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

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Понеделник, 29 јануари 1996 
Скопје 

Број 5 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

89. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговjа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Како највисока производна цена на брашното тип 
„500" се определува 19,29 ден./кгр. 

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи 
како највисока продажна цена на производителите 
франко натоварени во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пре-
сметуваат и трошоците на амбалажата. 

2. Како највисока цена на брашното во прометот се 
определува и тоа: 

- брашно тип „500" - 1/1 кгр. на големо 20,50 ден./ 
кгр.; 

- брашно тип „500" -1 /1 кгр. на мало 23,00 ден./кгр. 

3. Како највисока малопродажна цена на лебот тип 
„500" од 600 грама се определува 23,00 денари по парче. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување најви-
соки цени на брашното и лебот („Сл. весник на РМ“ бр. 
36/95). 

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

Бр. 23-149/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 

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

90. 
Врз основа на член 91 од Уставот на Република 

Македонија и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СУЛ-

ТАНАТОТ ОМАН 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Султанатот Оман на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 23-226/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 

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

91. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ МА-
ГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-5, ДЕЛНИЦА КОЧАНИ -
ШТИП, СТАЦИОНАЖА НА КМ 73+750-ЛЕВО, НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КОЧАНИ 
1. Со оваа одлука се определува локацијата, за из-

градба на бензинска пумпа покрај магистралниот пат 
М-5, Делница Кочани - Штип, стационажа на км 
73+750-лево, на КП број 1094 и 1095, КО „Чифлик“, 
во мв. „Гладни рид“ со вкупна површина од 1500 ква-
дратни метри, на подрачјето на општината Кочани, чиј 
инвеститор ќе биде ППС „Автосан" од Кочани 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 1:500, 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“. 

Бр. 23-129/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 

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

92. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
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, а може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
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ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

90.09 Апарати за фотокопирање со вграден 
оптички систем, апарати за контактно 
копирање и апарати за термичко ко-

9009.30 - Апарати за термичко копирање 
а) копир апарат „Ксерокс" 3050 

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

Бр. 23-193/1 „ 
22 јануари 1996 година Претседател на Владата 

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

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

94. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

93. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
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, а се увезува без 
плаќање царина за потребите на Министерството за 
сообраќај и врски, односно за Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

87.03 Патнички автомобили и друга мо-
торни возила, главно конструирани за 
превоз на лиде (освен возилата од тар. 
број 97.02) вклучувајќи и моторни во-
зила за комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот „карван“ комби и ти.) 
и автомобили за трки: 

8703.2 - Други возила со клипна мотори и со 
палење со помош на свеќичка освен 
со ротациони клипни мотори; 

8703.22 - - со зафатнина на цилнндрите над 
1000 до 1500 см3 -

8703.221 патнички автомобили, соста-
вени 
а) Тип на возило СЕАД ИВИЦА СО 3 пар. 
1400 Ц. Л. 

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

84.08 Клипни мотори со внатрешно согору- , 
вање, на палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел - мотори); -

8408.20 - Мотори за погон на возилата од 
глава 87; 

8408.205 - над 9000 до 13.500 см3 

а) мотор камиз 240 1 парче 
87.08 Делови и прибор за моторни возила од 

тар. бр. 87018087.05 
8708.40 -Менувачи; 
8708.409 други 

а) менувач 5-690 4-114 1 парче 
8708.50 - Погонски оски со диференцијал, 

вклучувајќи и снабдени со други тран-
смисиони компоненти: 

8708.509 —-други 
а) заради осовина 107113300 1 парче 

8708.60 - Оски (освен погонски и нивни де-
лови): 

8708.609 -други 
а) задна осовина 470303100 . 1 парче 

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

Бр. 23-223/1 
22 јануари 1996 година Претседател на Владата 

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

Бр. 23-225/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

95. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба - Одделение за контрола на летање 
и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2. 3 4 

85.21 

8521.10 

Апарати за снимање и репродукција 
на слика, со или без вграден видео тју-
нер; 
- Со магнетна лента 
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85.27 

85.28 

а) Видео рекордер 
Приемници за радио телефонија, ра-
диотелеграфија и радиодифузија, 
вклучувајќи и приемници комбини-
рани во исто куќите со апарат за 
снимање или репродукција на звук или 
ех) часовник; 

8527.2 - Радиодифузни приемници што не 
можат да работат без надворешен из-
вор на енергија, за моторни возила 
вклучувајќи и такви апарати што, исто 
така можат да примаат радиотелефо-
нија или радиотелеграфија: 

8527.21 — комбинирани со апарат за сни-
мање или репродукција на звук 
а) Таре гекогбег 

1парче 

1 парче 

или без вградени радио приемници 
или апарати за снимање или репродук-
ција на звук или слика: 

8528.10 -Во боја: 
8528.101 —- телевизиски приемници со ка-

тодна цевка, освен монитори и видео 
проектори 
а) ТВ монитор 1 парче 

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

Бр. 23-224/1 ' 
22 јануари 1996 година Претседател на Владата 

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

Широчината на ширитот на панталоните, кој е од 
егализир во светло сина боја, изнесува 10 мм. 

Кошулата со долги ракави е во бела боја, вратовр-
ската е во темно сина боја, а чорапите во црна боја. 

На свечената униформа на генерал на полицијата 
лентите на ракавите, ширитот на панталоните и вра-
товрската се во бордо боја. 

Составен дел на свечената униформа на полицијата 
е и гајтан во златно жолта боја. 

Член 4 
Свечената униформа на полицијата, во свечени при-

лики ја носат раководниот работник на Полицијата 
(служба) и неговиот заменик, раководителите на 
управи и сектори во Полицијата (служба) и раководите-
лите на секторите на полиција во управите за вна-
трешни работи и воГрадската управа за внатрешни ра-
боти - Скопје во Министерството. 

Член 5 
Лицата од членот 4 на овој правилник свечената 

униформа ја носат за време на државни празници, на 
Денот на полицијата, при прием на странски делегации 
и други свечени приеми, при одликување или при доде-
лување на награди, благодарни^ или признанија, како 
и во други свечени прилики. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 121-2131/1 
17 јануари 1996 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 

д-р Љубомир Фрчкоски, с.р. 

96. 
Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за уни-

формата и ознаките на звањата на полицијата во Ми-
нистерството за внатрешни работи („Службен весник 
на РМ“ бр. 39/94) министерот за внатрешни работи 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СВЕЧЕНАТА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот, составот, 

бојата и кројот на свечената униформа на полицијата 
во Министерството за внатрешни работи (во натамош-
ниот текст: Министерството), работните места и свече-
ните прилики за кои се определува да се носи свечената 
униформа. 

Член 2 
Свечената униформа на полицијата се состои од: 

сако, панталони, шапка, кошула со долги ракави, вра-
товрска, плитки чевли и чорапи. 

Свечената униформа е изработена од тергал во 
темно сина боја и со вообичаен крој. 

