот Денковиќ Љу-
биша од Куманово, против тужениот Нисиќ Стојадин 
со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 
1.000 денари. 

Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиш-
те судот му поставува привремен застапник и тоа 
стручен соработник при овој суд Драгица Божинов-
ска, КОЈ а ќе ги застапува неговите интереси до право-
силното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Куманово. (4317) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 

за сопственост на тужбата на тужителот Мустафи 
Екрем Ќебир од е. Милетино, против тужените Самет 
Мамути, Адем Мамути и Локман Мамути од е. 
Милетино, а сега со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд 
во Тетово, или, пак постават полномошник КОЈ ќе ги 
штити нивните интереси во постапката. Во спро-
тивно, судот по службена должност преку Центарот 
за социјални работи - Тетово, ќе им постави при-
времен старател КОЈ ќе ги штити нивните права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1659/97. (4298) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 
за сопственост по тужбата нѓ| тужител от Рахман и Ка-
мил од t . Челопек, против' тужените Зафировски 
Велко од е. Челопек, Зафировски Ѓоре од е. Мралино 
- Скопско, Јаковчевски Мирко од Штип, ул."4-ти Јули" 
бр. 5, Зафировски Бранко од Белград, ул."Мехмеда 
Сокол ови ка" бр. 15, Лилјана Зафировска и Цветко 
Зафировски, двајцата од Австралија со непозната 
адреса. 

Се повикуваат тужените Лилјана Зафировска и 
Свето Зафировски, двајцата од Австралија со непоз-
ната адреса во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јават пред судот. Ја 
достават нивната адртеса, или, одредат нивен полно-
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мошник, кој ќе ги застапува пред судот до пра-
восилното завршување на постапката. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, судот преку ЦСР - Тетово ќе 
бара определување на привремен старател кој ќе ги 
штити нивните права и интереси во постапката до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 181/98. (4315) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужител ката Шекер иј е Јакупи од 
Тетово, ул."Вонвардарска" бр. 54, против тужениот 
Бекир Јакупи од Тетово, а сега во СР Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од 
објавувањето на огласот, да се јави пред судот, да 
достави адреса, или, пак одреди свој полномошник, кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во постапката 
по овој предмет. Во спротивно, по истек на овој рок, 
судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара одредување на 
привремен старател кој ќе го застапува пред судот до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.191/98. (4316) 

Пред овој суд се води процес за смеќавање на 
владение по тужбата на тужителот Изаири Мендух од 
е. Д. Палчиште, против Изаири Баки од е. Д. Пал-
миних, а сега на привремена работа во Швајцарија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот и достави 
адреса, или, постави СВОЈ застапник. Во спротивно, по 
истек на рокот ќе му биде поставен привремен 
старател ко] ќе го води процесот во неговото име. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр. 176/98. (4567) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Рег.бр. 20 го запиша во судскиот регистар следното: Се 
утврдува престанокот на Политичката партија Либе-
рална партија на Македонија со седиште во Скопје, на 
бул. „Илинден" бб блок 12, заради намалениот број на 
членови од законски определениот минимум за нејзино 
основање. . - . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 65151) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. 
бр. 40 го запиша во судскиот регистар следното: Бара-
њето на политичката партија „Демократска прогре-
сивна партија на Ромите од Македонија" со седиште во 
Скопје за промена на претседателот на партијата се 
уважува. 

По правосилноста на ова решение, партијата ќе ја 
застапува нејзиниот претседател Бекир Ариф. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5152) 

Основниот суд Скопоје I - Скопје, со решението 
Рег. бр. 72/98 го запиша во судскиот регистар следното: 
Барањето на политичката партија ВМРО-Македонски 
национален демократски сојуз, со скратено ВМРО-
МНДС со седиште во Скопје, за промена на името на 
оваа политичка партија се уважува. 

По правосилноста на ова решение името на поли-
тичката партија гласи: ВМРО- Движење за обнова на 
Македонија со скратено име ВМРО-ДОМ со седиште 
во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5153) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. 
бр. 77 го запиша во судскиот регистар престанокот на 
политичката партија „Демократска партија за целосна 
еманципација на Ромите од Македонија" - „Демократ-
ска - ПЦЕРМ", со седиште во Куманово, на ул. „Илин-
денска" бб, заради намалениот број на членови од за-
конски определениот минимум за нејзиното основање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4474) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2279/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000939-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговец поединец Билјана Орде Трајанов-
ска, автопревозник „БОКИ" т.п., е. Кадино Село, 
Скопје. 

Дејност: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609. 

Билјана Трајановска е. Кадино село, Скопје. 
Одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2279/ 

97. (2557) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2610/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001301-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво со ограничена одговорност за 
производство, промет и услуги Александар и Димитар 
„АЛДИ-М" д.о.о., експорр-импорт, ул. „821" бр. 3, 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060502, 060503 , 080112, 080190, 110309, 110909, 110301, 
011699 , 011791, 011799, 011820, 013119, 013121, 070310, 
070320. 

Александар Симов - управител без ограничување. 
Основачи се Александар Симов и Димитар Кузма-

нов. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските превземени во 
правниот промет друштвото не одговара. 

Друштвото се оснива на неограничено време. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2610/ 

97. (2559) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3/98, на регистарска влошка бр. 7-02000183-
000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма на Јавното претпријатие за поштенски соо-
браќај „МАКЕДОНСКИ ПОШТИ" ц.о., ул. „Орце 
Николов" бб, Скопје. 

Новата промена на назив на претпријатието гласи: 
Јавно претпријатие за поштенски сообраќај „МАКЕ-
ДОНСКА ПОШТА" ц.о., ул. „Орце Николов" бб, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3/97. 
(2561) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
13/98, на регистарска влошка бр. 000903, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштвото за от-
куп и преработка на билки и шумски плодови „ХЕР-
БАКО" Доколина, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Мла-
дински бригади" бр. 11/14, Битола. 

Фирма: Друштво за откуп и преработка на билки и 
шумски плодови „ХЕРБАКО" д.о.о., експорт-импорт, 
Битола, со скратено име „ХЕРБАКО" Доколина 
д.о.о., Битола. 

Седиштето е на ул. „Младински бригади" бр. 11/14, 
Битола. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основачи се Горевски Љупчо од Битола ул. „Мла-
дински бригади" бр. 11/14 и Доко лина л.т.д. од Солун 
- Грција ул. „Франгон" бр. 3. 

Дејности: 013030, 020110, 020120, 020130, 020140, 
020201, 030003 , 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070119 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070132, 070140, 070150, 
070190, 070201, 070202, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250 , 070260, 070310, 070320, 
090209, 100101, 110109, 110302, 110309, 110903, 110909. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник на друштвото со неограничени 
овластувања е Горевски Љупчо од Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 13/98. 
_ _ _ _ _ (2932) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
759/97, на регистарска влошка бр. 000860, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за занает-
чиство Пеце Владе Тасевски, електросервис „ПЕЦЕ" 
т.п., ул „Димче Лахчански" бр. 49/27, Битола. 

Основач е Пеце Владе Тасевски ул. „Димче Лах-
чански" бр. 49/27, Битола. 

Дејност: 050301, 050302, 090131, 090139, 070123. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Овластен застапник без ограничување е основачот 
Пеце Владе Тасевски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 759/97. 
_ (2933) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
785/97, на регистарска влошка бр. 000859, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о. Издавач-
ка дејност „РАЗВИТОК" Тодор Јовчевски и др., 
д о.о., ул. „Ј. Јосифовски" бб, Битола. 

Со договор за основање на д.о.о. од 04.12.1997 год. 
ова трговско друштво го основаат Младинската задру-
га „ПРОЛЕТЕР" Битола и Тодор Јовчевски од Бито-
ла. 

Вкупната главнина на друштвото се состои од пред-
мети со вредност од 10.200 ДЕМ според законски пред-
видениот курс. 

Дејности: 120311, 120312, 120319, 120363, 110620, 
110302, 110309, 080202, 060503 , 070128, 070132, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230 , 070240, 070250, 070310, 
070321, реекспорт, застапување и посредување во на-
дворешно трговскиот промет со стоки и услуги. 

Д.О.О. во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка со полно овластување, а 
за своите обврски одговара со целиот имот со полна 
одговорност. 

Тодор Јовчевски е лице овластено за застапување 
во внатрешно трговскиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, TpeF. бр. 785/97. 
(2934) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
34/98, на регистарска влошка бр. 000941, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на 
стока во патниот сообраќај Лазаревски Коста Трајан 
т.п., ул. „Јорго Костовски" бр. 44-а, Битола. 

Подносител е Лазаревски Трајан од Битола. 
Седиштето е на ул. „Јорго Костовски" бр. 44-а, Би-

тола. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Лазаревски Трајан е лице овластено за застапување 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 34/98. 
_ _ _ _ _ (2935) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
158/98, на регистарска влошка бр 1-19570, го запиша 
во судскиот регистар организирањето на д.о.о. Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „А Б В 
ЈУНИОР" увоз-извоз, д.о.о., п.о., ул. „Железничка" 
бб, Битола. 

Основач е Атанас Поповски. 
Седиштето е на ул. „Железничка" бб, Битола. 
Фирма: Производно, трговско и услужно претпри-

јатие „АБВ ЈУНИОР" д.о о., Битола. 
Дејности: 020110, 020131, 020140, 020201, 030003, 

060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 080190, 110903, 110905, 110909, 110301, 
070310, 070320, реекспорт, малограничен промет, услу-
ги на складирање на стоки, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за 
обврските одговара со целиот свој имот со полна одго-
ворност. 

Друштвата се настанати со поделба на д.о.о. за 
трговија „ГРАДИНАР-ЈУНИОР" п.о. увоз-извоз Би-
тола п.о. на три д.о.о. и тоа: „ГРАДИНАР-ЛОЗА" 
увоз-извоз, д.о.о., п.о., Битола, Претпријатие за 
производство, трговија и услуги „АРИТОН КОП" 
увоз-извоз, д.о.о., п.о., Битола, Претпријатие за 
производство, трговија и услуги „АБВ ЈУНИОР" 
увоз-извоз, д.о.о., п.о., Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 158/98. 
(2936) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
112/98, на регистарска влошка бр. 1-15592, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, седиште, 
пристапување на основач и проширување на дејност 
на претпријатието за градба, производство, услуги и 
промет „БЕНЕФИТ" п.о., ул. „Јане Сандански" бр. 
26, Охрид. 

Се врши промена на фирмата на Приватното прет-
пријатие за книговодствени услуги, производство и 
трговија „БЕНЕФИТ" увоз-извоз, п.о., Охрид и нова-
та фирма гласи: Претпријатие за градба, производ-
ство, услуги и промет „БЕНЕФИТ" п.о., Охрид. 

Промена на седиштето на претпријатието од ул. 
„Богомилска" бр. 41, Охрид, во ул. „Јане Сандански" 
бр. 26, Охрид. 

Во претпријатието пристапува основачот Иван То-
мевски. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050209, 050301, 
050302. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 112/98. 
(2809) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
109/98, на регистарска влошка бр. 1-9441, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за производство, трго-
вија и угостителство „ЕГЗОТИКА" п.о., е. Радожда, 
Струга 

Кутаноски Кирил - директор со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Во надворешно трговскиот промет директор со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности е Кутановски Кирил. 
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Му престануваат овластувањата за застапување на 
досегашниот директор Китаноски Никола и се брише 
рд Судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 109/98. 
(2810) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2766/97, на регистарска влошка бр. 1-3267-Битола, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејно-
ста и промената на лице. овластено за застапување на 
Претпријатието за туризам, угостителство, градежни-
штво, трговија на големо и мало со увоз-извоз ПЧЕР-
МЕНИКА " п.о., ул. „Димче Ковачески" бр. 16-а, 
Струга. . 

Дејноста се проширува со: 120190 - Авто-школа за 
оспособување на кандидати за возачи. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во рамките на запишаните дејности1, директор со нео-
граничени овластувања е Черменика Еџмеин. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
досегашниот директор Черменика Сеавет и се брише 
од Судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2766/97. 
(2811) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2/98, на регистарска влошка бр. 000697, го запиша во 
трговскиот регистар префрлањето на фирма на Трго-
вецот поединец за текстил и конфекција на Милица 
Христо Штабеска „КОКИ КОМЕРЦ" т.п., ул. „Благо 
Целев" бр. 40-а, Крушево. 

Префрлање на фирма Трговец поединец за текстил 
и конфекција на Кочо Никола Штавески „КОКИ КО-
МЕРЦ" т.п., од лицето Кочо Никола Штабески на ли-
цето Милица Христо Штабеска и новата фирма гласи: 
Трговец поединец за текстил и конфекција на Милица 
Христо Штабеска „Коки Комерц" т.п., Крушево. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2/98. (2812) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
128/98, на регистарска1 влошка бр. 1-6567, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма на приват-
ното претпријатие за трговија на големо и мало „СО-
ФИКОН" извоз-увоз, п.о., ул. „Партизанска" бр. 35, 
Демир Хисар. 

Промена на фирмата на Приватното претпријатие 
за трговија на големо и мало „МАЈЧИНА ДУШИЦА" 
извоз-увоз, п.о., Демир Хисар и новата фирма гласи: 
Приватно претпријатие за трговија на големо и мало 
„СОФИКОН" извоз—увоз, ц.о., ул. „Партизанска" бр. 
35, Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 128/98. 
(2813) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2619/98, на регистарска влошка бр. 1-19552, ја запиша 
во судскиот регистар промената на Производното 
трговско и услужно претпријатие „КРОМАКС" д.о.о., 
експорт-импорт, ул. „7-ми Септември" бр. 1, Маке-
донски Брод". 

Се врши промена на фирмата и седиштето на Прет-
пријатието за производство, промет, услуга и трговија 
на големо и мало „С.В.И.С-КРО-МАКС" д.о.о., 
увоз-извоз, ул. „Мрежичка" бр. 5, Скопје и новата 
фирма и седиште гласћ: Производно трговско и ус-
лужно претпријатие „КРОМАКС" д.о.о., експорт-им-
порт, ул. „7-ми Септември" бр. 1, М. Брод. 

Истапува основачот Владимир Павловски и се бри-
ше од судскиот регистар како директор, а пристапува 
основачот Борче Кироски. 

Пристапува како основач Грозда Кироска и се за-
пишува како директор. 