Член 3 
Копчињата со кои сакото на свечената униформа 

однапред се закопчува, копчињата на џебовите и на 
нарамениците се во златно жолта боја, а на долниот дел 
на ракавите од сакото се вшиени три ленти во златно 
жолта боја, со широчина од 10 мм и на меѓусебно расто-
јание од 10 мм. 

97. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за Воена 

академија („Службен весник на РМ“, број 30/95), мини-
стерот за одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПАРИ-
ЧНИТЕ ПРИМАЊА ЗА ЛИЧНИ ПОТРЕБИ И ВИ-
СИНАТА НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА 

ПИТОМЦИТЕ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на месеч-

ните парични примања за намирување на неопходните 
лични потреби на питомците на Воената академија (во 
натамошниот текст: Академија), патните трошоци за 
доаѓање на Академијата и враќање дома секоја учебна 
година и при полуто дишниот распуст, како и патни и 
други трошоци при упатување на практика од Академи-
јата одобрени од деканот на Академијата. 

Член 2 
Основица за пресметување на висината на месеч-

ните парични примања што на питомците на Академи-
јата (во натамошниот текст: питомци), им се обезбеду-
ваат за намирување на неопходните лични потреби, 
претставува просечната плата по работник во стопан-
ството на Република Македонија објавена за послед-
ниот месец од Републичкиот завод за статистика, пред 
исплатата на паричните примања. 

Висината на паричните примања од став 1 на овој 
член се утврдува во процент од основицата и тоа: 
- за I-ва година . .12% 
- за II-ра година 15% 

1 2 3 4 
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- за III-та година .18% 
- за IV-та година 21% 

Член 3 
Исплатата на месечните парични примања за нами-

рување на неопходните лични потреби на питомците се 
врши месечно однапред за тековниот месец. 

Член 4 
Месечните парични примања од член 2 на овој Пра-

вилник им припаѓаат на питомците сметано од месецот 
во кој го стекнале статусот на питомец и им се испла-
тува секој месец до крајот на месецот во кој им преста-
нува статусот на питомец. 

Член 5 
На питомците им припаѓа право на надоместок на 

патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање 
дома секоја учебна година и при полугодишниот ра-
спуст, во висина на стварните трошоци за превоз со 
средствата во јавниот сообраќај (автобус; воз). 

Исплатата на надоместокот на трошоците од став 1 
на овој член се врши со приложување на патничкиот 
билет за превозното средство со кое е извршено патува-
њето, а доколку патувањето е извршено со сопствено 
возило, исплатата на надоместокот на трошоците за 
превоз се врши во висина на трошоците за превоз со 
средствата во јавниот сообраќај за најевтиното пре-
возно средство. 

Член 6 
На питомците им припаѓа право на надоместок на 

патни трошоци при упатување на практика од Академи-
јата, одобрени од деканот на Академијата, во висина на 
стварните трошоци за превоз со средствата во јавниот 
сообраќај (автобус, воз). 

Исплатата на надоместокот на трошоците од став 1 
на овој член се врши со приложување на патничкиот 
билет за превозното средство со кое е извршено патува-
њето. 

Член 7 
На питомците им припаѓа право на надоместок на 

други трошоци при упатување на практика од Академи-
јата одобрени од деканот на Академијата, во висина на 
стварните трошоци. 

Исплатата на надоместокот на трошоците од став 1 
на овој член се врши со приложување на сметка на 
направените трошоци. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.01-336/1 
18 јануари 1996 година 

Скопје 

Министер за одбрана, 
д-р Благој Ханџиски, с.р. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата се печати на тврда 

хартија во бела боја со димензии 100 мм х 70 мм и се 
сместува во проѕирна пластична фолија. На легитима-
цијата се поставува- механизам за прикачување на дел 
од облеката. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на предната страна 

содржи: место за фотографија на туристичкиот водич 
со димензии 25 мм х 30 мм; назив и седиште на високо 
образовната установа за туризам и угостителство од-
носно асоцијацијата од областа на туризмот и угости-
телството; зборовите: легитимација за туристички во-
дич (со големи букви); име, презиме и единствен мати-
чен број на туристичкиот водич, сериски број на леги-
тимацијата, место и датум на издавање и печат и потпис 
на овластеното лице во установата односно асоцијаци-
јата која ја издала легитимацијата. 

Задната страна на образецот на легитимацијата во 
горниот дел го содржи следниот текст: 

„Носителот на легитимацијата е овластен, согласно 
Законот за угостителската и туристичката дејност 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 23/95), да ги врши работите на 
туристички водич“. 

Под овој текст се наведуваат странските јазици што 
ги зборува водичот. 

Член 4 
При секоја промена на податоците наведени во 

образецот на легитимацијата на туристичкиот водич му 
се издава нова легитимација а старата се уништува. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 15-278 
15- јануари 1996 година Министер.за стопанство, 

Скопје Росто Иванов, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

98. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за угости-
телската и туристичката дејност („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/95), Министерот за стопанство донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ТУ-

РИСТИЧКИ ВОДИЧ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на леги-

тимацијата за туристички водич кој е составен дел на 
овој правилник. 
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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

2. 
Врз основа на член 32 од Уставот на Република 

Македонија, член 88, став 2 од Законот за работни 
односи („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95) и 
член 5 од Општиот колективен договор за јавните 
служби, јавните претпријатија, државните органи; ор-
ганите на локалната самоуправа и друга правни лица 
кои вршат нестопанска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 
39/94), Министерството за стопанство и Синдикатот на 
металците, енергетичарите и рударите на Македонија, 
како мнозински синдикат, склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ГРАНКАТА 

ЕНЕРГЕТИКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат, односно 

доуредуваат во согласност со Законот и други прописи 
и Општиот колективен договор за јавните служби, 
јавни претпријатија,државните органи, органите на ло-
калната самоуправа и други правни лица кои вршат 
нестопанска дејност (во натамошниот: текст Општ ко-
лективен договор), правата, обврските и одговорно-
стите на работниците од работен однос, како и обемот 
и начинот на остварување на правата и обврските и 
други прашања од интерес за работниците и работода-
вачите во јавните претпријатија од гранката енерге-
тика, како и начинот и постапката за решавање на 
меѓусебните спорови. 

Член 2 
Колективниот договор се применува непосредно и е 

задолжителен за сите работници и работодавачи во чие 
име е склучен од јавните претпријатија од гранката 
енергетиката (во натамошниот текст: јавни претприја-
тија). 

Одредбите од овој договор се однесуваат и на учени-
ците и студентите на производна работа, односно ра-
ботна практика и на приправниците во јавното прет-
пријатие. 

Одредбите од Колективниот договор со кој се регу-
лираат платите и надоместоците на плати и други при-
мања не се применуваат на раководните органи и ли-
цата со посебни овластувања и одговорности утврдени 
со Статутот или друг акт на јавното претпријатие, до-
колку со посебниот договор за работа не е поинаку 
одредено. 

Член 3 
Под работодавец во смисла на овој договор се по-

дразбира јавно претпријатие лице кое врши стопанска 
дејност од областа на енергетиката и вработува работ-
ници. 

Член 4 
Со колективен договор на ниво на јавно претприја-

тие можат да се утврдат поголеми права од утврдените 
со овој договор, како и права кои не се предвидени со 
овој договор, ако тоа не е во спротивност со Закон и 
овој договор. 

Доколку со колективен договор на ниво на јавно 
претпријатие се утврдени помали права или понепо-
волни услови за работа од правата, односно условите 
утврдени со овој договор, се применуваат одредбите од 
овој договор. 

Член 5 
Врз основа на овој колективен договор, јавните 

претпријатија од гранката енергетика се должни да до-
несат сопствени колективни договори. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
1.Посебни услови за засновање на работен однос 

Член 7 
Работен однос може да заснова секое лице што ги 

исполнува условите утврдени со закон, овој договор и 
колективниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

Посебните услови можат да се предвидат како услов 
за засновање на работниот однос само ако се потребни 
за извршување на работите на определено работно ме-
сто. 

Како посебни услови за засновање работен однос 
можат да се предвидат, особено видот и степенот на 
стручната подготовка, особено знаење и способност за 
извршување на соодветните работи, работно искуство, 
посебната здравствена состојба, психофизички способ-
ности и др. 

Член 8 
Работен однос се заснова со склучување на договор 

за работа помеѓу работникот и јавното претпријатие. 
Договор за работа во смисла на овој член склучува и 

работник кој засновал работен однос и пред донесува-
њето на Законот за работни односи, при што договорот 
треба да се однесува за работното место и условите под 
кои работи. 

Член 9 
Со претходното проверување на способноста, кога е 

тоа утврдено како посебен услов за засновање на рабо-
тен однос со Колективниот договор на ниво на јавното 
претпријатие, се оценува способноста на работникот 
(стекнатата пракса и умешноста на работите и зада-
чите) и се утврдува дали работникот ги задоволува ба-
ран,ата за вршење на работите за кои се пријавил. 

Претходното проверување на способностите се 
врши само за кандидатите кои ги исполнуваат условите 
на огласот на начин и во постапка утврдени со Колек-
тивниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

Претходно проверување на способностите не се 
врши при засновање на работен однос со приправник и 
работник без квалификации. 

Член 10 
Староста и полот се утврдуваат како посебен услов 

за заснована на работен однос на соодветни работни 
места само во случај кога тоа е така определено со 
Закон и Колективниот договор на ниво на јавното прет-
пријатие. 

2. Утврдување на потребата од работници 

Член 11 
Одлука за потреба за засновање работен однос доне-

сува органот определен во Колективниот договор на 
ниво на јавното претпријатие. 

Член 12 
Одлуката од претходниот член на овој Договор 

може да се донесе кога работните места не можат да се 
пополнат со распоредување на работници од делот на 
претпријатието во кој постои Таква потреба. 

За работните места кои не можат да се пополнат со 
распоредување по основ на претходниот став се обја-
вува оглас преку организацијата надлежна за работите 
на вработувањето. 

I 
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3. Начин на засновање на работен однос 

Член 13 
Работниот однос може да се заснова по пат на оглас 

и преземање работник од друго претпријатие согласно 
Законот. 

Член 14 
Во огласот за слободно работно место, покрај опш-

тите услови, потребно е да се наведат: 
- посебните услови за засновање на работниот однос 

утврдени со Законот, овој договор и Колективниот до-
говор на ниво на јавното претпријатие; 

- должината на траењето на пробната работа, од-
носно дека ќе се врши претходно проверување на спо-
собноста на пријавените кандидати за вршење на рабо-
тите на огласеното работно место, ако за тоа место се 
предвидува пробна работа, односно претходно проверу-
вање на способности. 

Член 15 
Во случај кога на работникот му престанал работ-

ниот однос кај друг работодавец, врз основа на изго-
твена програма за економски, технолошки, структу-
рални или слични промени, тој може да биде примен на 
работа во јавното претпријатие без огласување на ра-
ботното место, со преземање и склучување на договор 
за работа на работно место кое одговара на стручната 
подготовка, односно квалификација на работникот. 

4. Органи за избор 
Член 16 

Избор од кандидатите пријавени на оглас за прием 
на работа врши работоводниот орган, односно органот 
определен во Колективниот договор на ниво на јавното 
претпријатие, во постапка утврдена со Колективниот 
договор на јавното претпријатие. 

Кандидатот кој не е избран има право на приговор 
до органот утврден со колективниот договор на ниво на 
јавното претпријатие. 

5. Проверување на способностите за вршење на рабо-
тите 

Член 17 
Проверувањето на способноста, коѓа Тоа е утврдено 

како посебен услов за засновање на работен однос, го 
врши Комисија составена од 3 члена со најмалку ист 
степен на стручна подготовка како што има работникот 
чии работни способности се проверуваат. 

Комисијата од претходниот став ја именува работо-
водниот орган за работниците кои ги избира органот 
утврден во Колективниот договор на ниво на јавното 
претпријатие. 

Комисијата работи во полн состав. 
Член 18 

Проверувањето на работните способности се врши 
писмено и практично, со извршување на работи и за-
дачи од работното место за кое кандидатот се пријавил. 
Проверката од претходниот став ја врши Комисијата. 

За времето и местото на проверување кандидатот се 
известува писмено. 

Член 19 
За проверување на способноста на кандидатите Ко-

мисијата составува записник во кој ги внесува: 
- називот на јавното претпријатие во кое се врши 

приемот, 
- презимето и името на кандидатите; 
- на кој оглас се пријавени; 
- кога е извршено проверувањето; 

- кои практични работи се извршувани; 
- оценка за кандидатот (задоволил-не задоволни); 
- состав на Комисијата. 
Веднаш по завршувањето на работата Комисијата 

го доставува записникот до органот надлежен за избор 
на кандидатите. 

6. Договор за работа 
Член 20 

Пред стапувањето на работа на работникот му се 
овозможува да се запознае со Колективниот договор и 
со другите акти и прописи со кои се уредуваат правата, 
обврските и одговорностите на работниците и на прет-
пријатието од работен однос, како и обемот и начинот 
на остварување на правата и обврските и другите 
одредби за прашања од интерес на работниците и прет-
пријатието, како и начинот и постапката за решавање 
на меѓусебните спорови. 

Запознавањето се врши со овозможување на работ-
никот да изврши увид во актите од став 1 на овој член. 

Член 21 
Во Колективниот договор на ниво на јавното прет-

пријатие можат да се предвидат и други одредби за 
содржината на Договорот за работа освен предвиде-
ните со закон и Општиот колективен договор. 

7. Распоредување на работниците 
Член 22 

Работникот се распоредува на работи за кои засно-
вал работен однос. 