Дејноста се проширува со: 013072, 013073, 013500, 
050302, 070260, 020302, собирање, откуп и промет на 

шумски плодов** и производи, рткуп џ промет на вол-
на, кожа, земјоделско-сточарски производи и жива 
стока1. * 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2619/98. 

Основниот суд во Битола, со ,решението Т р е г е р . 
41/98 на регистарска влошка бр> 00094$, го запишало 
трговскиот регистар основањето на трговецот поеди-
нец на Трговското друштво за трговија, производство 
и услуга „ДИ - ДЕКО" увоз-извбз Додовска Мира 
д.о.о.е.'л ул.„Л. Со Тарзан" 6^.44 Кичево: ! ; 

Трговското друштво е основано со Изјава за осно-
вање на друштвото со ограничена одговорност 
(д.о.о.е.л), а го основа лицето Додовска Мира од Ки-
чево ул.„ЈТ. <С. Тарзан" бр.44?кое е и управител на 
ДРУШТВОТО. ; , \ 

Дејности: D11949, 012201, 012421, 012429, 012622, 
012624, 012691, 013010, 013021, 013041, 013042, 013099, 
013121, 0130904, 013909, 020110, 020130, 020140, 020200, 
030003, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501,, Q60502, 
060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070126, 070127; 070129, 070132, 
070140, 07015Q, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, ,070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, (Ј90150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 090201, 
090209, 1 1 0 т 9 110309, 110909, 070310, 070320; мало-
граничен пролет со Грција, Албанија, Бугарија и СР 
Југославија, застапување на странски фирми, посред-
ништво, вршење комисиони работи и реекспорт. 

Во правниот промет трговското друштво истапува 
во свое име и за своја сметка, со неограничени овла-
стувања. . , , , 

За обврските во правниот промет со-трети лица 
трговското друштво одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Законски застапник на трговското друштво во вна-
трешен и надворешниот трговски промет е Додовска 
Мира од Кичево без ограничување во рамките на за-
пишаните дејности на друштвото, како управител на 
друштвото. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 41/98. 
(2825) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
49/98 на регистарска влошка бр. 000956, го запиша во 
судскиот регистар основањето на трговското друштво 
Трговско друштво АД „АГРО - МАРИОВО" за прои-
зводство и промет „МАРИОВО - БРЕСТПРОМ" 
увоз-извоз Витолиште д.о.о.е.л Витолиште. 

Дејности: 012321, 012421, 012429 , 012022, 013030, 
013041, 014042, 013050, 010202, 010201, 012324, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012701,'012702, 012703 , 012010, 
013021, 013115, 013119, 013200 , 020201, 020202, 013050, 
060502, 060503 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 
070122, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070123, 
070124, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219 , 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070250, 070260, 090171, 090150, 110903, 110909, 110301, 
110309. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полно овластување и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Ристе Трајковски 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 49/98. 
(2826) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бо 
58/98 на регистарска влошка бр. 000965 - Битола го 
запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за 
услуга Петко Ристе Ристевски „РАЈСКИ ИГРИ" т п 
ул.„Љубојно" бр.356 Битола. ТЛ1, 
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Основач: Петко Ристе Ристевски. 
Фирма: Трговец поединец за услуга Петко Ристев-

ски „РАЈСКИ ИГРИ". 
Седиште: Битола ул.„Љубојно" бр.356. 
Трговецот поединец во правниот промет со трѕти 

лица има полни овластувања, 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 58/98. 

(2827) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
59/98 на регистарска влошка бр. 000966, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало Наумче Јордан Божиновски „ЈС - ПРОМЕТ" 
с.Јанковец - Ресен т.п. 

Основач: Наумче Јордан Божиновски. 
: Фирма: Трговец поединец. 

Седиште: с.Јанковец - Ресен 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лцца има полни овластувања и полна одговорност. 
Трговецот поединец во правниот промет за своите 

обврски одговара со целиот свој имот со полна одго-
ворност лично Наумче Божиновкси. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 59/98. 
(2828) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
244/98 на регистарска влошка бр. 2-637, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Трговско услужна и 
производна задруга „98 МЕДИТЕРАН" увоз-извоз п.о. 
ул.„Трајко Тарцан" бр.30 Прилеп 

Фирма: Трговско услужна и производна задруга „98 
МЕДИТЕРАН" увоз-извоз п.о. ул.„Трајко Тарцан" 
бр.30 Прилеп. 

Основачи: Маркоска Ленче, Маркоски Звонко, и 
Маркоска Митра сите од Прилеп, ул „Трајко Тарцан" 
бр.ЗО. 

Седиште: ул.„Трајко Тарцан" бр.30, Прилеп. 
Дејности: 011315, 011832, 011949, 012001, 012111, 

012130, 012141, 012201, 012202 , 012310, 012321, 012322, 
012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 
012703, 012810, 012901, 013010, 013021, 013030, 013041, 
013042, 013050, 013072, 013099, 013011, 013113, 013114, 
013115, 013119, 1, 013041, 013042, 013099, 013111, 
013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 01300, 013121, 
012400, 013500, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070126, 
070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 
090121, 090132, 090201, 090202 , 090209, 110302, 110303, 
110404, 110903, 110909, забавни и видео игри, откуп на 
шумски плодови и лековити билки, автоперални, 
070310, 070320, превоз на патници во меѓународен 
друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународен 
друмски сообраќај, услуга во меѓународен друмски 
сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и за-
стапување во прометот на стоки, продажба на стоки 
од консигнациони складови, реекспорт. 

Маркоска Ленче директор на задругата со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Полни овластувања, полна одговотност. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 244/98. 

(2829) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 181/98 на регистарска влошка бр. 1-29^59-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар променат^ 
ма, седиште, и основач на Производно, трговска и ус-
лужно претпријатие „БЕО-СКОП" д.о.о.,; експорт-
импорт Скопје, ул. „Миле Поде-Јорданов" бр. 70/46, 
Скопје. 

Досегашната фирма и седиште на производно, 
трговско и услужно претпријатие „BEQ-СЌОП" 
д.о.о., експорт-импорт Скопје, ул. „Миле Поп-Јорда-
нов бр. 70/46, се менува и во иднина ќе гласи: Прои-
зводно, трговско и услужно претпријатие „АПРАРИЈА 
КОМЕРЦ 2" д.о.о., експорт-импоцт^ ул. „19 Ноем-
ври" бр. 1, Тетово. { 

На ден 19.01,1998 год. во претпријатието пристапи-
ла Марина Костоска, а на истиот ден истапила Милу-
тиновиќ Магдалена. 

Се брише Милутиновиќ Магдалена, дирекор; а с,е 
запишува Костоска Марина, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр! 181/ 
98. (1847) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7365/97 на регистарска влошка,бр. 1-10276-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Производно трговското претпријатие 
„ХРОМКОМ" извоз-увоз, п.о., ул. „Браќа Галеви" 
бр. 40-6, Скопје. , 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
013041, 013042, 013043, 013050, 013200, 020140', 020202, 
090179, 110302, 110303. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7365/97. ( . (1848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6740/97 на регистарска влошка бр; 1-43996-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
„БЈОРК ДИЗАЈН" Претпријатие за услуги и трговија 
експорт-импорт, д.о.о., ул. „Дебарца" бр. 58, Скопје. 

Истапува од претпријатието Нада Прља од Скопје, 
а пристапува Бобан Пешов. 

Се брише Нада Прља, директор, а се запишува за 
директор Бобан Пешов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6740/97. , (1849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ср решението 
Срег. бр. 7082/97 на регистарска влошка бр. 1-31717-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатие за производство на хидрау-
лични машини „МАКФЛУИД" д.о.о., ул. „Финска" 
бр. 37, Скопје. 

Се брише Митрушевски Душко, а се запишува Ми-
трушевска Светлана како нов директор. , ; 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег: бр. 
7082/97. ( 1 8 5 0 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 55/98 на регистарска влошка бр. 1-4486-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на седиште 
и основач и проширувањето на дејности на Претприја-
тие за производство, промет на мало и големо, увоз-
извоз „КОМПЕКС" со ц.о., ул. „Ловќенска" бр. 28, 
Скопје. 

Досегашното седиште на Претпријатие за прои-
зводство, промет на мало и големо, увоз-извоз „КОМ-
ПЕКС" со ц.о., Скопје се менува и во иднина ќе гласи: 
Претпријатие за производство, промет на мало и голе-
мо, увоз—извоз „КОМПЕКС" со ц.о. ул. „Јане Сатан-
ски" бр. 9-а, лок. 10, Скопје. 
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На ден 8.01.1998 год. во претпријатието пристапиле 
Стојчиќ Драган и Матевски Бранимир, а на истиот ден 
истапиле Трпеновски Љубомир, Трпеновски Перица, 
Кузмановски Борче и Кузмановски Гоце. 

Во внатрешен промет се проширени следните деј-
ности: 012310, 012201, 012202, 012321, 012322, 012323, 
060502. 

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: 
реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, услуги во меѓународна шпедиција, консиг-
нација 

Се брише Кузмановски Гоце, директор, а се запи-
шува Столевски Санде, директор 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег бр. 55/ 
98. (1851) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 124/98 на регистарска влошка бр. 1-18784-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма и основач и проширување на дејности на Претпри-
јатие за внатрешен и надворешен промет „ЧЕГАН-
КОМЕРЦ" д.о.о., експорт-импорт, ул „Атанас Ми-
трев" бр. 29/9, Скопје. 

Досегашната фирма на Претпријатието за внатре-
шен и надворешен промет „ЧЕГАНКОМЕРЦ" д.о.о., 
експорт-импорт, ул. „Атанас Митрев" бр. 29/9, Ско-
пје, се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за 
производство, услуги и промет со противпожарна и за-
штитна опрема „ЗАШТИТА" д.о.о., експорт-импорт, 
ул. „Атанас Митрев" бр. 29/9, Скопје. 

На ден 12.01,1998 год. во претпријатието пристапил 
Михајл овски Аце. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
011220, 011291, 011430, 011724 , 011990, 012690, 050301, 
050302, 070125 , 070131, 070150, 070214, 070227 , 070240, 
090122, 090129, 090132, 090139, 090189, 110303 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 124/ 
98. (1852) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 7056/97 на регистарска влошка бр. 1-57311-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач, промена на лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот трговски промет и НТР на Прет-
пријатие за производство и трговија „ЦАН" д.о.о., ул. 
„Чаирска" бр. 112, Скопје. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
па во иднина ќе биде на ул. „Славеј Планина" бр. 43. 

На ден 8.12.1997 год. како основач од претприја-
тието истапува Љатифи Сабри од Скопје ул. „Чаир-
ска" бр. 112. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: се 
брише Ешреф Цан ВД директор, а се запишува Али-
ловски Нафиљ - директор со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7056/97. (1853) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
168/98, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и лице овластено за застапу-
вање на Приватното трговско претпријатие „Р. И. М. 
МЕРКО" п.о. е. Радолишта, Струга. 

Во Приватното претпријатие за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало со увоз-извоз „ТИ-
МИ-КОМЕРЦ" е. Заграчани, Струшко се врши про-
мена на фирмата. Новата фирма гласи: Приватно 
трговско претпријатие „Р.И.М. МЕРКО" п.о., е. Радо-
лишта, Струга. 

Промена на седиште на претпријатието од е. Загра-
чани во е. Радолишта, Струга. 

Од претпријатието истапува основачот Рамадан Ле-
ши од е. Заграчани и се брише од судскиот регистар и 
му престанува овластувањето за застапување. 

Во претпријатието пристапува Мерко Иснет од е. 
Радолишта, Струга и ќе го застапува претпријатието 
како директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 168/98. _____ (2895> 
Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 

166/98, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и лице овластено за застапу-
вање на Приватното трговско претпријатие „ДУПЈ1И-
РЕКС", п о., е Богојци, Делогожда. 

Промена на фирма, седиште, основач и лице овла-
стено за застапување во Услужното прометно прет-
пријатие „ХАНИ" е. Велешта, Струга. 

Новата фирма гласи: Приватно трговско претпри-
јатие „ДУПЛИРЕКС", п.о., е. Богојци, Делогожда. 

Промена на седиште на претпријатието од е. Веле-
шта, Струга во е. Богојци, Делогожда. 

Од претпријатието истапува Неби Хани од е. Веле-
шта, Струга и му престанува овластувањето за заста-
пување и се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува основачот Алили 
Џело од е. Богојци, Делогожда. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 166/98. 
_ (2896) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
168/98, на регистарска влошка бр 1-6085, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за трговија, градежништво, услуги и 
угостителство „ИСТРИЈАНКА" увоз-извоз, е. Веле-
шта, Струга. 

Во претпријатието за трговија, градежништво, ус-
луги и угостителство „ИСТРИЈАНКА" увоз-извоз, е. 
Велешта, Струга се прошируваат следните дејности: 
060103 , 060105 , 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 168/98. 
_ _ _ _ _ (2897) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
270/98, на регистарска влошка бр. 1-724, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Основното училиште „БРАТСТВО ЕДИНСТВО" п.о. 
ул. „7-ми Ноември" бр. 85, Охрид. 

Во ОУ „Братство Единство" - Охрид, се врши про-
мена на лицето овластено за застапување на учили-
штето. 

Александар Иваноски е лице овластено за застапу-
вање на училиштето - в.д. директор. 

И престанува овластувањето за застапување на Ми-
шева Лилјана и се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 270/98. 
(2898) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
189/98, на регистарска влошка бр. 1-13341, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, седиште, 
основач и лице за застапување на Услужното промет-
но претпријатие „НУКИ" п.о., ул. „Гоце Делчев" бр. 
40, Охрид. 

Се врши промена на фирма и седиште на Услужно-
прометното претпријатие „Ѕоки" Охрид и новата фир-
ма гласи: Услужно прометно претпријатие „НУКИ" 
п.о., Охрид. 

Седиштето на претпријатието е во Охрид, ул. „Го-
це Делчев" бр. 40. 

Од претпријатието истапува Перо Јакимов и му 
престанува овластувањето за застапување и во надво-
решно-трговскиот промет. 
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pfo претпријатието пристапува Адем Камо и ќе го 
застапува претпријатието како директор и џо надворе-
шно-трговскиот[ промет. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 189/98. 
• 1 • (2899) 

N Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 54/98, на регистарска влошка бр. 6-02001421-
000-09, го запиша во трговскиот регистар ТП „ТРИ 
БИСЕРИ" ресторан Станојевиќ .Петар Радимир бул. 
„Јане Сандански" бр. 7, СкопјеР 
< Основач: Станојевиќ Радимир од Скопје, бул. „АВГ 

НОЈ" бр. 114/5, Скопје. 
Седиште: бул. „Јане Сатански" бр. 7, Скопје, 6п-

пггина К. Вода. ; 

Дејност: 080121, ресторан со услужување. 
Одговорност: Во свое име и за своја сметка, со це-

лиот свој имот. 
Управител: Станојевиќ Радимир. 
Од Основниот суд во Скбпје I - Скопје, Трег. бр. 

54/98. _ _ _ _ _ (2546) 
Основниот суд Скопје I Скопје, со решението 

Трег. бр. 172/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001396-000-06, го запиша1, во / трговскиот регистар 
основањето на трговец-поединеЦ (ТП) Превозник 
„МАВИ" Миодраг Војо Бошковски, ул. „2" бр. 12, е. 
Шишево, Скопје. 

Дејности: 060502. 
Управител Миодраг Бошковски од Скопје, ул. „2" 

бр. 12, е. Шишево. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
172/98. '' " (2547) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Стечајниот совет при Основниот суд во Охрид со 

решението СТ.бр. 9/96 од o3.III.1998 година, над АД 
"Југотутун" - Охрид, закажува рочиште за изјасну-
вање и гласање на доверителите за програмата за 
финансиската и сопственичката трансформација и 
анексот кон програмата на 27.111.1998 ѓо^ина во 12 
часот. 

Доверителите можат да гласаат и по пиеме д пат 
со поднесок што го потпишал овластен застапник на 
доверителот. • 

Доверителите можат да извршат увид во програ-
мата и анексот во Основниот суд во Охрид соба број 
36. 

Од Основниот суд во Охрид. (4170) 
* * 

Основниот суд во Куманово, објавува декасо реше-
нието Ст.бр.209/96 од Об.III. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Шик-транс" од 
Куманово, ул."д-р Иван Рибар". 

За стечаен судија е одредена Виолета Тасевска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

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

Бр. 13-Стр. 719 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV.1998 година, во 10 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4166) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.77/96 од 19.11.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПН "Дакрис-
комерц" од Куманово, ул."Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 50. 

За стечаен судија е одредена Ленка Бакиовска, 
судија,при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV.1998 година, во 10,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4167) 

Ценовниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.89/96 од 11.XII. 1995 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУ "Рома-
комерц" од Куманово, ул."Младен Стојановиќ" бр. 17. 

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридонов-
ска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановска 
оц, Куманово, ул."Бранко Б.Гуцман" бр. 39. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV. 1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4168) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.68/96 од 14.XII.1995 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Плодокомерц" од 
Куманово, ул."Никола Тесла" бр: 90. 

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

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул "Бранко Б.Гуцман" бр. 39. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV.1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4169) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.199/96 од 06.111.1997 година е отворена 
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стечајна постапка над должникот "Були комерц" од с. 
Лопате, Куманово. 

За стечаен судија е одредена Ленка Бабановска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV. 1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4171) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.219/96 од 06.111.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Евро-мак' 95" од 
Куманово, ул."Перо Шварц" бр. 52. 

За стечаен судија е одредена Рушка Поп Арсова, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават сзоите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во ДЕа примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на"17.1У.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4172) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.99/96 од 18.111.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Банана-Е" од 
е. Слупчане, Куманово. 

За стечаен судија е одреден Тасевски Видоје, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV. 1998 година, во 9,45 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во'.Куманово. (4173) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 117/96 од H.IV. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Еуро- Селект" 
Претпријатие за производство од Куманово, ул."Иго 
Тричковић:". 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде", телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV. 1998 година, во 9 часот, во соба 
број 17/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4174) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.167/96 од 10.IV. 1997-година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Иван" Претприја-
тие за производство и трговија од Куманово, ул. "Ми-
лан Зечар" бр. 12. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде", телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.IV.1998 година, во 9 часот, во соба 
бр ОЈ 17/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4175) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.47/96 од 15.11.1995 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУ "Куманово" од 
Куманово, плоштад "Југославија" бб. 

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Тодоровска 
од Куманово. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4176) 

(Ценовниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.67/96 од З.Х.1995 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Снупи 94" од 
Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр.5-2/24. 

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул."Бранко Б. Гуцман" бр. 39. 

Се £о£икуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во р(џ од 30 дене по 
објавувањето на огласот во "Службен бесник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
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докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот дужник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV. 1998 година, во 9 часот, во соба 
6poj 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4177) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 138/97 од 11.ХИ. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Фаст-трук" од 
Куманово, ул."Иван Милутинови^:''бр. 4. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, уп."Моша Пијаде", телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања ВО DCK од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV. 1998 година, во 9,45 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4178) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.108/96 од 7.VH.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Спортекс" од 
Куманово, ул."Боро Менков" бр. 2. 

За стечаен судија е одреден Видоје Тасевски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде", телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своиве побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот ссвет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV. 1998 година, во 9,45 часот, во 
соба број 17/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4179) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.270/96 од 07.VII.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГШ "Лили 
Компани" од Крива Паланка, ул."17 Македонска 
бригада" бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, 
судија при ово] суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 26, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
ДОЈИ овите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.1 V 1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово (4180) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.9/96 од: 28.VI.1993 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Елит" од 
Куманов^!, уЈ1."Тоде Думба" бр. 128. 

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово,* ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повиќу^ат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите приема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште зЗ испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV. 1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4181) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.8/^6 , од 25.XI.1992 година е отворена 
стечајна поставка над должникот Стамбена задруга 
"Архитект" од куманово. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650: 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4182) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.238/96 од 24.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Сфит-мода" од 
Куманово, ул."Кирил и Методи" бр. 2А. 

За стечаен судија е одреден Момчило Георгиевски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4183) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.127/96 од 11.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Огрев" од 
Куманово, ул."Д-р Иван Рибар" бр. 5. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при ОВОЈ суд. 
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За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот^ во "Службен весничка РМ" 
^о стечајниот совет со пријава во два примаоци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги 'Намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV. 1998 година, во 10 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4184) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 108/97 од 15.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПГП "Компанија-
Куманово" од Куманово, ул.'Тоде Мендол" бр.2-А. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV. 1998 година, во 10 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4185) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.139/97 од 15.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Никигор": Прет-
пријатие за угостителство од Куманово, ул."1-ви Мај" 
бр. 7. 

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

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од 
Куманово,ул."Фетка Наскова"бр.1/15, телефон 26-218. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4186) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.129/97 од 11.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Фрути" Прет-
пријатие за производство од Куманово, ул. "Љупчо 
Арсов" бр. 1. 

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

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 
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објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
доказу. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Речиште за испитување на пријавените побарувања 
се з^ка&ува ца 21.IV. 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 17ftII во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4187) 

Ос^овКиот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.57/97 од 07.XI.1997 година е отворена 
стечајна ribcTamca над должникот ПП "Лала-Комерц" 
од Куманово, ул."100" бр. 25. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во роќ од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.IV. 1998 година, во 9 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4188) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.117/97 од 11.IV. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Масинт" Претпри-
јатие за производство и трговијаод Куманово, ул. 
"Пионерска" бр. 19. 

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

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од 
Куманово, ул."Фитка Наскова"бр.1/15,телефон 26-218. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.IV.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4189) 

Основниот суд во Куманово, објавува; дека со реше-
нието Ст.бр.37/97 од 05.IX.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "М ер џино 1" 
Претпријатие за производство од Куманово, ул. 
"Лесковачка" бр. 25. 

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, 
судија при овој суд. • 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул ."Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
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се закажува на 23.IV. 1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (А 190) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.135/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Врела Транс" од е. 
Лојане. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во ро^ од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,10 часот, во 
соба број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4191) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.145/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Паго" од 
Куманово, ул."Страшко Симонов" бр. 11. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Речиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4192) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 105/97 од 01.ХИЛ997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Дрита" е. Оризаре. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10 часот, во соба 
број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4193) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.93/97 од 01.XII. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Кооп-Треид" од 
Куманово, ул."д-р Иван Рибар" бр. 5. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.Ш.1998 година, во 9,50 часот, во 
соба 6poj 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4194) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 110/97 од 01.XII. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Дума-Експорт" од 
Куманово, ул."Доне Божинов" бр.22-16. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,40 часот, во 
соба број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. ' (4195^ 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.71/97 од 01.XII. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Кока-Фарм" од 
Куманово, ул. "Н. Револуциј а" бр. 72. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4196) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.91/97 од 26.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Фокс" од Кума-
ново, ул."Иво Лола Рибар" бр. 29. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,40 часот, во 
соба број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4197) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.65/96 од 01.XII. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Хаско-Комерц" од 
Куманово, ул."Карл Маркс" бр.17. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судиЈа при ОВОЈ суд/ 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,20 часот, во 
соба 6poj 11/III во овој суд. 
-. Од Основниот .суд во Куманово. (4198) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст. бр.43/97 од 01.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Садро-Комерц" од 
Куманово, ул."Крсте Мипирк<рв" бр. 26. 
, За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 

судија при овој суд , 
За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 

Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање! 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,0(3 часот, во 
соба број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4199) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.21/97 од" 26.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Имела" од 
Куманово, ул."Димитрие Туцовиќ" бр. 114/2. , 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават Своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10,20 часот, во 
соба број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4200) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.183/96 од 05.111.1997 година е отворена 

стечајна постапка над должникот ПТУ "Комет" од 
Куманово, ул."Страшко Арсов" бр. 10-3/3. 

* За стечаен судија е одреден Цветановски Благоја, 
судија при oBoi суд. 

За стечаен управник е одреден Глигор Зафировски 
од Куманово,ул."Н.Револуција"бр. 1/1, телефон 22-814. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да5 ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување На пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,20 часот, во 
соба број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4201) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.81/96 од il.III. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППТ "Миј" од 
Куманово, ул."Иво Лола Рибар" бр. 37. 

За стечаен судија е одредена Виолета Тасевска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул."В.Б.Гуцман" бр. 29, телефон 29-058. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (4202) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.11/97 од 17.IV.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПППУ t "Вики 
Комерц" од е. Доброшане - Куманово. 

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник 'е одреден Арсовски Живко од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 25-
218 и 414-357. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,40 часот, во 
соба број И/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. • « (4203) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.73/96 од 19.HI.1997 година е отворена 
стечајна постапка ћад должникот ПП "Комекси-СА" 
од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 2: 

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

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218 и 414-354 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават свсше побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
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•. Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.2.05/96 од 06*111.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ИЛОТ "С.Б.М. Хол-
дин Компани'од Куманово,ул."Моша Пијаде"бр. 43. 

За стечаен судија е одредена Ленка Соколовска, 
судија при овој суд. • 

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218,414-354. 

Се,повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да гл пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
о б и в а њ е т о на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Речиште за испитување на пријавените побарувања 
се укажува на 27.111.1998 година, во 9,40 часот, во 
срба број 11/Ш во овој суд. 

. Од Основниот суд во Куманово. (4205) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.171/96 од 17.IV.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ "Квиско 1" од 
Куманово, ул."Гоце Делчев" бб. , 

За стечаен судија е одредена Момчило Георгиевски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218 и 414-354. 

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

Од Основниот суд во Куманово. ' (4206) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.45/96 од 19.V.1995 Година е отворена 
стечајна постапка над должников ЛПТУ "Дани" од 
Куманово, ул."Драган Стопаревиќ" бр. 30. 

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридонов-
ска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул."Б.Б.Гуцман" бр.29, телефон 29-058. 

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

Од Основниот суд во Куманово. . (4207) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.91/96 од 30.1.1996 година е отворена 
стечајна постапка над. должникот ИПУ "Ројал" од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 224. 

За стечаен судија е одредена ЈБубица Ристевска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул."Б.Б. Гуцман" бр. 29, телефон 29-058. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (4208) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 130/96 од 07.11.19^6 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПИТ "Н-Нешо-Вен-
цо комерц" од Куманово, ул."Никола Тесла" бр. 82. 

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

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул."Б.Б. Гуцман" бр. 29, телефон 29-058. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (4209) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.185/96 од 17.1.1997 година е створена 
стечајна постапка пад должникот ПП "Ваксинца" од 
е. Ваксинце - Куманово. 

За стечаен судија е одредена Стојман Димковски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Насова" бр. 1/15, телефон 26-
218, 22-314. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своиве побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Од Основниот суд во Куманово. (4210) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.85/96 од 19.11.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот 'Томо Комерц 93" 
од е. Табановце - Куманово. 

За стечаен судија е одреден Ленка Соколовска, 
судија при овој суд. • 

За стечаен управник е одредена Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218, 22-314. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (4211) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.93/96 од 19.11.1997 Година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ГОЛ за метални про-
изводи "Фијо" од Куманово, ул."Стојан Арсов" бр. 18. 
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За стечаен судија е одредена Рушка Поп Арсова, 
судија при овој еуд. 

За стечаен управна е одреден Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
213,22-314. 

Се повикуваат доверители!е на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Од Основниот суд во Куманово. (4212) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 125/96 од 17.11.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Зо-Ро" од 
Куманово, ул."Славиша Вајнер" бр. 7. 

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 22-
218, 22-314. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (4213) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.65/96 од 19.11.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "ВУК" од 
Куманово, ул."Доне Божинов" бб. 

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Стефанов-
ски од Куманово,ул."Лесковачка"бр. 19,телефон 22-
110. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (4214) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.261/96 од 13.1.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ППТТ "Соко Комерц" 
од Куманово, ул."Пелинска" бр. 12. 

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Стефа-
новски од Куманово, ул."Лесковачка" бр. 19, телефон 
22-110. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,00 часот, соба 
број И/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4215) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 101/96 од 17.11.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Анабела" од 
Куманово, ул."Косовски Бригади" бр. 4. 

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Зафировски Глигор 
од Куманово, ул. "Н. Револуција" бр. 1/1, телефон 22-
814. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27ЛИ.1998 година, во 9,10 часот, соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4216) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.125/97 од 30.1.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ГШ "Арли" од Кума-
ново, ул."Поток Серава" бр. 125. 