Работникот во текот на траењето на работниот од-
нос според потребите на процесот на трудот може да 
биде распореден на секое работно место кое одговара 
на неговиот степенот на стручна подготовка во след-
ните случаи: 

- неопходна потреба на процесот на работа и орга-
низацијата на работа; 

- подобро користење на стручната спрема и на ра-
ботните способности на работникот; 

- намалување или зголемување на обемот на рабо-
тата; 

- отворање на ново работно место и укинување на 
постојното; 

- престанок на потребата за работа на работникот 
поради технолошки и други унапредувања; 

- забрана за вршење определени работи и работни 
задачи поради болест или други објективни причини; 

- замена на ненадејно отсутен работник; 
- побрза реализација на работите утврдени со пла-

нот и програмата за работа и развој; 
- воведување на нова организација на работа; 
- други случаи утврдени во Колективниот договор 

на ниво на јавното претпријатие. 
Одлуката за распоредување на работникот ја доне-

сува работоводниот орган или лице кое тој ќе го овла-
сти и таа треба да се даде во писмена форма. 

Член 23 
Работникот е должен времено да врши работи на 

работното место за кое се бара понизок степен на 
стручна подготовка од определен вид занимање во ис-
клучителни околности, додека траат тие околности, но 
не подолго од 60 дена, со писмен налог, односно усмен 
налог кој треба да се потврди со писмен во рок од 3 дена 
и тоа: 

- во случај на виша сила; 
- несреќа која настанала или која непосредно прет-

стои; 
- спречување на расипување на материјални добра и 

отстранување дефекти; 
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- замена на ненадејно отсутен работник; 
- прекин на работа поради недостиг на енергија, 

суровини, репроматеријали, резервни делови и слично; 
- воена опасност, состојба на подготвеност и воена 

вежба; 
- за извршување на сезонски работи кои не трпат 

одлагање; 
- за време на извршување ремонти; 
- при времено зголемен обем на работа; 
- ненадејни хаварии; 
- поради примена на безбедносни и изречени заш-

титни мерки; 
- помош на други работници во извршувањето на 

одредени работи кога е тоа неопходно поради запазу-
вање на рокови утврдени со пропис и договор или акт 
на надлежен орган; 

- во други итни, неодложни и неопходни потреби на 
процесот и организацијата на работа. 

Барањето за заштита на правата на работникот при 
распоредување во случаите од став 1 на овој член не го 
задржува извршувањето на одлуката. 

Работникот од став 1 на овој член ја задржува пла-
тата од работното место на кое претходно бил распоре-
ден, ако е тоа поповолно за него. 

Член 24 
Работоводниот орган покренува постапка за оцену-

вање на работната способност на работникот ако по-
стои сомневање во потребното знаење и способност на 
работникот за извршување на работите и работните 
задачи на кои е распореден, односно ако не ги оства-
рува предвидените резултати од работењето. 

Работоводниот орган може да формира Комисија од 
членови со најмалку ист степен на стручна подготовка 
од определен вид занимање како што има работникот 
со налог да ја утврдат состојбата. 

Оценување на знаењето и способноста на работни-
кот, односно остварувањето на предвидените резултати 
од работењето, може да се врши по истекот на најмалку 
40 работни дена континуирано следење на работата на 
работникот. 

Во време на следење се смета само фактичкото при-
суство на работникот на работа. На работникот му се 
доставува известување дека е отпочната постапка за 
утврдување на неговите знаења и способности за извр-
шување на работите на работното место на кое е распо-
реден. 

За почетокот на постапката се известува Синдика-
тот. 

Работникот и синдикалниот претставник имаат 
право на увид во документацијата врз основа на која е 
започната постапката. 

Член 25 
Во разговорите со органот што ја спроведува по-

стапката од претходниот член на овој договор, на кои 
има право да присуствува и претставник на Синдикатот, 
работникот се изјаснува за наводите во документаци-
јата. 

За текот на разговорите се води записник. 
Одлуката за распоредување на друго работно место 

кое одговара на знаењето и способностите на работни-
кот, или за престанок на работниот однос кога нема 
такво работно место, ја донесува работоводниот орган 
или лице овластено од него. 

Одлуката од претходниот став се доставува до Син-
дикатот кој може да го застапува работникот во ната-
мошната постапка за заштита на неговите права. 

8. Приправници 
Член 26 

Приправниците можат да засноваат работен однос 
на определено или неопределено време. 

Приправникот стручно се оспособува за самостојно 
вршење на соодветните работи и задачи. 

Приправничкиот стаж може да трае најдолго 12 ме-
сеци. 

Должината на приправничкиот стаж се утврдува во 
Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие 
во зависност од степенот на стручната подготовка и 
сложеноста на работното место за кое се примаат при-
правници. 

Член 27 
Во Колективниот договор на ниво на јавното прет-

пријатие се утврдува начинот на следење и оценување 
на приправникот. 

Член 28 
Заради стручно оспособување за самостојно вршење 

на работите од својата струка приправникот се оспосо-
бува на тој начин што во текот на приправничкиот стаж 
практично се запознава со работите на ,работното ме-
сто за кое се оспособува. 

Оспособувањето се врши по Програма која се изго-
твува според описот на работното место за кое се оспо-
собува приправникот, со која се запознава приправни-
кот пред склучување на договорот за работа. 

Член 29 
Стручното оспособување за самостојно извршување 

на работите на приправникот го следи непосредниот 
раководител. 

Оценување на стручната способност на приправни-
кот за самостојно извршување на работите врши Коми-
сија со членови со најмалку ист степен на стручна под-
готовка како што има работникот - приправник врз 
основа на успехот што ќе го покаже на приправничкиот 
испит. 

III. РАБОТНО ВРЕМЕ 
Член 30 

Одлука за работа подолга од полното работнр време 
донесува работоводниот орган или лицето што тој ќе го 
овласти. 

Одлуката од претходниот став се донесува во пи-
смена форма. Во итни случаи работа подолга од пол-
ното работно време може да се воведе и со усмен налог, 
кој дополнително мора да се потврди со писмена одлука 
во рок од 3 дена. 

Член 31 
Работното време на работникот кој работи на осо-

бено тешки, напорни и штетни по здравјето работи не 
може да биде подолго од 32 часа во текот на работната 
недела. 

Работното време од претходниот став на овој член 
се смета за полно работно време. 

Член 32 
Почетокот, распоредот и завршетокот на работното 

време го утврдува работоводниот орган или од него 
овластен работник согласно Законот и актот на орга-
нот на државната управа од соодветната област. 

Член 33 
Работникот кој работи во смена не смее да го на-

пушти работното место додека не добие замена. Во 
случај на спреченост да стапи на работа во определе-
ната смена работникот е должен благовремено да го 
извести за тоа непосредниот раководител кој е должен 
да преземе мерки за одредување на друг работник во 
смената на местото на отсутниот работник. 

Член 34 
Кога тоа го бара природата на дејноста на претпри-

јатието, односно работите и задачите, организацијата 
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на работата, подоброто користење на средствата за ра-
бота, порационалното користење на работното време и 
извршување на определени работи и задачи со утврдени 
рокови, одржување и ремонт, изготвување на пре-
сметки и анализи, спазување на одредени рокови во 
интерес на претпријатието, работоводниот орган може 
да донесе Одлука за прераспределба на работното 
време. 

Прераспределбата на работното време се врши така 
да во определен временски период во текот на годината 
биде подолго од 8 часа дневно, а во останатиот период 
пократко од 8 часа дневно, со тоа да вкупното работно 
време на работникот во просек не биде подолго од 40 
часа во работната недела во текот на годината и да се 
обезбеди соодветен одмор на работникот помеѓу работ-
ните денови. 