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

За стечаен управник е одреден Раими Билги од Ку-
мане во,ул. "Хр исти јан Карпош"бр. 71, телефон 23-317. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10,00 часот, соба 
број И/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4217) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.41/97 од 29.1.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ППТ "Котекс Трејд" од 
Куманово, ул."Октовмриска Револуција" бр. 1-3/8. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 4 

За стечаен управник е одреден Димитровски Душко 
од Куманово, Плоштад "Нова Југославија" бр. 24/5, 
телефон 22-611. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10,30 часот, соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4218) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.53/97 од 29.1.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот "АМС Стандард" 
ППТУ од Куманово, ул."! 1 Октомври" бб. 
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За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Димитровски Љубо-
мир од Куманово. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето-на огласот во "Службен весник на РМ" 
дс* стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,00 часот, соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4219) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.23/97 од 01.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Обука" од 
Куманово, ул."Нова Југославија" бр. 1. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27-111.1998 година, во 9,10 часот, соба 
број 11 ЛП во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4220) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.95/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Клуб Импорт" од 
Куманово, ул."Димитар Влахов" бр. 42. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10,20 часот, соба 
број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4221) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.73/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Беседа" од Кума-
ново, ул."Народна Револуција" бб. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10,10 часот, соба 
број 11 ЛП во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4222) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.51/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Никпром" од Кума-
ново, ул."III МУБ" бр. 8." 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 10 часот, соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4223) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.103/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Интернационал" од 
Куманово, ул."Трет" бр. 39. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да £и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.III. 1998 година, во 9,40 часот, соба 
број И/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4224) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.81/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Фијо Стон" од 
Куманово, ул."Страшко Симонов" бр. 18. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување ia пријавените побарувања 
се закажува на 27ЛП.1998 година, ве 9,ј0 ^acov. соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Кумакозс. (4225) 
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Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.61/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Кис Пром" од 
Куманово, ул."Ѓорче Петров" бр. 361.' 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ;и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 9,20 часот, соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4226) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.133/97 од 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Забел" од Кума-
ново, ул."103" бр. 8. 

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

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.III. 1998 година, во 9,40 часот, соба 
број 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4227) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 292/96 од 18.XII.1997 година заклу-
чена е стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за трговија на. големо и мало "РУС-
Макпром" увоз-извоз - Скопје, ул."Методија Митев-
ски" бр. 3/2-3 со жиро сметка бр. 40100-601-144017. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се бруише од регистарот на претпријатија 
ари Основен суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4101) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.2024/97 од 10.11.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТП 
"Гонекс" од Скопје, ул."Бутелска" бр. 19. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓордевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-III/4. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.IV. 1998 година, во 10,00 часот, во 
барка бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1486/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ "Мартин-
пекс" од Скопје, ул."Партизански одреди" бр. 66/6/1-3. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлат ање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.IV.1998 година, во 11,20 часот, соба 
број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скрије. (4104) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.275/96 од 17.V. 1996 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие "Голе Оле" од Скопје, ул."Рокомија" б.б. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде 
од Скопје,телефон 376-272. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
д? ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долгов? те према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.IV.1998 година, во Пчасот, во барка 
бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III.Сг.бр.2130/97 од 10.11.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот АД 
"Изоолтик" од Скопје, бул."Партизански одреди" бр. 
101, 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при ово] суд. 

оа стечаен управник е одреден Ѓорѓе Костов од 
Скопје, ул."Владимир Комаров " бр. 25/2-12, телефон 
111-530. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.1 V. 1998 година, во 8,00 часот, соба 
број 44 во овој суд. р 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4128) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1270/97 од 18.11.1997 година е отво-
рена стечајна постапка ^ад должникот Претпријатие 
за трговија на големо л мало "Бане Комерц" од 
Скопје,ул."Никола Парапунов" бр. 3-а со жиро сметка 
40120-601-59236. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекир ИЈ а, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од 
Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 73/2-1, теле-
фон 431-278 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
дг- ги прибават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 

и. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 01.IV. 1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4132) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.376/96 од 17.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Сафари" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Петко 
Iанчевски'' бр. 475 со жиро сметка 40100-601-290434. 

За стечаен судија е одредена Магдалена БаЈалска-
I ордевска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Димитровска Мир-
она од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, телефон 
126-004. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават двоите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет сс пријава во два примероци со 
ДОКАЗИ. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува ::а 11.IV. 1998 година, во 11,40 часот, во 
барка бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4228) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1473/97 од 12.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТГП "Зеко 
Компани" увоз-извоз ДОО од Скопје, е. Батинци 
'Л) жиро сметка 40100-601-320163. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при ово) суд. 

За стечаен управник е одредена Димитриовска 
Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
телефон 126-004 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена По 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до -течајниот совет со пријава во два примероци со 
докази.Че задолжуваат должниците Да ги намират 
дош овите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30 III. 1998 година, во 8,40 часот, во 
барка бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд С <orije II - Скопје. (4239) 

Основниот суд од Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.336/9/ од 28Д.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГЛУП "ШИЈГХАД 
КОМЕРЦ-Салон 84 Г' од Тетово, ул. "Илинденска' бр. 
222. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул."Димо Гавроски Кара" бр. 76. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена чо 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ ' 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 31.111.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. , (4240) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр.2483/97 од 18.ILX998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Мато 
Пром" од Скопје, ул. "Драчевска"^ бр. 8. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Љубомир Филипов-
ски од Скопје, ул/"АСНОМ" бр. 68/2/20. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два лримероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште-, за испитување нај пријавените побарувања 
се ?акажува на'06ЛУ.Ј998 година, џо 11,30 часот, во 
бс рка бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Ое^овлиот суд Скопје Ijl - Скопје, (4251) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
рептеч^ето LСт.бр. 14^7/97 од 12ГЈЛ998 година е отво-
рена стечена постапка над ј должникот ПТУ "ДИН" 
експорг-импорт од Скопје, ул."Косовска Бригада" 
бр.5/20 со жиро сметка 40100^601-303730. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. | 

За стечаен управник е одреден Мито Ариновски 
од Скопје, ул,"Петар Манаков" бр. 23-Б, телефон 
263-992. 

Се повикуваат доверителите ца стечајниот должник 
д<; г и пријават своите побаруваа во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот ваГСлужбен враниќ на РМ" 
до стечајниот сове/г со пријава во два примероци до 
докази. Се задолжуваат должнициве Да ги намират 
долговите према стечајниот ^оддсвдк без одлагање. 

Рочиште за испитувања ва ц^изавзните побарувања 
се закажува на 30ЛИЛШ година, so 9,00 часот, во 
барка бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Сксѕф. (4257) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.брЛ 16ШТ од 03ЈШ997 Година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ 
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"Санекс" увоз-извоз од ' Скопје, ул."Ѓорѓи Поп 
Христов" бр.6/1-11. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Снежана Нау-
мовска од Скопје, ул. "Мирче Мацан" бр. 24, телефон 
621-384. ' -

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги при,азат своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавузањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.III. 1998 година, во 11,05 часот, во 
барка бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје Д - Скопје. (4275) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
257/97 од 02.111.1998 година, над ПП "Оли - сил" -
Битола;, ул."Димо Хаџи Попов" бр. 4 отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи, и со решение 
Ст.бр.561/96 од 02.111.1998 година, над ПП "Сладуево 
Промет" - с. Сл аду ево - Д.Хисар, овори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4299) 

Стечајната постапка над ЗППЗ "Кооперанти" -
Битола, привремено се запира и претпријатието да 
продолжи со работа. 

Се формира одбор на доверители во состав; МП 
"Агросеме-Панонија" - Битола, Министерство за раз-
вој Скопје, АД за осигурување "Македонија" - Битола, 
Фабрика за лимена амбалажа "Пламбит" - Битола, 
Кредитна банка АД Битола, Агенција за санација на 
банки Скопје и1 Тиковски Владимир-работник кај 
должникот. ' ' • • 

По правосилноста на ова решение му престанува 
фунцадата на стечајниот управник од кого ќе се 
изврши приемот. 

Од Основниот суд во битола. • - (4300) 
U ' -

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 563/96 од 10.11.1998 година, Одлу-
ката за сопственичка трансформација на ЗПТП "Цр-
вени Брегови" - Неготино бр,0104/9 од 07.11.1998 
година е прифатена. . 

Стечајната постанка над ЗПТП "Црвени Брегови" 
- Неготино се запира. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4301) 

Основниот суд .во Кичево, објавува дека со 
решението I.Ст.бр. 1/98 од 27.Ц.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало "Африм-Трег" увоз-
извоз ДОО од Кичево, с. Зајас со жиро сметка 40320-
601-58928. • ' 

За стечаен управник се одредува Јаковлески Ата-
нас од Кичево, бул ."Ослободување" бр. 32, телефон 
32-174. < , 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.IV. 1998 година, во 10,00 часот, во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (4302) 

Основниот суд во Кочани, со решението Ст.бр. 
225/97 од 24.11.1998 година, отвори стечајна постапка 
над ППС "Мери" - Берово, ул."М.Тито" бр. 10/10 со 
жиро сметка 40410-601-8974 но истата не се спроведе 
туку заклучи. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Кочани. (4303) 

Основниот суд во Кочани со решението Ст.бр. 
314/97 од 25.11.1998 година, отвори стечајна постапка 
над ПИС ЧВ,Б.А " - Кочани, ул."Шукри Шаин" бр. 20, 
со жиро сметка бр. 40400-601-29803 но истата не се 
спроведе туку заклучи. 

По правосиноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Кочани. (4304) 

Основниот суд во Кочани, со решението Ст.бр. бр. 
224/97 од 25.11.1998 година, отвори стечајна постапка 
над ПИС "Билка" - е. Грдовци - Кочани, со жиро 
сметка бр. 40400-601-6420 но истата не се спроведе 
туку заклучи. 

По правосилноста ца решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Кочани. (4305) 

Основниот суд во Кочани, преку советот за порам-
нување објавува дека со решението Ст.бр. 738/96 од 
02.111.1998 година отвори постапка за присилно порам-
нување на должникот ДОО "Нора Трговија" - Кочани 
со неговите доверители, на начин што утврдените 
побарувања на доверителите, должникот да ги испла-
ти во висина од 60% во рок од 2 години со законска 
камата, а придонесите да ги исплати во полн износ 
100% со рок на исплата од три години, од денот на 
заклучувањето на присилното порамнување, во по-
себно одредени отплатени месечни рати од дове-
рителите на денот на рочиштето. 

Се повикуваат сите доверители (по било КОЈ основ) 
да ги појават своите побарувања према должникот 
ДОО "Нова Трговија" во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
до советот за порамнување на овој суд, со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат сите должници (по било кој 
основ) да ги измир ат долговите према стечајниот 
должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побару-
вања и за изјаснување на доверителите по предло-
женото присилно порамнување, се одредува за 
16.IV.1998 година во 10 часот судница I во овој суд. 

Огласот е истакнат т судската т^бла на 02.111.1998 
година. 

Од Основниот суд во Кочани. (4306) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.735/96 од 18.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Музика 
Промет" од Скопје, ул."Даме Груев" бр. 7-8/1. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

% стечаен управник е одредена Мирјана Димитров-
ска од Скопје, ул."Јани Луговски" бр. 10/44, телефон 
171-475. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.III. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4314) 

Со решението Ст.бр. 667/97 од 19.11.1998 година, 
стечајната постапка према должникот ПП "Верини" 
од Охрид се отвора но не се спроведува. 

Стечајната постапка према должникот се заклу-
чува. 

Од Основниот суд во Охрид. ^ (4318) 

Основниот суд во Охрид, со решението Ст.бр. 21/98 
од 04.111.1998 година, према стечајниот должник ПП 
"Спас" од Охрид, ул. "Железничка" бр. 3, отвори сте-
чајна постапка но истата не се спроведува и се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Охрид. (4319) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
223/97 од 25.11.1998 година, отвори стечајна постапка 
над ПП "Дефилија" - Крушево, ул."Маршал Тито" бр. 
13 со жиро сметка 41100 - 601-23654 но истата не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Со решение Ст.бр. 172/97 од 02.111.1998 година, за-
клучена е стечајната постапка над ПП "Талични Том" 
- Прилеп, ул. "К.Јосифоски" бр. 312, со жиро сметка 
41100-601-37214 согласно чл.88, ст.2 и ЗППСЛ. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4321) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр.57/97 од 13.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППТ "Експрес 
- Л.С.Д." од Скопје,ул."Народни Херои" бр. 23. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Снежана Наумов-
ска од Скопје, ул."Мирче Мацин" бр. 24, телефон 621-
384. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на И.III. 1998 година, во 11,30 часот, во 

барака бр. 4, соба број 5, во овој суд. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4323) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III Ст.бр. 729/96 од 24.11.1998 година, се от-
вара постапка за присилно порамнување на долж-
никот Претпријатие - Трговско,производно "Шутекс 
II Компани" од Скопје, уискрали Марко" бр. 10-А со 
жиро сметка 40100-601-326835, со неговите доверители 
на начин должникот утврдените побарувања на 
доверителите да ги исплати во висина од 100% за 
време од една година со камата, а времето да тече од 
денот на склучувањето на присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
према должникот во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот 
совет на овој суд, со пријави во два примероци докази. 

Се задолжуваат должниците да ги надмират дол-
говите према ТИТ "Шутекс II Компани" од Скопје во 
стечај без одлагање. 

Рочиштето за испитување на побарувањата и за 
порамнувањето се определува за 30.111.1998 година, во 
11,20 часот, барка 4, соба 5, при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4327) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението ГСт.бр. 1228/96 од 22.IX.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Енко 
Комерц" од Скопје,ул."Ресенска" бр. 35-1/13 со жиро 
сметка 40100-601-90511. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Кипровски Радосав 
од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 8-3/36, телефон 415-054. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.III. 1998 година, во 11,20 часот, во 
барака број 4, соба број 4, во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (4417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОСС-Ск. Ст.бр.124/96 од 22.XII.1994 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие "Југокока" од Скопје, Градски зид бл. 8. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје,ул."Мечкин Камен" бр. 22, телефон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со исијава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.111.1998 година, но 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4414) 
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Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
137/96 од 25.11.1998 година над Приватното претпри-
јатие "Дел Табако" - Битола, ул. "Кирил и Методи" 
бр.2 отвари стечајна постапка, но не се спроведува и 
се заклучува, и со решението Ст.бр. 157/97 од 
25.11.1998 година над Приватното претпријатие 
"Вицко", ул."Н.Фундали" бр. 13/12 се отвара стечајна 
постапка но не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (4537) 

Основниот суд во Охрид со решението Ст.бр. 
891/97 од ОЗ ЈП. 1998 година, према стечајниот должник 
ПП "Хинко" од Охрид отвори стечајна постапка, 
истата не се спроведува и се заклучува. 

По провсоилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Охрид. (4427) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решениоето Ст.бр. 129/96 од 03.IH.1998 година, при-
времено ^ се запира стечајната постапка над ОП 
"Душан Ќириќ", е. Росоман за период од 12 месеци од 

> пр аво-силноста на ова решение. 
ОП "Душан Ќириќ"-с.Росоман продолжува со 

работа. 
Одборот на доверители веднаш да формира упра-

вен одбор, како орган на управување на претприја-
тието и да ги определи лицата на кои им го доверува 
организирањето и застапувањето на претпријатието -
должник. 

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе 
програма за финансиска и сопственичка трансфор-
мација и да ја достави до судот за определување на 
рочиште за прифаќање на програмата. 

Од основниот суд во Кавадарци. (4428) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.489/96 од 14.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Пан 
Комерц" од Неготино,ул."Петар Челевец" бр. 11. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Васил Стојанов од 
Неготино, ул."Вардарска" бр. 26, телефон 62-715. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 31.111.1998 година, во 8 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4429) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.61/97 од 25.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Технопласт" 
од Кавадарци,ул."Мирче Ацев" бр. 5. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Грижевски од 
Кавадарци, ул."Словенска" бр. 25, телефон 413-450. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.IV.1998 година, во 8 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4430) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.70/96 од 21.IV.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Арди" Претпри-
јатие за производство од Куманово, ул."Цар Самоил" 
бр.6. 

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридонов-
ска, судија при овој суд. . 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги дамир ат 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, во 9 часот, во соба 
бр ОЈ 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4163) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 118/96 од 21.IV. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Оми-пром" Прет-
пријатие за производство од Куманово, ул. "Мало-
тино" бр. 5. 

За стечаен судија е одредена Руиш а Поп Арсова, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, во 9 часот, во соба 
број 17/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4164) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.249/96 од 06.111.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Ан-мариа" од 
Куманово, ул."Октомвриска Револуција". 

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридонов-
ска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од 
Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
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се закажува на 17.1 V. 1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 17/III во ово] суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4165) 

Основниот суд СкопЈе II - СкопЈе, објавува дека со 
решението Ст.бр.1032/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Лили 
Трејд" од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 16-1-23. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски 
од Скопје,ул."Димо Хаџидимов"бр.41-а,телефон 203-
937. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 11,30 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (4256) 

Основниот суд во Кук аново, објавува дека со реше-
ниево Ст.бр. 104/96 од i^.V.l>97 п^пииа е отворена 
стечајна постапка над должникот 'Еукглкпса" Прет-
пријатие за 'J prczzjc ча големо и мало од Крива 
Паланка, лас,. Грамате. 

За стечаен судија е о д р е д а т ^ к ^ а л а Спиридо-
н е ВСК А, -удТ1Ј^ При ОВОЈ СУД. 

За стечаен управник е одредон Цветан Митевски од 
Хри^а Паланка, ул."Маршал Тито" бр. 163, телефон 
3^-001 

Се повикуваат доверителите на ел очајниот должни:: 
да ги пријава! своите побарувања во сок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава зо два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
доловите према стечајниот должник без одлагање. 

Речиште ?'л испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25 III. 1998 година, во 10,30 часот, во 
•.оба број 7ЛИ во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4145) 

О новиот суд во Куманово, објавува лека со реше-
нието Ст.бр. 136/96 од 14.V.1997 година е отворена 
/гечаЈна постапка над должникот "Венусто" Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги од 
»Суманов* , ул "Железничка станица' бр. 99. 

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, 
судиЈа прм

 ОВОЈ суд. 
За сто чаен управник е одреден Живко Арсовски од 

Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-
218. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
цо стечајниот совет со ирпјаг^4 диа примероци со 
докажи. задолжуваат должниците да ги намират 
"ош ооп/v/ пргмч стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се укажува ;:а ?5.lil.i>^o ^дч:-* во 9,45 часот, во 
..оба 6р:>1 1'ffl во ово] суќ 

Од < ^споениот суд ™ Куманово (4 Ни; 

Основниот суд во Куманов, '»"јаг.ув. дека со реше-
нието Сг.бр.52/9/ од 2 ^ ^ 1997 годила е отворена 
стечајна постапка цд тг должникот "Го-Га" Трговско 
претпријатие на големе и кало од Куманов з, 
ул."Среќко П /жаљка" бр. <9, 

За стечаен судија е одреден? Виолета васевска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29 телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават свои е̂ побарувања во рок од 30 дена по 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
дс тге-шјчиот совет со пријава во два примероци со 
ДОЃ ази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагале 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
ге закажува ра 25.III.199S година, во 9,00 часот, во 
соба бр СЈ 7/III во овој суд. 

Од Основнио г суд во Куманово. (4147) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.74/96 од 27.V. 1997 година е отворена 
• течаЈ^а постапка над должникот "Мар^д" Прет-
пријатие за производство, промет и услуги од 
Куманово, ул. "Милан Лисица" бр. 2. 

За стечаен судија е одредена биљана Спиридонов-
ока, судија при овој суд. 

За стечаен упоавник е одреден Јаворка Јовановска 
од Куманово, ул."Бранко Бобаноски Гуцмак" бр. 39, 
телефон 29-058. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот е жет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на,пријавените побарувања 
се закажува на 25.Ш.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4148) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 179/9о од 17.1.1997 година е отворена 
стечајна постапка на^ должникот "Даго промет" од 
Куманово, ул."Ајдучка Чешма'* бб. 

За стечаен судија е одреден Видоје Тасевски, сучија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управи* к е одреден Арсовски Живко од 
Куманозо.ул."Ветка Наскова"бр. 1/15, телефон 26-218. 

Се повикуваат доверителите иа стечајниот должник 
Де ги пријават своите побарувана во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник њ РМ", 
Д1 еп чз/ниот совет сз пријава во два примероци со 
доказа. Љ задолжуваат должниците да ги намират 
долговиве према стечајниот должник без одлаган е. 

Ро иште т испитување на пријавените побарувања 
се загажуБа на 11JVJ998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4152) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст ор.79/96 од ?4.Х.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Мер-Џино" од 
Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 25. 
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За стечаен судија е одреден Видоје Тасевски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цаневски Трајко од 
Куманово, ул.'41 Ноеквсл" бр. 48, телефон 26-874. 

Се повикуваа! доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Речиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, во 10,45 часот, во 
соба број 17/Ш во свој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4153) 

Основниот суд ве Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.67/97 од 07.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Коки Јуниор" 
од Куманово, ул."Ж.Ј.Шпанац" бр. 1-27. 

За стечаен су дијане одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петринска Хилда од 
Куманово, ул."Бајрам Шабани" бр. 98, телефон 31-654. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, во 10,15 часот, во 
cot а број 17/111 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4154) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.38/9 од 7.XI.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот "Буѓо" Претпријатие за 
производство, внатрешна трговија од Куманово, ул. 
"Никола Тесла" бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридонов-
ска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петринска Хилда од 
Куманово, ул."Бајрам Шабани" бр. 98, телефон 31-654. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4155) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.169/96 од 17.11.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Крис-пром" од е. 
Романовце - Куманово. 

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Глигор Зафировски 
од Куманово, ул."Народна Револуција" бр. 1/1, теле-
фон 22-814. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со чо јава ви два примероци со 
докази. Се задолжуваат ролл'пилите да ги намират 
долговите према ci ечајуио^ долж чик без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, во 10,15 часот, во 
соба број 17/111 во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4i56) 

Основниот е уд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.9/97 од 07.XI.1997 година е отворена 
стечајна г^ст^пка над должникот ТП "Домако-
Компани" од Крива Паланка, нас. Грамаѓе бб. 

За стечаен судија е одредена Билјана Спиридонов-
ска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е идреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да гм пријават своите побарувања зе рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава зо цва примероци со 
докази. Се задолжуваат цолжниците да ги намират 
долговите rr^ekia стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
со закажува на 13.IV. 1998 година, ве 10 часот, во соба 
био, a7/I1I во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. ,(4157) 

Основни.суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст бр.149/96 од 17.11.1997 година е отворена 
cri очајна посл анка над должникот ПП "Студена Гара 
Промет' од Купеново, ул."СрбоТомовиќ" бр,2/24. 

За стечаен судија е сдоедена Лидија Димчевска, 
судија прл свој суд. 

Зѕ Ј.^чаен у\шавник е одреден Глигор Зафировски 
од к а н е л о >Јт.""Ка:одki Револуција" бр. 1/1, теле-
фи ' 22-814. 

Се повикува;;- д.не:итните на стечајниот должник 
да г" пријават е Боите 1:ба~увањз {.ок од 30 дена по 
објазулч ±ето ул ОГЈ ас. - "Служен весник на РМ" 
до -темниот совет х дрвјава во два примероци со 
докази. Се з зди липаат должниците да ги намират 
•ЈОЛ: овите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитуван/ нг лријавените побсрувања 
се закажу Еа ич 13.IV 1998 година, но 10 часот, во ссба 
оро] 17ЛП во овој суд. 

О/ Основниот С; д во Куманово. (4158^ 

Основниот суд РО Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 137/96 од 17.11.1997 година е отворена 
стечајна поставка над должникот "Јели" Прет-
пријатие за производство од Куманово, ул. "Васил 
Драгомански". 

За стечаен судија ~ одредена Ленка Соколовска, 
садије1 прч oboj суд. 

3 \ стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
куманов, ул." Лоша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650, 

Се повикуваа доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
о б и в а њ е т о на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази, се задолжуваат должниците да ги намип^ 
долговите прг^а стечајниот де лзгник без одлагање 
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решението Ст.бр. 536/97 од 23 JI. 1998 година над 1Ш 
"Дениза"; Битола, ул."Даме Груев" бр. 170 се отвара 
стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува. 

Рд Основниот суд во Битола. (4538) 

Со решението Ст.бр. 44/98 од 27.11.1998 година над 
ПП "Калимеро Комерц" - Битола,уЏ. "Охридска" бр. 
174 се отвара стечајна постапка, но не се спроведува и 
се заклучува, и со решението Ст.бр. 547/97 од 
i3.II. 1998 година над ПЦ "Дамико - компани" од 
Битола, ул."Д-р Рајс" бр. 10 ре отвара стечајна 
постапка но не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (4539) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.115/98 од 06.111.1998 година е отворена сте-
чајна по$$апка према должникот ДОО "Паркетара" 
од Струга. 

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Фуат Ќазимоски од 
Стругу,ул."Кеј 8-м:и Ноември" бр. 30. 

Ск Довикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со поднесок во 2 примероци со докази 
вирманска уплата од 600 денари уплатена на жиро 
сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена по 
објавувањето во "Службен весник на РМ". Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

' Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.IV. 1998 година, во 11 часот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на 
ден 06.111.1998 година 

Од Осноцниот суд во јСтруга. (4540) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.23/98 од 06.III.1998 година е отворена сте-
чајна постапка према должникот ДОО "Столарство" 
од Струга. 

За стечаен судија е одреден Фатмир Ддути, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Адем Речи од 
Струга,ул."Малешевски пат" 6fp."J46. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со подне сок'ђо 2 гр имаоци со докази со 
вирманска уплата ср такса од 600 дѕмаои уплатена на 
жиро сметка бр. 41020-840-025-ЗЗЗЅ г.о рок од 30 дека 
по објавувањето во "Службен весник на РМ". Се 
задолжуваат должниците да r i ч амир ат долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.IV.1998" година, во 10 ^асот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на 
ден 0(5.111.1998 година 

Од Основниот суд во Струга. (4541) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.118/98 од 06.111.1998 година е отворена сте-
чајна постапка према должникот ДОО "Пилана" од 
Струга. 

За стечаен судија е одреден Вељо Јованоски, судија 
во Основниот суд во Струга. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Рочиште з г испитување ца пријавени.' - по(»ару>>ања 
се закажува ^а 13.IV.199o година, цр С < агот, во 
соба број I7/1II во овој суд. 

О^ Основу кот суд ??о Куманово. (4159, 

Основниот суд зо Куманово, објавува дека со реше 
нието Ст.бр.15°/9о од 17.II. 1997 година е отворена 
с ј а ј н а постапка над должникот "Калипсо- ЛТД" од 
- Куманово, ул.^Ј .Шпанац" бо. 1/11 

За стечаен' судија е одредена^ Ристевска Љубица, 
судија гри ojtfoj суд. 

За стечаен управних е одреде,- Зоран Денковски од 
Куманово, ул "Меша Пијаце" бр. 2i\ телефон 2^-650. 

Се повикуваат довери':?лп' * с т е ч а ј о т долж' ик 
да ги пријават своите г о ^pyr^b * 10 рск од 30 дена по 
објавувањето на ог,-»со1' во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет :о трк) год Два примереф со 
докази. Се задолжуваат ^ол^ницит^ дг гг намира 
дслговите преш стѕча^нис,- должник бег одлагање. 

Рочиште ^аи^итуваѓ.е н? прејадените пс сар уваља 
се закажува на 1Ј IV.1992 БО ~,Ј0 ^асот, БО 
ссба број 17/ .11 ио ово) суц. 

Од Основниот су д во Ку манови. (4160) 

Основниот с^ц во КумановсТобјавува дека со peijjr-
HFOTO Ст.бр. 129'96 е отворен? стечајна постапка ќад 
должникот ЛП 'Т комерц" од Куманово, vr/Vouua 
Пијаде" бр. * 5/ ; 

За стечај .уци \ - о,1].е;^н Благоја Цветковски, 
судија при1 овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово > ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должни* 
да ги прихват сволте побарувања BQ рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава со два при^ерсги со 
искази. С~ задолжуваат дслжгици-е да /и -тамираг: 
долговите према стечајниот дс тжнчк бс/. Одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените' побарувања 
се закажува на 13.IV. 15*98 години, во 9,15 часот, во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основи нот суд в з Куманово. (4161; 
Основниот суд во Куманово, објавува дека го реше-

нието Ст.бр.148/96 од 21.IV. 1998 година е створева 
стечајна постапка над должникот 'Кохем" Прет-
пријатие за производство од Куманово, ул. ЖЈ . 
Шпанац". 