IV. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

1. Одмори 

Член 35 
Работникот има право на одмор во текот на днев-

ната работа во траење од 30 минути. 
Начинот на користење, почетокот и завршувањето 

на одморот од претходниот став се утврдува со Колек-
тивниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

Одморот во текот на дневната работа се користи во 
просториите или вон просториите на претпријатието, а 
ако природата на работата или посебни прописи тоа го 
налагаат, одморот се користи во просториите на прет-
пријатието. 

Ако природата на работата не дозволува напуштање 
на работното место, одморот во текот на работата се 
организира на начин кој обезбедува работата да не се 
прекинува. 

Член 36 
Работникот има право на одмор помеѓу два последо-

вателни работни денг во траење од најмалку 12 часа 
непрекинато и право на неделен одмор во траење од 
најмалку 24 часа непрекинато. 

Ако е потребно да работи на денот на својот неделен 
одмор на работникот мора да му се обезбеди еден ден за 
таков одмор во текот на идната работна недела. 

Член 37 
Работникот има право на годишен одмор од нај-

малку 18 работни дена по истекот на една година ра-
бота, во согласност со критериумите утврдени со Зако-
нот, овој договор и Колективниот договор на ниво на 
јавното претпријатие. 

Ако во календарската година во која се користи 
годишниот одмор работникот нема една година рабо-
тен стаж тој има право на по два работни дена годишен 
одмор за секој месец поминат на работа без примена на 
останатите критериуми од Колективниот договор на 
јавното претпријатие но не повеќе од 18 работни дена. 

Член 38 
Должината на годишниот одмор преку 18 дена се 

утврдува во зависност од: 
- сложеноста на работата; 
- работниот стаж; 
- условите за работа; 
- придонесот во работата; 
- социјалните услови; 
- здравствената состојба на работникот и други со-

цијални услови; 
- непрекинатата работа во смени; 
- бенифициран стаж утврден за одредена работа. 

Член 39 
Должината на годишниот одмор се утврдува врз ос-

нова на следните критериуми: 
1. законска основица - 18 дена; 
2. за неповолни услови за работа - до 5 дена; 
3. за придонес во работата - до 4 дена; 
4. за сложеност на работата - до 4 дена; 
5. за работно искуство - до 7 дена; 
6. за здравствена состојба и други социјални услови 

во кои живее работникот - до 3 дена; 
7. за непрекината работа во смени - до 2 дена; 
8. за бенифициран стаж утврден за одредена работа 

- до 3 дена. 
Годишниот одмор може да изнесува најмногу 26 ра-

ботни дена. 
По исклучок, на посебно тешки работи, годишниот 

одмор може да изнесува повеќе од 26, но не подолго од 
36 работни дена. 

Под посебно тешки услови се смета работата за која 
е утврден бенифициран стаж, работата со скратено ра-
ботно време, работата под земја, со тешки климатски 
услови за работа како и работата за која работникот од 
точките 2 и 8 ќе оствари максимум. 

Конкретните критериуми од став 4 се утврдуваат со 
Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие. 

Член 40 
При одредување на должината на годишниот одмор 

се земаат во вид и посебните социјални услови во кои 
работникот живее и здравствената состојба на работни-
кот на следниот начин: 
, - самохран родител со едно дете до 7 години возраст 

- 1 ден; 
- самохран родител со повеќе деца до 7 години во-

зраст - 2 дена; , 
- инвалид на трудот - 2 дена. 

Член 41 
Годишниот одмор, по правило, се користи во текот 

на календарската година. 
Годишниот одмор може да се користи и во два дела. 

Ако работникот го користи годишниот одмор во де-
лови, првиот дел го користи во траење од најмалку 12 
работни дена без прекин во текот на календарската 
година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни во наредната 
година. 

Ако за времетраењето на годишниот одмор работ-
никот користи боледување, должен е за тоа веднаш да 
го извести непосредниот раководител. Времетраењето 
на боледувањето не се смета во годишен одмор. 

Член 42 
Работникот има право еден ден од годишниот одмор 

во текот на календарската година да го користи по 
негова желба за свои лични потреби, со тоа што е 
должен да го извести работоводниот орган 3 дена пред 
користењето на тоа право. 

Член 43 
Работникот го користи годишниот одмор по планот 

за користење на годишни одмори донесен во јавното 
претпријатие. 

При изготвувањето на планот за користење на го-
дишните одмори се води сметка исти работници да не го 
користат годишниот одмор секоја година во исто 
време, како и за желбите на работниците, доколку тоа 
не е во спротивност со барањата на процесот на рабо-
тење на јавното претпријатие. 

Планот за користење на годишниот одмор се доне-
сува најдоцна до крајот на месец април за тековната 
година. 

Решение за користење на годишниот одмор донесу-
ваат раководителите определени со Колективниот до-
говор на ниво на јавното претпријатие. 
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Член 44 
По исклучок, работоводниот орган, односно лицето 

овластено од него може да го промени времето на кори-
стење на годишниот одмор, ако тоа го бара процесот на 
работата или ако настапат објективни околности кај 
работникот поради кои е принуден да го менува вре-
мето за користење на годишниот одмор. 

Член 45 
За време на користењето на годишниот одмор на 

работникот му припаѓа надомест на плата во висина на 
платата која би ја остварил ако работел. 

2. Отсуства од работа 
Член 46 

Работникот има право да отсуствува од работа со 
надомест на плата најмногу 7 работни дена во текот на 
една календарска година во следните случаи: 

- склучување на брак - 3 дена; 
- склучување на брак на дете - 2 дена; 
- за раѓање на дете - 2 дена; 
- за смрт на сопружник, дете - 5 дена; 
- за смрт на родител, брат, сестра - 3 дена; 
- за смрт на родител на сопружник - 2 дена; 
- за смрт на баба, дедо - 1 ден; 
- за селидба на семејството од едно во друго место -

2 дена; 
- за селидба на семејството во исто место - 1 ден; 
- за елементарни непогоди - 3 дена. 
Во случаите од претходниот став отсуството од ра-

бота се обезбедува и се користи во деновите на настана-
тата потреба врз основа на која се остварува правото 
без оглед на барањето на работниот процес. 

Член 47 
Ако работникот е упатен на стручно оспособување и 

усовршување, односно полагање на стручен испит за 
потребите на претпријатието, отсуството од работа со 
надомест на плата се регулира со Колективниот дого-
вор на ниво на јавното претпријатие. 

Член 48 
Доброволните дарители на крв имаат право на 2 сло-

бодни работни денови за секое давање на крв, и тоа 
денот кога дава крв и наредниот ден. Во случај на да-
вање крв во неработен ден дарителот има право на 2 
последователни слободни работни денови. 

Слободните денови се сметаат како денови поми-
нати на работа. 

Член 49 
Работникот има право да отсуствува од работа без 

надомест на плата до 3 месеци во текот на годината во 
следните случаи: 

- неодложни лични работи; 
- патување во странство; 
- нега на член на семејството која не е медицински 

иницирана; 
- специјализација и стручно усовршување; 
- за изградба или поправка на куќа односно стан; 
- за лекување на своја сметка; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси, конференции и слично и 
- во други случаи на барање на работникот. 
Надлежниот орган утврден во член 50 од овој дого-

вор може да го одбие барањето на работникот за отсу-
ство од претходниот став ако отсуството неповолно се 
одразува на процесот на работата. 

Член 50 
Решение за користење на отсуството од работа со и 

без надомест на плата како и за мирување на правата и 
обврските од работен однос во случаите предвидени со 
закон донесува работоводниот орган или лице овла-
стено од него, што се регулира во Колективниот дого-
вор на ниво на јавното претпријатие. 

V. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
Член 51 

Јавното претпријатие е должно да ги обезбеди по-
требните услови за заштита при работа заради што 
процесот на трудот ќе го организира на начин со кој се 
обезбедува сигурност при работата и заштита на здрав-
јето на работниците, граѓаните и животната средина, 
односно ќе создаде услови за работа и ќе ги преземе 
пропишаните мерки и нормативи и други општо приз-
нати мерки за заштита при работа со кои се обезбедува 
психофизичко здравје и лична безбедност на работни-
ците, граѓаните и животната средина. 

Јавното претпријатие е должно при воведување на 
било која нова технологија да се грижи да не се загро-
зува здравјето на работниците и да не влијае штетно на 
работната и животната средина. 

Јавното претпријатие формира орган за заштита 
при работа, составен од еден претставник на Синдика-
тот и 2 стручни лица од областа на заштитата при ра-
бота кои ги именува работоводниот орган. 

Начинот и видот на остварување на заштитата при 
работа, односно мерките и нормативите за заштита на 
работа претпријатието е должно да ги уреди со Правил-
ник за заштита при работа, кој го донесува органот на 
управување во рок од 30 дена од денот на потпишување 
на Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие. 

Член 52 
Работникот е должен да се придржува кон мерките за 

заштита при работа и работите на работното место да 
ги извршува со внимание заради обезбедување на својот 
живот и здравје, како и животот и здравјето на другите 
работници и граѓаните. 

Член 53 
Работникот има право и должност пред распоредува-

њето на работното место да се запознае со пропиша-
ните мерки за заштита при работа во врска со работата 
што треба да ја врши, како и со организираното и 
спроведувањето на заштитата при работа. 

Јавното претпријатие е должно да го запознае ра-
ботникот со сите опасности на работата и со правата и 
обврските во врска со заштитата при работа и условите 
за работа. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност за животот или здравјето 
поради тоа што не се донесени актите утврдени со Ко-
лективниот договор на ниво на јавното претпријатие 
или не се спроведени пропишаните мерки за заштита 
при работа. 

Член 54 
Јавното претпријатие е должно да обезбеди здрав-

ствено - превентивен програмиран одмор како мерка 
на заштита на работа и зачувување на здравјето на 
работниците кои работат во посебно тешки услови 
утврдени со Колективниот договор на ниво јавното 
претпријатие. 

Јавното претпријатие е должно во рокови и на начин 
утврден со Закон и Колективен договор на ниво на 
јавното претпријатие да обезбеди редовни систематски 
прегледи на работниците заради рано откривање на 
професионалните заболувања и нивно ефикасно леку-
вање. 

Член 55 
Јавното претпријатие е должно работникот кој во 

процесот на работата станал инвалид, односно му се 
намалила работната способност, да го распореди на 
соодветно работно место во рок од 15 дена по правосил-
носта на решението со кое се утврдуваат изменетите 
работни способности на работникот. 
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Член 56 
Синдикатот има право на увид во примената на про-

пишаните мерки и нормативи за заштита на работни-
ците при работа. 

Во случај кога не се обезбедува нивна соодветна 
примена, Синдикатот може да бара од работоводниот 
орган да се почитуваат пропишаните мерки и норма-
тиви за заштита на работниците при работа. 

Ако барањето од став 2 на овој член не се почитува, 
Синдикатот може да побара заштита од инспекцијата 
на трудот, а потоа да стапи во штрајк. 

Член 57 
Работните места на кои претежно се вршат тешки 

физички работи, работи под земја на кои не можат да 
работат работници помлади од 18 години и работнички, 
бидејќи би можеле штетно и со зголемен ризик да вли-
јаат на нивното здравје и живот се утврдуваат во Колек-
тивниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

Член 58 
На работник помлад од 18 години не може да му се 

определи да работи подолго од полното работно време. 
На работник помлад од 18 години може да му се утврди 
работно време пократко од полното за работни места 
утврдени во Колективниот договор на ниво на јавното 
претпријатие. 

Член 59 
Согласно овој договор и Колективниот договор на 

ниво на јавното претпријатие, органот на управување 
донесува Програма за обезбедување на заштитата на 
жените, инвалидите и работниците помлади од 18 го-
дини, во согласност со Законот. 

VI. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС ПОРАДИ 
ЕКОНОМСКИ, ТЕХНОЛОШКИ, СТРУКТУРНИ И 

ДРУГИ ПРОМЕНИ (И ДРУГИ ПРАВА) 

Член 60 

Во случај на престанок на потребата од одреден број 
работници поради технолошки, економски, организа-
циони и слични причини, органот на управување, на 
предлог на работоводниот огран донесува Програма со 
која се утврдува потребата од промени во производ-
ството, организацијата, структурата и технологијата, 
што ќе предизвика потреба од намалување на бројот на 
вработените. 

Програмата од претходниот став се донесува по 
претходно прибавено мислење од Синдикатот во јавното 
претпријатие, кој е должен да го достави во рок од 15 
дена. 

Одлука за престанување на потребата за работа на 
работнците донесува работоводниот орган, по прет-
ходно прибавено мислење од Синдикатот кој е должен 
да го достави во рок од 15 дена. 

За содржината на Одлуката потребно е да се изве-
стат работниците најмалку 3 месеци пред да настапи 
претстанокот на работниот однос по овој основ. 

Член 61 
На работникот за чија работа престанува потребата 

поради технолошки и други унапредувања со кои се 
придонесува за зголемување на производството и се 
зголемува успехот на претпријатието не може да му 
престане работниот однос додека не му се обезбеди 
едно од следните права по основ на работа, во соглас-
ност со критерумите утврдени со Закон и овој Договор. 

1. вработување во друго претпријатие без огласу-
вање на работното место со преземање и склучување на 
Договор за работа на работното место кое одговара на 
неговата стручна подготовка, односно квалификација; 

2. стручно оспособување, преквалификација или 
доквалификација за работа на работно место во јавното 
претпријатие или во друго претпријатие; 

3. еднократен надомест во вид на испратнина во ви-
сина од едномесечна плата на работникот за секои две 
години работен стаж, а најмногу 12 месечни плати, 
остварена во претходниот месец од денот на престано-
кот на работниот однос, што се исплатува со денот на 
престанокот на работниот однос; 

4. скратување на работното време во рамките кои ги 
дозволува Законот; 

5. чекање на работа со право на надомест на плата. 