За стечаен судија 2 одредена Сунчица Ефрем овска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите т стечајниот должник 
да гк пријава^ своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето ка огласе т во "Службен весник на РМ" 
дс стечајниот совет со пријава во два примероци bo 
докази. Се задолжуваа! должниците да гк намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.IV. 1998 година, го 9,15 часот, во 
соба број 17III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4162) 

Со решението Ст.бр. 520/97 од 23.11.1998 година 
над ПП "АС Битранс" - Битола, се отвара стечајна 
постапка, но не се спроведува, и се заклучува, а со 
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За стечаен управник е одреден Кутаноски Ѓорги од 
Струга,ул."Струшки кепенци" бр.12/23. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со поднесок во 2 примероци со докази со 
вирманска уплата со такса од 600 денари уплатена на 
жиро сметка бр. 41020-840-Q25-3338 во рок од 30 дена 
по објавувањето во "Службен весник на РМ". Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.IV. 1998 година, во 10,30 часот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на 
ден 06.111.1998 година 

Од Основниот суд во Струга. (4542) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.353/97 од 05.III. 1998 година е отворена сте-
чајна постапка према должникот ПП "Нико-комерц" 
од Струга. 

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Адем Речи од 
Струга,ул."Мислешевскји пат" бр. 146. 

' .Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со поднесок во 2 примероци со докази со 
вирманска уплата со такса од 600 денари уплатена на 
жиро сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена 
по објавувањето во "Службен весник на РМ". Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 10,00 часот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на 
ден 05.111.1998 година 

Од Основниот суд во Струга. (4543) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
61/96 од 12.111.1998 година, констатира дека Програ-
мата за финансиска и сопственичка трансформација 
на ПОС ЗИК "Кузман Јосифовски-Питу?' - е. Славеј, 
бр. 03-103 од 30.VII. 1997 година,и измените на истата 
Програма под број 03-200 од 28.Х.1997 година е 
прифатена и стечајниот совет на Основниот суд во 
Прилеп ja одобри. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4765) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека на 
ден 07.IV. 1998 година во 9,30 часот е закажано 
рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник АД "Славија" во 
стечај, Скопје чии побарувања не биле испитани на 
досега одржаните рочишта. 

Рочиштето ќе се одржи во барака 4, соба бр. 4 на 
Основнсиот суд Скопје II - Ckonje. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (5192) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 59/98 од 03.111.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 

претпријатие "Јасмина Комерц-95" , ул."Вршачка 
Буна" бр. 146 - Скопје, со број на жиро сметка 40100-
601-363360. 

За ликвидационен управник се определува 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 од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.IV. 1998 година, во 11,05 часот во 
барака 4, соба број 5 во овој суд. 

Оц Основниот суд Скопје II - Скопје. (4102) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III.JI.6p. 265/97 од 17.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ППIf 
"Винопром" ДОО - Скопје,1 ул. "Иво Рибар Лола" бр. 
92-3/1, со број нк жиро сметка 40120-601-105027. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/1V, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 7.IV.1998 година, во 8,20 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4126) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 54/98 од 27.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија на мало и големо "Славе-Рекс" 
ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Пелагонија" бр. 
69, со број на жиро сметка 40100-601-324435. 

За ликвидационен управник се определува Манев-
ски Владимир од Скопје, ул."Народен фронт" бр.29/1, 
телефон 227-308. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.IV.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4130) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
89/97 од 02.111.1998 година над ПП "Румелија" - Ресен 
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отвори ликвидациона постапка но не ja спроведе и уа 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4307) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
15/98 од ОЗ.III. 1998 година над ПЗО "Медика лек" -
Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4308) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 2/98 
од 02 III. 1998 година над ПП "Хиена", е. Грнчари -
Ресен отвори ликвидациона постапка но не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4309) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието РЛ.бр. 2/98 од 5.II.1998 година, отвори редовна 

ликвидацио tea постапка на Претпријатие за производ-
ство на промет и услуги "АН-БО Комерц" увоз-извоз 
- Македонски Брод, ул."Мирче Ацев" бр. 2, со жиро 
сметка 41101-601-25729 во ЗПП филијала - Прилеп, 
експозитура М Брод. 

За ликвидационен управник се определува Јаков-
лески Атанас од Кичево, ул."Б.Ослободување" бр.52, 
телефон 32-174. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на ОЗ.IV. 1998 година, во 10 часот во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (4310) 

Со решение на ликвидациониот совет JI.бр.22/97 од 
10 X11 1997 година, е отворена постапка за ликвида-
ција над ПИС "Струмица" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можа1 да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата 

Од Основниот суд во Струмица. (4311) 

Основниот суд Скопје II - Gconje, објавува дека со 
решението IV.JI.6p. 52/98 од 05.111.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за услуги и трговија "Солидност промет" -
Скопје, ул. "Славка Дамкова" бр. 67, со број на жиро 
сметка 40100-601-308667. 

За ликвидационен управник се определува Радослав 
Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, теле-
фон 435-021 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во1 "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.IV.1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4416) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението ГУ.Л.бр. 269/97 од 24.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за внатрешена и надворешена трговија 
"Алвито ЦМ" - Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 7-
3/1, со број на жиро сметка 40100-601-328247. 

За ликвидационен управник се определува Томи-
слав Крстевски од Скопје, ул. "Мечкин Камен" бр.22, 
телефон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.111.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ГЛ.бр. 34/98 од 05.IH.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над "Ани 
Траде М" д.о.о. ППУТ од Скопје, ул. "Железничка" 
бр.31, со 6poj на жиро сметка 40100-601-324344. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 
512-364. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.IV.1998 година, во 11 часот во 
соба број 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4509) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ГЛ.бр. 38/98 од 10.111.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПТП 
"Карели" од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 3/27, со 
број на жиро сметка 40120-601-227950. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје, ул. "Пе листер ска" бр. 1/2-7, 
телефон 251-738 и 376-272. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
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должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на оѓласот^ B.b "Службе^ 
весник на РМ" до ликвидациониот с о в е т а ОВОЈ суд сб 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.IV. 1998 година, во 11,30 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4517) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 55/98 од ОЗ III.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Транс-
портно производно трговско претпријатие "Адали-
лар" експорт-импорт од Скопје, бул. "Југославија" бр. 
37, со број на жиро сметка 40100-601-273515. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Скопје, ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15, теле-
фон 261-102. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.IV.1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (4518) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ј1.бр.220/97 од 06.11.1998 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Претпри-
1атие за промет на големо и мало "ЗО-Ком 94" увоз 
извоз - ДОО Скопје, ул."Народен фронт" бр.21/2-13 и 
жиро сметка 40100-601-256071. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 

СУД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4519) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
22/98 од 06.111.1998 година над ПП "Копни Трејц" од 
Битола, ул."Р.Делчева" бр. 4, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (4552) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со 
решението РЛ.бр. 17/98 од 05.111.1998 година, отво-
рена е ликвидациона постапка над Штедилнициата над 
"Континентал" Д.О.О. - Битола. 

За ликвидационен управник се определува Блажев-
ски Мите, дипл. економист од Битола, ул. "Парти-
занска" бр.98/4. 

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" таксирани со 600 денари, судски такси 
во 2 примероци со докази, а должниците во истиот рок 
да ги измират своите побарувања спрема должникот. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 08.V.1998 година, во Основниот суд 
во БитоМ, соба бр. 41 во 10 часот. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 
деЈ 05.III. 1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (4553) 

Џо класот за ликвидации бр.19373', објавен во 
"С^жбен весник на РМ" бр. 69 од 31 декември 1997 
година, на страна 3416, во вториот ред наместо: "л.бр 
211/97" треба да стои "Л.бр.255/97". 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив. "Трговско 
претпријатие "ТА - КО" Скопје". (4055) 

Тркалезен печат под назив: "Трговско услужно прет-
пријатие "Џинере комерц" Скопје". (4056) 

Тркалезен печат под назив: "Јавно претпријатие 
"Електростопанство на Македонија'^, о. Подружница 
ХЕЦ "Козјак" Скопје". (4074) 

Тркалезен печат под назив: "Стилико 1" претпри-
јатие за промет и трговија д.о.о. увоз - извоз - Скопје" 

Тркалезен печат ћод назив: "Претпријатие за произ-
вотство промет и услуги експорт импорт "Мак 
Комерц Трејд" д.о.о. Скопје". (4149) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие на големо 
имало - трговија и угостителство за внатрешен и на-
дворешен промет "Бојан" увоз - извоз д.о.о.- Скопје". 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
водство трговија на големо имало угостителство и 
услуги во прометот " Еврошпед 95" експорт - импорт 
д о.о Скопје". (4255) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за инже-
неринг проектирање и трговија "Колере- инженеринг" 
д.о о експорт - импорт, Скопје". (4269) 

Тркалезен печат под назив: "Трговско претпријатие 
"Томар" Д.О.О. - Нов Дојран". (4291) 

Правоаголен печат под назив: "Автомеханичарска 
работилница со поправка на гуми "Рац" Саздовски 
Милирад, ул."Првомајска"- 30 тел. Скопје". (4574) 

Правоаголен печат под назив: " Угостителски дуќан 
Хотел Тасино Чешмиче Светлана Кар аџова 116-600 
Скопје". (4779) 

Тркалезен печат под назив: "Преторијатие за дизајн 
и маркетинг "Студио АДА" п.о. Скопје". (4719) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Чекови бр. 3756111 , 3756112 и 3756113, од тековна 

сметка бр. 33296/34, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Димова Катерина,Скопје. (4060) 

Чекови од бр. 3239570 до 3239573, 3159401,3159405, 
3159406 и 3159407, од тековна сметка бр. 11823127, 
издадени од Комерцијална банка АД-СкоИје на име 
Александар Фл ор овски, Скопје. (4064) 

Чек бр. 3913486, од тековна сметка бр.76866-44, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Белески Стојан,Скоп|е. (4069) 

Чек бр. 0150000370059, од тековна сметка бр. 37798-
81, издаден од Комерцијална банка АД- Скопје на име 
Китановски Миле,Скопје. (4072) 

Чекови од бр. 1607399 до 1607411,1607393, 1528992, 
912848,2020754 и 2020761, од тековна сметка бр. 
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4087286, издадени од Комерцијална банка Ад Скопје 
на име Кита Христова,Скопје. (4076) 

Чекови од бр. 18068 до 18076 , 3925938, 3925939 и 
3925940, од тековна сметка бр.73781-28, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Мимоза 
Ристова Липановиќ, Скопје. (4077) 

Чекови од бр. 16304003 до 163 04010,из дадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопјена име Златко Дичоски,ул. 
"Џумајска"бр.49,Скопје. (4099) 

Чекови од бр. 3057485 до 3057489, од тековна сметка 
бр.12617147, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ристовска Јагорка,Скопје. (4151) 

Чек бр.70003979465, од тековна сметка бр. 127332/20, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Кизова Сузана,Скопје. (4237) 

Чекови од бр. 16045027 и 16045034, од тековна 
сметка бр.435560-26, издадени од Стопанска Банка АД 
Скопје на име Кузмановска Кр стан а, Скопје. (4241) 

Чекови бр. 1603709 и 1603710, од тековна сметка бр. 
3869587, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Кузмановска Крстана,Скопје. (4242) 

Чекови од бр. 3436334 до 3436343 и од бр. 1633688 до 
1633692, од тековна сметка бр. 120583-03издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Савреска Бла-
га,Скопје. ' (4245) 

Чекови од бр. 3911867 до 3911871, од тековна сметка 
бр. 91319-43, издаденџ од Комерцијална банка АД, 
Скопје на име Драги Зарков,Скопје. (4252) 

Работна книшка на име Пецева Лидија,Скопје. (4063) 
Работна книшка на име Савов Владо,Скопје. (4078) 
Работна книшка на име Марковиќ Елизабета,Скопје 
Работна книшка на име Сарџоски В латко, Скопје. 
Работна книшка на име Марија Божиновска,Охрид. 
Работна книшка на име Крстевска Деа,Скопје. 

Работна книшка на име Мишиќ Драгица, нас. Син-
гелиќ, ул."Неготинска"бр.2,Скопје. 
(4290) Воена книшка, издаден од Скопје на име 
Пешов Маријан,Скопје. (4059) 
Свидетелство за завршено средно образование, изда-
ден од сред. дактилогравско училиште - Скопје на име 
Крлеска Лил јан а,Охрид. (4089) 
Свидетелство за УШ одделение, издаден од ОУ "На-
им Фрашери" - е. Неготино Полошко на име Вафире 
Камбери, е. Неготино Полошко,Гостивар. (4092) 
Уверение бр.5188, из дадело од Медицински Факултет 

- Скопје на име Божинова Мар иј а, Скопје. (4075) 
Решение бр. 1969/97, престанува со вршење дејност, 

издадено од на име Т.П."Чипо" Љубчо Степаноски, 
Скопје. (4142) 

Решение бр. 12-3770, издадено од Секретарјат за 
стопанство - Центар- Скопје на име Станковиќ Петар, 
Скопје. (4268) 

Пасош бр. 0161861/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Красниќи Наим, ул. Џон Кенеди бр.43 г,Скопје. 

Пасош бр. 01043667/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Имери Невзат, ул. "Дижонска" бр. 5/11,Скопје. 

Пасош бр. 0429330/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Тоневски Драги, ул. "Народен Фронт" бр.5/1-40, 
Скопје. (4349) 

Пасош бр. 0572561/95, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Џеват Мустафа, е. Љуботен,Скопје. (4368) 

Пасош бр. 110368/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Незири Феми, е. Опае,Куманово. (4394) 
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Пасош бр.0557175/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Лимани Амза, е. Страчинци,Скопје. (4399) 

Пасош бр.552828/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Фазли Фазлиу, бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-18,Скопје. 

Пасош бр. 745993/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Велков Ристе, ул."Мраморец" бр.43 а,Скопје. 

Пасош бр. 746890/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Велков Веселинка, ул."Мраморец" бр. 43-а,Скопје 

Пасош бр. 0158055/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Гавази Мунир, ул. "Ј.Крчовски" бр. 60,Скопје. 

Пасош бр. 973243/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ахмет Љамалари, ул. "Дижонска" бр. 23/2,Скопје. 

Пасош бр. 0626053/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Донев Стојче, бул. "АСНОМ" бр.44/1-5,Скопје. 

Пасош бр. 0765787/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Донева Искра, бул. "АСНОМ" бр.44/1-5,Скопје. 

Пасош бр. 0552195/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Pep џеп Џељо,ул. "Славеј Планина" бр. 175,Скопје. 

Пасош бр. 42221/93, издаден од УВР - Гостивар на 
име Сулејмани Ниметула, е. Здуње,Гостивар. (4516) 

Пасош бр.213414/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Кондовски Љупчо, ул. "В. Маџукоски" бр.24, 
Скопје. (4523) 

Пасош бр. 0627751, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Радевски Слободан, ул."Ѓорѓи Поп Христов"бр.6/1-8, 
Скопје. (4524) 

Пасош бр. 0211450, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Радевска Билјана ул. "Горѓи Поп Христов" бр.6/1-8, 
Скопје. (4525) 

Пасош бр. 206271, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Адем Еркан, ул. "Б.Менков" бр. 1/5-8,Gconje. (4526) 

Пасош бр. 484032, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Пајазит Џемал, е. Д. Количани,Скопје. (4527) 

Пасош бр. 404550/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Бајрами Хисен, е. Новосело 2,Тетово. (4532) 

Пасош бр.977824/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Зелениковски Зоран, ул. "Банско" бр. 29,Скопје. 

Пасош, издаден од ГУ ВР - Скопје на име Златку 
Роланд, ул. "К. Асенов" бр. 7/3-10,Скопје. . (4568) 

Пасош бр. 0724172/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ибраим Реџеп, ул. "В.Чернодримски" бр.94, 
Скопје. (4570) 

Пасош бр.0995902/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Рамадани Идриз, ул.171 бр.ЗЗ,Скопје. (4579) 

Пасош бр.554744/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Селман Решат, ул. "Б. Рајковиќ" бр.41,Скопје. 

Пасош бр. 555042/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Снежана Трајковска, ул."69" бр.8, Скопје. (4581) 

Пасош бр. 243845/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Стојановски Тони, ул. "М. Пупин" бр.2,Куманово. 

Пасош бр.852410/96, издаден од УВР - Велес на име 
Јашарова Елизабета, ул."Крале Марко" бр.91,Велес. 

Пасош бр. 0536684/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Поповска Елизабета, ул. "А. Цесарец" ф.5/7-5, 
Скопје. Х4682) 

Пасош бр. 022250/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Стоичковски Илија, ул. "Багрем Бања" бр.27, 
Куманово. (4750) 

Пасош бр. 1023378/97, издаден од УВР - Куманово 
на име Максимовски Слаѓан, ул. "Д. Каренф" бр.5, 
Куманово. (4751) 

Пасош бр. 022494/93,издаден од УВР - Куманово на 
име Максимовски Ласте, ул. "Д. Каранф." бб, Кума-
ново. (4753) 
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Пасош бр.204035/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Стаменковски Боро, ул. "6 Април" бр.9,Куманово. 

Пасош бр.242373/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Алексовски Живко, ул. "Ај. Чешма" бр. 183, Ку-
маново. (4755) 

Пасош бр.203858/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Миленковски Миле, е. Тромега,Куманово. (4756) 

Пасош бр. 177254/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Бектеш Салахи, е. Опаје,Куманово. (4757) 

Пасош бр. 835649/96, издаден од ГУВР- Скопје на 
име Рамадани Атула, ул. "1" бр. 109,е* Кондово,Скопје. 

Пасош бр.3273 84/94,из даден од ГУ ВР-Скопје на име 
Младеновиќ Мирослав, ул. "С. Арсов" бр.52, Скопје. 

Пасош бр. 152726/93,из даден од ГУВР- Скопје на име 
Мумин Исмани, е. Копаница,Скопје. (4781) 

Пасош бр. 0152230/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Иванчо Налетоски, ул. "Волгоградска" бр. 10/2-6, 
Скопје. (4785) 

Пасош бр. 255080/94, издаден од УВР - Велес на име 
Нафис Адемоски, ул. "М. Овчарова" бр.33,Вел ес. 

Пасош бр. 077131 на име Кривца Џемиле,Дебар. 
Пасош бс.970597/97, на име Лимани Јахи, е. Корито, 

Гостивар. (4845) 
Пасош бр 064712, издаден од УВР - Тетово на име 

Сефер АЗИЗИ, е. Гермо,Тетово. (4846) 
Пасош бр.0963153/97, издаден од УВР - Тетово на 

име Садика Муслим, ул."Охридска"бр. 14 ,Тетово. 
Пасош бр.527863/95, издаден од ОВР - Струга на име 

Мацевски Сречко, е. Враништа,Струга< (4848) 
Пасош бр.0317411 на име Димитровска Орхидеја,ул. 

"Никола Вапцаров"бр. 10,Кочани. (4849) 
Пасош бр.0883197 на име Дојчиновски Зоран, ул. 

"Железничка" бр. 18, Охрид. (4850) 
Пасош бр.0954066 на име Бучков Никола, ул."8-ми 

Март" бр.31, Струмица. (4851) 
Пасош бр. 188217/94, издаден од ОВР - Струга на име 

Џафери Ајријет,Струга. (4852) 
Пасош бр. 123286, издаден од УВР - Штип на име 

Николовски Ацо, ул."Никола Коперник" бр.2,Штип. 
Пасош бр. 137572/93, издаден од ОВР - Струга на 

име Јусуфи Уљбер, ул."Партизанска'^,Струга. (4854) 
Пасош бр. 184480 на име Фадил Ќерими, е. Колари, 

Кичево. ? (4855) 
Пасош бр.139811/93 на име Мацевски Спасе, е. Вра-

ништа, Струга. (4856) 
Пасош бр.0111856, издаден од УВР - Куманово на 

име Герасимов Љубомир, нас. Карпош,према Ајду-
чкаЧешма бр. 102,Куманово. (4857) 

Пасош бр. 137534/93, издаден од ОВР - Струга на 
име Шемо Рефик, е. Радолипгга,Струга. (4858) 

Пасош бр.6616, издаден од УВР - Скопје на име Бо-
цевска Ангелика, ул."И.Р. Дол а" бр. 17,Гостивар. (4859) 

Пасош бр.0485989/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Инглизова Даница, е. Вељуса бр. 376,Струмица. 

Пасош бр.0846061/96, издаден од ОВР - Делчево на 
име Цветановска Горица,М.Каменица,ул."Методи Ми-
тевски-Брицо" бр. 1-1/4,Делчево. (4861) 

Пасош бр. 1002162/97, издаден од УВР - Тетово на 
име Зибери Шериф, е. Стримница,Тетово. (4862) 

Пасош бр. 104378, издаден од УВР - Тетово на име 
Нурије Амети, е. Палатица,Тетово. 1 (4863) 

Пасош бр. 0144599/93, издаден од УВР - Тетово на 
име Љика Асије, н.Дреновец бр. 61,Тетово. (4867) 

Пасош бр.720465/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Љута Бесим, ул. "О.Кершовани" бр. 40,Скопје. 

Пасош бр. 790445/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Нуредини Нуриман, е. Буковиќ,Скопје. (4890) 

Пасош бр. 749826/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Божиновски Благоја, ул."Х. Чернопеев" бр. 10 б, 
Скопје. (4893) 

Пасош бр. 0931923/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ленка Огурлиќ. ул. "Мијачка" бр. 5,Скопје. (4894) 

Пасош бр. 382524, издаден од УВР - Кочани на име 
Бреслиски Трајан, е. Зрновци,Кочани. (4897) 

Пасош бр.0007041, издаден од УВР - Прилеп на име 
Биџоски Јован, Кеј "1-ви Мај" бр.29,Прилеп. (4911) 

Пасош бр.0311961, издаден од УВР - Прилеп на име 
Боцоска Цветанка, ул. "9-та Пролетерска бригада" бр. 
686/5,Прилеп. (4912) 

Пасош бр. 396103/94, издаден од УВР - Охрид на име 
Пауноски Сашо, ул."130"бр. 16,Охрид. (4913) 

Пасош бр.809273издаден од УВР- Штип на име Мак-
симовски Димче, ул."Григор Прличев" бр.2,Штип. 

Пасош на име Зекири Абдил аки, е. Синичане, Те-
тово. (4932) 

Пасош бр.0984120, издаден од УВР - Прилеп на име 
Киффнеиер Вере, "Точила" 2-Е 2/3-3,Прилеп. (4942) 

Пасош бр. 809717, издаден од УВР - Штип на име 
Реџепова Шефија, ул."Косовска бр. 51,Штип. (4944) 

Пасош на име Мурати Илбер, ул."168 бр. 33,Тетово. 
Пасош бр.732517/97 на име Османи Ахмет, е. Него-

тино,Гостивар. (4948) 
Пасош бр.073156/94 на име Абдулаи Зуди, е. Врап-

чиште,Гостивар. (4949) 
Пасош бр.0188867 на име Кундурциева Радојка, е. 

Стојаково Гевгелија. (4951) 
Пасош бр.0061452 на име Алиоска Сабрие, ул. "Сре-

мска" бр. 16,Прилеп. (4953) 
Пасош бр.0696943, издаден од УВР - Струмица на 

име Митева Тодосије Васка, е. Злеово,Радовиш. (4955) 
Пасош бр.781204/95,издаден од ОВР - Кичево на име 

Мехмедоски Ганија, ул."Јанко Михајлоски" бр. 10, 
Кичево. (4956) 

Пасош на име Алити Сабуш, е. Пирок,Тетово.(4958) 

Пасош бр. 589239/95,из даден од УВР - Тетово на име 
Јашари Менсур, е. Групчин,Тетово. (4959) 

Пасош бр.459641/94 на име Баки Таце дин ул. "М. 
Груески" бр.12,Гостивар. (4962) 

Пасош бр. 1027711, издаден од УВР - Прилеп на име 
Мемишоски Абдуаи, е. Кан атл арци, Пр ил еп. (4967) 

Пасош бр.ОЗ83501 на име Јанчески Менде с.Беровци, 
Прилеп. (4974) 

Пасош бр. 123 343,из даден од УВР - Штип на име 
Зашков Миле, ул "Р.Јовановиќ" бр.81,Штип. (4980) 

Пасош бр.883197/96 на име Дојчиновски Зоран, ул. 
"Железничка" бр. 18,Охрид. (4981) 

Пасош бр.0500322, издаден од УВР - Прилеп на име 
Здравески Симеон, ул."Ѓорѓи Димитров"бр.86,Прилеп. 

Пасош бр.857927, издаден од УВР - Кочани на име 
Љупка Јорданова, ул."Димитар Влахов" бр. 21/23, 
Кочани. (4983) 

Пасош бр.309034/94 на име Шабани Музафер, е. 
Топлица,Гостивар. (4984) 

Пасош бр.246018 на име Велији Неџат ул. "Љубо-
тенска" бр. 33,Тетово. (5007) 
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Пасош бр.0190075 на име Георгиевски Зоран,Битола. 
Пасош бр.074678,издаден од ОВР - Кичево на име 

Асаноска Фикрије, е. Лиси чани,Кичево. (5015) 
Пасош бр. 0552195/95, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Реџеп Џељо, ул."СлавеЈ Планина" бр.175,СкопЈе. 
Пасош бр. 0057208, издаден од ГУВР - Qconje на 

име Беговски Вангел, Qconje. (3629) 
Пасош бр ЛОЗ 7774/97,из даден од УВР- Скопје на име 

Дочовски Абедин, ул."Вуковарска" бр. 3/2-15, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 77537-22,издадени од 

Комерцијална банка АД Скопје на име Стојменовиќ 
Виолета,Скопје. (4341) 

Чекови од бр. 2623206 до 2623210, од тековна сметка 
бр.5428838, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Маринковиќ Драган,Скопје. (4426) 

Чекови од бр. 2626159 до 2626166, од тековна сметка 
бр. 109872-83, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Наков Го ер ги, Скопје. (4531) 

Чекови бр. 3019762 , 3019761 и 3019760, од тековна 
сметка бр.77889-77, издадени од Комерцијална банка 
АД СкопЈе на име Видова Ленче,Скопје. (4558) 

Чекови од бр. 2620909 до 2620921, од тековна сметка 
бр. 27699-80, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тодоровска Нада,Скопје. (4565) 

Чекови од бр.80003127112 до 80003127121,од тековна 
сметка бр, 9624014, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Костов В ангел, Скопје. (4576) 

Чекови бр. 2369563 и 2369564, од тековна сметка бр. 
13305/41, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Крчковска БилЈана,СкопЈе. (4578) 

Чекови од бр.3763577 до 3763592,3763593,3763596 и 
3539847, од тековна сметка бр.62721-56, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Петровска 
Добрила,Скопје. (4586) 

Чекови од бр. 1632336 до 1632350, од тековна сметка 
бр.26729-01, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Симоска ЕмилиЈа,СкопЈе. (4699) 

Чекови од бр. 3727761 до 3727770, 3693922 и 3693923, 
од тековна сметка бр. 29498/97, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Младеновска Светлана, 
Скопје. (4713) 

Чекови од бр. 265091 до 265097, од тековна сметка 
бр 4405704, издадени од Комерцијална банка АД 
( копје на име Трпческа Натал ИЈ а,Скопје. (4748) 

Чекови од бр. 2903767 до 2903770, од тековна сметка 
бр.4813/18, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Весела Проева,ул."Кирил и Методиј "бр. 53, Охрид. 

Чекови од бр. 34421 17 до 3442123, од тековна сметка 
бр. 37430-10, издадени од Комерцијална Банка Ад 
Скопје на име Стојановска Павлинка,СкопЈе. (4899) 

Ч е к о в и од бр.16000971 до 16000973, од тековна 
сметка бр.21148-87, издадени од Стопанска банка а.д. -
( копје на име Ковачовски Томислав, бул. "Јане Сан-
д а ц и " бр 74/6,Скопје. (4910) 

Чекови од тековна сметка од бр. 16098012 до 
16098018 и од бр 16177387 до 16177395 (15 чекови), 
издадени од Стопанска банка а.д - Скопје на име Ма-
рија Лаз ар овек а,ул "Востаничка"бр.12-А,СкопЈе. 