Член 62 
При утврдување на работниците за чија работа пре-

станува потребата се поаѓа од критериумите утврдени 
во Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие и квантифицирани во бодови, а особено од: 

- успешност, односно работен придонес и резултати 
од работата; 

- стручна подготовка и квалификација; 
- работно искуство; 
- видот и значеното на работното место; 
- работен стаж; 
- возраст; 
- професионално заболување, односно повреда на ра-

ботното место; 
- економско - социјална положба. 

Член 63 
Успешноста, односно придонесот во работата и ре-

зултатите од работа се оценуваат според критериуми 
утврдени и квантифицирани во Колективниот договор 
на ниво на јавното претпријатие, 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност,-предност да го задржи работното место има ра-
ботникот со повисок степен на стручна подготовка. 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност и имаат иста стручна подготовка и квалификација 
предност да го задржат работното место имаат оние 
работници кои имаат поголемо работно искуство. 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност, имаат иста стручна подготовка или квалифика-
ција и исто работно искуство предност да го задржат 
работното место имаат работниците со поголем рабо-
тен стаж. 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност, имаат иста стручна подготовка, квалификација, 
исто работно искуство, и иста должина на работниот 
стаж, предност да го задржат работното место имаат 
работниците со поголема возраст (старост). 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност, имаат ист степен на стручна подготовка' и квали-
фикација, исто работно искуство, ист работен стаж и се 
од иста возраст, предност да го задржат работното ме-
сто имаат работниците кои имаат професионално забо-
лување, односно, работниците кои претрпеле повреда 
на работното место. 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност, имаат ист степен на стручна подготовка и квали-
фикација, исто работно искуство, ист работен стаж и 
возраст, и имаат слична здравствена состојба (инвалид-
ност или повреда на работа) предност да го задржат 

р а б о т н о т о место имаат работниците кои се во полоша 
социјално-економска положба. 
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Член 64 
Доколку според криетериумите утврдени со член 62 и 

63 од овој Договор работниците се наоѓаат во иста 
положба, предност да го задржат работното место 
имаат: 

- работничката за време на бременост, породилно 
отсуство, отсуство поради нега и заштита на дете и со 
дете до две години; 

-родител со потешко хендикепирано дете; 
- самохран родител, односно посвоител на дете до 7 

години; 
- инвалид на трудот и работници со професионално 

заболување; 
- еден од брачните другари што се вработени во прет-

пријатието; 
- работник кој има до 5 години за остварување на 

право на пензија; 
- единствен хранител во семејството кој нема други 

приходи; 
- работници помлади од 18 години; 
- работници за време на приправнички стаж; 

- синдикалните претставници на кои им трае манда-
тот; 

- други работници на кои им мируваат правата од 
' работен однос. 

Член 65 
Остварување на правата утврдени со Законот за ра-

ботниците за чија работа престанува потребата поради 
технолошки, економски, организациони и слични при-
чини се врши по претходно запознавање на работни-
ците со можностите, условите и обврските за прераспо-
редување на претпријатието, во друго претпријатие 
преквалификација и другите права утврдени со Зако-
нот. 

Член 66 
Работоводниот орган на јавното претпријатие може 

во поединечни случаи да донесе одлука за престанување 
на потребата од работа на работник со право на ис-
плата на еднократен надомест во вид на испратнина. 

VII. ПРИВРЕМЕН ПРИНУДЕН ОДМОР 

Член 67 
Работоводниот орган, врз основа на изготвена Про-

грама за надминување на потешкотиите во работењето 
на претпријатието, претходно разгледана и усвоена од 
Синдикатот ги утврдува условите и околностите во кои 
може да се организира привремен принуден одмор. 

Во услови на целосно или делумно престанување на 
производниот процес на намалување на обемот на ра-
бота, економски тешкотии во определени организаци-
они делови, односно делови на производниот процес на 
претпријатието, работниците од тие организациони де-
лови односно производни процеси се упатуваат на при-
времен принуден одмор (во понатамошниот текст 
ППО). 

Под организационен дел во смисла на претходниот 
став се подразбираат погони, односно работни единици 
на јавното претпријатие. Под делови на производниот 
процес се подразбира заокружен дел на техничко-тех-
нолошкиот пр?оцес во погон (работна единица), од-
носно заокружен дел од процесот на работа во струч-
ните служби. 

Член 68 
При определувањето на работниците кои се упату-

ваат на ППО мора да се обезбеди техничка сигурност и 
физичко-техничко обезбедување и одржување на објек-

тите и постројките во организациониот дел во кој се 
организира ППО, да се обезбеди сигурноста на елек-
троенергетскиот систем на претпријатието и квалите-
тот во работата на останатите организациони делови на 
претпријатието од процесот на производството. 

Член 69 
Работоводниот орган го определува организациониот 

дел односно делот на производниот процес односно ра-
ботата во. кој се организира ИПО и неговото времетра-
ење. 

Врз основа на одлуката на работоводниот орган за 
организирање на ППО, одговорното лице на организа-
циониот дел во кој се организира ППО изготвува План 
за спроведување на ППО, и со решение поединечно ги 
определува работниците кои се упатуваат на ППО, ка-
ко; и времетрањето на одморот. 

"Приговорот поднесен против решението за упату-
вање на работникот на ППО не го задржува извршува-
њето на решението. 

Планот за спроведување на ППО содржи: број на 
работници кои се упатуваат на ППО, времетраењето на 
ППО поединечно за секој работник, бројот на работ-
ници кои остануваат на работа, работите кои се извр-
шуваат од работниците кои не се упатени на ППО за-
ради обезбедување на работите од претходниот член од 
овој Договор, можности за наизменично упатување на 
работниците на ППО, очекуваните економско-финан-
сиски ефекти од организирањето на ППО и други пра-
шања значајни за неговото организирање. 

По престанувањето на причините поради кои бил 
огранизиран ППО работоводниот орган со Одлука 
утврдува дека престанала потребата за организирање 
на ППО во организациониот дел, односно делот на 
производниот процес и дека се создадени услови за ре-
довно производство, односно работата во истиот. 

Член 70 
Упатувањето на работниците на ППО се врши на 

следниот начин: 
1. Во организационите делови, деловите на произ-

водниот процес, односно работата каде процесот на 
производство, односно работата целосно престанал на 
ППО се упатуваат сите работници освен работниците 
кои се неопходни за обезбедување на работите од член 
68 на овој договор; 

2. Во оние организациони делови, делови на произ-
водниот процес односно работа каде делумно-престанал 
или се намалил обемот на производството, односно ра-
ботата на ППО се упатуваат сразмерен број на работ-
ници. 

Работниците од став 1 точка 2 на овој член се упату-
ваат на ППО според следните критериуми: 

1. успешност во работата; 
2. стручна подготовка на работниците; 
3. работно искуство во струката; 
4. други критејриуми предвидени во Колективниот до-

говор на ниво на јавното претпријатие. 
Оценка за успешноста на работникот во работата на 

предлог на непосредниот раководител дава одговор-
ното лице на организациониот дел во кој се организира 
ППО. Доколку работниците покажуваат еднаква 
успешност предност да останат на работа имаат работ-
ниците кои се со повисок степен на стручна подготовка 
а работат на исти работи. 