Чекови од бр. 15805160 до 15805165, издадени од 
Стопанска банка а.д.- Скопје на име Зоран Јовановски 
VJI "Пушкинова'^ 9-2/6,Скопје. (4921) 

Чекови од бр. 15884226 до 15884235, издадени од 
( топлиска .Станка а.д. - С копје на име Олгица Мирчев-
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Чекови од бр. 16216846 до 16218860, издадени од 
Стопанмска банка а.д. - Скопје на име Боби1 Величков, 
Скопје. (4928) 

Чекови од бр. 16135692 до 16135700, од тековна 
сметка бр. 19502-25, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Нада Хаџи-Николова,ул."Востаничка" 
бр.86,Скопје. ( (4939) 

Чекови од бр. 15589522 до 15589528, од тековна 
сметка бр. 19713-38, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје на име Петровска Душанку, ул."Никола Тесла" 
бр.4-1/4,Скопје. ' (4997) 

Чекови од бр. 15702871 до 15702875, од тековна 
сметка бр.47948/58, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Мелита Петрушевска; ул."Сердарот" 
бр. 55,Скопје.' (5002) % 

Работна книшка на име Ватиќ: Сафет,Скопје. (4353) 
Работна книшка на име Билјана Михајловска,Скопје. 
Работна книшка на име Далипи Нејази,Скопје.(4388) 
Работна книшка на име Пидановски Симе,Скопје. 
Работна книшка на име Димов Гоце,Скопје. (4489) 
Работна книшка на име Стефаноска Ленче,Скопје. 
Работна книшка на име Спасеновски Петко,Скопје. 
Работна книшка на име Владимир Пешковиќ,СкопЈе. 
Работна книшка на име Рустемовиќ Наџа,Скопје. 

Работна книшка на име Рабише Рецепи,Скопје. 
Работна книшка на име Божиновски Томислав, 

Скопје. (4561) 
Работна книшка на име Морина Бејтула,Скопје. 
Работна книшка на име Туш Зефиќ,Скопје. (4577) 

Работна книшка на име Огненовски Никол а,Скопје. 
Работна книшка на име Ристеска Блага,Скопје. 
Работна книшка р.бр. 189785,издаден од Белград на 

име Александар Ранковиќ,Qconje. , (4717) 
Работна книшка на име Трајковска Слободанка, 

Скопје. ( (4784) 
Работна книшка на име Петрушевски Боби,Скопје. 
Работна книшка на име Нуредин Сефедини,Скопје. 
Работна книшка на име Саиде Тестена,Скопје. 
Работна книшка на име Маркова Снежана,Скопје. 
Воена книшка на име Агуши Кадри,Скопје. (4995) 
Чековна картичка бр 1459/96 и чек бр. 1862130, изда-

дени од Стопанска банка а.д.-Скопје -Главна филијала 
- Штип на име Ничева Љубица,Штип. ' (4915) 

Чековна картичка бр.16029002 и чекови од бр. 
16028992 до 16028998, издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Зорица Шепческа,ул."Франц Лист" 
бр.8,Скопје. (4916) 

Чековна картичка бр.6922/15 и чекови бр. 1849477 и 
1849478, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала- Штип на име Димитров Воислав, ул."Панче 
Караѓозов"бр.24,Штип. (4935) 

Свидетелство за VIII одд еление, издадено од ОУ. 
"Лиман Каба", е. Љуботен на име Рашиди Фердан, 
Скопје. . , (4865) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени од УСО 
"Ѓорче Петров" - Крива Паланка на име Игор Мен-
човски, ул."Партизанска'^.71,Крива Паланка. (4866) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ 
"Рајко Жинзифов" - е. Д.Оризари на име Фазлигиќ 
Нихат, е. Г.Оризари,Велес. _ (5016) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и Диплома, 
издадени од Гимназија "Гоце Делчев"- Куманово на 
име То дор овска Ана, ул."Партизанска" бр.5,Куманово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Дозвола за завршено средно образование, издадена 
од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопјена име Николоски 
Звонко,Скопје. < (4529) 

Штедна книшка бр. К 0313085, издадена од Штедил-
ница и менувачница "ТАТ" - Битола на име Наумоска 
Ристовка, ул."Железничка"бр.45,Охрид. (4869) 

Чекови од бр. 5000349990000 до 5000349990002 и од 
бр. 5000349990007 до 5000349990009, издадени од Ко-
мерцијална банка - Виница на име Арсов Кире ул. 
"Стив Наумов", Виница. (5018) 

Чекови од бр. 0130002677743 До 0130002677750 и 
0130002724366, издадени од Поштенска штедилница -
Велес на име Аврамовски Панче,Велес. (5019) 

Чекови од бр. 0001030336 до 0001030345; од бр. 
0001022671 до 0001022680 и од бр. 0000997886 до 
0000997895,издадени од Стопанска банка - Велес на 
име Хасан Кицар а, е. Горно Оризари,Вел ес. (5020) 

Чекови од бр. 997531 до 997533, издадени од Стопан-
ска банка - Велес на име Донески Трајан, нас. "Тунел" 
бр. 1/1, Велес. (5021) 

Чекови од бр. 999507 до 999508, издадени од Стопан-
ска банка - Велес на име Карпузов Горги ул. "Лени-
нова" бр. 3,Велес. (5022) 

Престанува со вршење дејност од 01- 01 - 1998 година 
издадено од на име Николовски Александар Т.П."Ки-
мон",Скопје. (4322) 

Решение У-;. бр, 12-^510/1, из дадено од Општина Ки-
села Вода - Скопје на име Костовски Методија, 
Скопје. (4312) 

Решение бр. 11-27- 7, издадено од С.О. Чаир - Скопје 
на име Димитров ИЈ,иј?,Скопје. (4367) 

Решение Уп. бр. 25-2625, издадени од Секретарјат за 
стопанство Центар-Скопје на имо Самет Демировски, 
Скопје. (4559) 

Решение за компензациска работа со странство бр. 
18-2021/2, издадено од Министерство за надводешни 
работи на име ХЕК" Југохром" Јегуновце,Тетово. 

Решение бр. 11-2364, издадено од Секретарјат за 
стопанство Чаир-Скопје на име Бислим Ксмет,Скопје. 

Решение бр. 18-149/2 за компензација, издадено од 
Министерство за надворешни работи на РМ на име 
"Еуроинвест11 Октомври", ул."А.Македонски"бр.2/42, 
Прилеп. (5023) 

Решение бр.18-4652/2 за Компензација, издадени од 
Министерство за надворешни работи на РМ на име 
"Еуроиневест 11 Октомври",ул." А.Маке донски" бр. 2/42 
Прилеп. (5024) 

Пасош бр.78214/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Цаноски Шефкет, е. Октиси, Струга. (5094) 

Пасош бр.086392 на име Ариф Суљејмани, е. Ново 
Село I, Тетово. (4282) 

Пасош бр.884334 на име Шерифи Шемадин, е. 
Зајас, Кичево. (2199) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Земјодел-
ската задруга „Слога" е. Софилари - Штип 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал и Законот за трансфор-
мација на претпријатијата и задругите со општествен 
капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште. 

Се констатира дека Земјоделската задруга „Слога" 
е. Со фил ари - Штип не подлежи на трансформација. 

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. „Иво Лола Рибар" 
бб во Штип, во време од 8 до 15 часот, во работните 
денови. ( 4 3 7 0 ) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал оп „Опалит" 
е. Чешиново - Кочани 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатие 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 во е. Чешиново во време 
од 6,30 до 14,30 часот. 

(4369) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС за над-
ворешна и внатрешна трговија „ЈУ-Сервис" - Струмица 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 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 сграна 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. „Гоце Делчев" бр. 5 
во Струмица во време од 8 до 14 часот. 

(4871) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗК „Киче-
во" - Кичево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.02 1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на поет-
приЈатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
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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. „Индустриска" 48, 
во време од 7 до 15 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 18, 21 и 24 од Уредбата за јавни 

набавки („Службен весник на РМ" бр. 42/97) - пречи-
стен текст, Министерството за образование и физичка 
култура објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ 
РАБОТИ НА ОБЈЕКТ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и фи-

зичка култура, ул. „Вељко Влаховић бр. 9 - Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
1.2.1. ОУ „Пашко Васа", е. Групчин, Тетово, ПУ во 

е. Ларце - довршување на започнатите градежни ра-
боти. 

1.2. Обем на понудата: даден во тендер документа-
цијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите правни лица реги-

стрирани за ваква дејност, чие седиште е во Република 
Македонија. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 

отворањето на понудите. 
2.2. Рок на поднесување на понудата: до 01.04.1998 

година. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Министерството за образование и физичка култура, 
ул. „Васил Ѓоргов" бр. 35, Скопје, со надомест во ви-
сина од 300,00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да содржи едине чии цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, спрема тендерот. 
4.2. Начин на плаќање. 
4.3. Рок на изведување на предметните работи и 

гаранција на квалитетот на изведениве работи. 
4.4. Понудувачите се должни со понудата да прило-

жат и референц листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.4. Понудувачите со понудата задолжително да ја 
достават и придружната документација предвидена, со 
член 63 од Уредбата за јавни набавки. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отворањето на понудите ќе биде извршено на 

01.04.1998 година со почеток во 11 часот во простори-
ите на МУЦ „Гоце Делчев" - ул. „Васил Ѓоргов" (до 
Заводот за вработување). 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик нема да бидат разгледани. <: 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 133-376. 

Брз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А.Д. - Скопје, Одборот на дирек-
тори на својата седница одржана на 16.02.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ 
1. Малопродажната цена на цигари од увоз за паку-

вање од 20 парчиња, се утврдува, како следува: 
Вид на цигари малопродажна цена (денари) 

Кент меко 100 мм 70,00 
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се при-

менува од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија". 

Одбор на директори 
Претседател, 

Страшо Нелевски, с.р. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија (,;Службен весник на 
РМ" бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

февруари 1998 година во однос на месец јануари 199& 
година изнесува 0,2%, а планираната 0,7%. 

2. Порастот на платите за месец февруари 1998 го-
дина во однос на месец јануари 1998 Годиш за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,2%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите за месеД1 февруари 1998 
година ја вршат на нивото на правото утврдено за прет-
ходниот месец. 

Министер, , 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на РМ" бр. 37/96), Заводот 
за статистика на Република Македонија ја 

ОБЈАВУВА 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1991 ГОДИНА 
Просечно исплатената нето плата по работник во 

стопанството на Република Македонка за месец декем-
ври 1997 година изнесува 8913 денари. 

В.д. директор, 
Донче Герасимовски, с.р. 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од одговорното лице 
на субјектот. 

5.2. Понудата се доставува препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Министерството за обра-
зование и физичка култура на ул. „Вељко Влаховиќ" 
бр. 9 - Скопје, или со предавање на лице место на денот 
и часот на јавното отворање. 

5.3. Понудата и документацијата се доставува во за-
печатен плик. На предната страна од пликот, во гор-
ниот лев агол треба да биде назначено „не отворај56 

како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да 
содржи никаква ознака на испраќачот. 
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681 

692 

т 

С О Д Р Ж И Н А 
{ Страна 

317. Одлука за пристапување кон камена на 
Уставот на Републжа Македонија 

318. Заѕохучоци пе нацрт на амандманот Ш на 
Уставот на Република Македонија 681 

319. Закон за заштита ири работа . . . 681 
320. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за надворешно-тргбвскрто работење 689 
321. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за данок на промет на производи и 
услуги 690 

322. Одлука избор и именување на членови 
на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие Македонска радиотелевизија 690 

323. Одлука за именување на членови на Одбо-
рот за контрола на здатеријално-финанси-
ското работење на Македонската радиоте-
левизија 691 

324. Одлука за именување на генерален дирек-
тор на Јавното претпријатие Македонска 
радиотелевизија 691 

325. Одлука за именување на заменик на гене-
ралниот директор на Јавното претпријатие 
Македонска радно-телевизИгја 

326. Одлука за заштитна цена на снтнолисниот 
ориенталски суров тутун од родот 1998 го-
дина . 691 

327. Одлука за отстапување на користење нед-
вижност . . 

328. Одлука за отстапување на привремено ко-
ристење недвижност 

329. Одлука за ослободување од плаќање ради-
одифузна такса на корисници на радио и 
ТВ приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски светнал . . . . . . . 

330. Одлука за определување на услови за 
градба за објектот „ДробШ1ична постројка, 
сепарација, бетонира и контејнери како 
придружни објекти", што ќе служат за 
површшска експлоатација на варовник од 
лежиштето „Градиште" што треба да се 
гради во општината Велешта 

331. Одлука за давање согласност tela Статутот 
на Државното средно училиште „Гоце Дел-
чев", Валандово 693 

332. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 

333. Одлука за висината на одделни надоме-
стоци што ги наплатува Комисијата за хар-
тии од вредност 693 

334. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 693 

335. Правилник за содржината на јавниот повик 
за занишување и купување хартии од вред-
ност, по видови на издавачи 694 

336. Деловник за работа на Врховниот суд на 
Република Македонија 696 

337. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 185/97 од 18 февруари 1998 
година 703 

338. Одлука за Најмалиот, односно најголемиот 
износ на девизи кој овластените банки за 
работа со странство мораат, односно мо-
жат Да го држат на сметките во странство 
од 01.04.1998 до 30.06.1998 година 704 

339. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за условите за давање одобрение 
на претпријатие и на друго правно лице да 
држат девизи на сметка во странство 

340. 

341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

б*»1 347. 

348. 

349. 

350. 

692 351. 

352. 

692 
353. 

354. 

693 355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

705 

Одлука за изменување на Одлуката за по-
блиските услови за прогласување на нелик-
видност на банка и постапка по прогласу-
вање на неликвидност на банка 705 
Одлука за начинот и условите на одобру-
вање краткорочни кредити на банките со 
залог на определени хартии од вредност. . . 705 
Одлука за изменување на Одлуката за ка-
матните стапки и стапките на надоместот 
на Народна банка на Република Македо-
нија 705 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за начинот на извршување на 
платниот промет со инструменти за пла-
ќање што гласат на големи износи 706 
Одлука за начинот на извршување на плат-
ниот промет со инструменти за плаќање 
што гласат на големи износи (Пречистен 
текст) 706 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на обемот и начинот на работе-
њето на штедилниците 707 
Одлука за утврдување на заштитен знак -
амблем 707 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 707 
Решение за методолошки основи за спро-
ведување на статистичко истражување . . . 708 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 708 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 708 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 709 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 7Q9 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 709 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 710 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 710 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 710 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 711 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 711 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 711 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 712 
Објава за стапката на пораст на трошоците 
на живот и платите 743 
Објава за просечно исплатената нето плата 
по работник во стопанството на Република 
Македонија за месец декември 1997 година. 743 