Доколку работниците покажуваат еднаква успеш-
ност и имаат ист степен на стручна подготовка, а вршат 
исти работи предност да останат на работа имаат ра-
ботниците со поголемо работно искуство. 

При еднакво исполнување на критериумите од овој 
член предност да остане на работа има: 
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- работник - самохран родител, 
- еден од брачните другари, доколку двајцата рабо-

тат во претпријатието и во исто време треба да се упа-
тат на ППО 

- работникот определен од одговорното лице на ор-
ганизациониот дел на претпријатието во кој се органи-
зира ППО. 

Член 71 
Претставникот на Синдикатот на ниво на претприја-

тието односно претставникот на Основната организа-
ција - подружницата не можат да се упатуваат “на ППО. 

Член 72 
По исклучок на член 70 став 1 точка 2 од овој Дого-

вор одделни работници од делот на производниот про-
цес, односно работа во организациониот дел на прет-
пријатието во кој е сопрено или намалено производ-
ството, односно обемот на работа, може да не бидат 
упатени на ППО по оценка на одговорното лице на 
организациониот дел ако покажуваат поголема успеш-
ност при извршувањето на исти или слични работи од 
работниците во другите делови на производниот про-
цес, односно работа каде не е сопрено или намалено 
производството, односно обемот на работа. 

Во случаите од став 1 на овој член работниците кои 
покажуваат поголема успешност во извршувањето на 
работите ќе се упатат на работа во делот на производ-
ниот процес, односно работа каде не е сопрено или 
намалено производството, односно обемот на работа, а 
соодветен број на работниците од овие делови на произ-
водниот процес, односно работа можат да се упатат на 
ППО. 

Член 73 
Организирањето на ППО трае се до престанувањето 

на причината поради која ППО е организиран. 
За времетаењето на ППО работникот може да биде 

упатен на ППО и повеќе од 60 дена непрекинато, што 
се утврдува со Планот за спроведување на ППО и реше-
нието на одговорното лице на организационот дел. 

Член 74 
Доколку работникот за време додека е на ППО се 

оддалечи или го смени регистрираното место на живе-
ење, должен е ведаш даја пријави промената во кадров-
ската служба на организациониот дел во кој се органи-
зира ППО. 

Член 75 
Работникот го крши работниот ред и дисциплина и 

работната обврска ако не се јави на работното место во 
рок од 48 часа од денот определен со уредно доставе-
ното известување дека треба да се јави на работа, а за 
причината за своето нејавување не ја известил кадров-
ската служба на организациониот дел во рок од 24 часа 
од денот кога настапила причината. 

Член 76 
Работниците кои ќе останат на работа за времетра-

ењето на ППО во огранизациониот дел ќе извршуваат и 
работи од доменот на службата, односно одделението 
во кое е распореден работникот кои не се во описот на 
неговото работна место, а одговараат на стручната и 
работна способност на работникот. 

Работникот од став 1 на овој член ја задржува пла-
та га од работното место на кое е распореден, ако е тоа 
за него поповолно. 

Непридржувањето кон одредбите на овој член од 
страна на работникот рретставува кршење на работ-
ниот ред и дисциплина и работните обврски. 

Член 77 
По истекот на времето за кое е организиран ППО во 

организациониот дел се изготвува анализа за ефектите 
од организирањето на ППО. 

Член 78 
Висината на платата за работникот упатен на ППО 

за време на ППО е 70% од основната плата што работ-
никот ја остварил во претходниот месец односно од 
платата што работниците што се на работа ја примаат 
во тековниот месец. 

VIII. ДОЛЖНОСТ И РАБОТНИ ОБВРСКИ 

Член 79 
Работникот во претпријатието на работа и во врска 

со работата има определени должности и работни обвр-
ски кои се остваруваат во процесот на заеднички орга-
низираната работа во која секој работник врши опреде-
лена работа односно извршува определени задачи. 

Член 80 
Работникот ги има особено следните должности и 

работни обврски: 
- да го чува имотот на претпријатието и спрема него 

да се однесува со внимание на добар стопанственик; 
- совесно да ги извршува работите и задачите кои му 

се доверуваат; 
- да се придржува кон мерките за заштита на ра-

бота; 
- редовно и навремено да доаѓа на работа и совесно 

да го користи работното време; 
- веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да го извести 

надлежниот орган на претпријатието ако од било кои 
причини е спречен да дојде на работа; 

- да негува добри односи со другите работници; 
- да се придржува кон мерките за противпожарна 

заштита; 
- да учествува во спречувањето на елементарни не-

погоди и да ги отстранува штетните последици; 
- да го спречува расипништвото, злоупотребата и 

појавите на користољубие на штета на средствата на 
претпријатието; 

- да го чува и унапредува угледот на претпријатието; 

- пристојно да се однесува кон деловните партнери и 
гости; 

- да ги чува податоците кои претставуваат деловна, 
воена и друга тајна утврдена со закон или акт на прет-
пријатието; 

- да укажува на неправилности во работењето; 
- да дава помош на други работници во работата; 
- да не ги користи своите овластувања спротивно на 

Законот и актите на претпријатието; 
- да ги извршува одлуките на судовите, органите на 

управување и раководење на претпријатието. 

IX. УЧЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
УПРАВУВАЊЕТО 

Член 81 
Во управувањето со претпријатието работниците 

учествуваат во согласност со Законот и одредбите на 
Статутот на претпријатието. 

X. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 82 
Работникот има право и должност да се оспособува и 

усовршува во согласност со потребите на процесот на 
трудот и развојот на претпријатието. 

Претпријатието создава материјални, организаци-
они и други услови за оспособување и усовршување на 
работниците. 
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Член 83 
План за образование на работниците донесува орга-

нот на управување на претпријатието во функција на 
потребите на процесот на работа на претпријатието. 

За користење на правата за образование врз основа 
на планот, одлука донесува работоводниот орган. 

Член 84 
Образованието на работниците што се организира во 

работно време за потребите на претпријатието е ра-
ботна обврска, па поради тоа се смета во редовно ра-
ботно време, а на работникот му припаѓаат сите права 
како да бил на работа. 

Обемот на работните денови наменети за стручно 
оспособување и образование се утврдува согласно дол-
жината и видот на стручното оспособување и образова-
ние со посебен договор кој е во согласност со Колек-
тивниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

На работникот кој во интерес на јавното претприја-
тие е упатен на стручно оспособување и образование, 
му припаѓа надомест на трошоците сврзани со тоа, до-
колку јавното претпријатие само не ги покрива тие 
трошоци. 

1. Ученици и студенти на практика 
Член 85 

Со Колективниот договор на ниво на јавното прет-
пријатие се утврдуваат прифаќаното на ученици и сту-
денти на практична работа, обуката за заштита, надо-
местоците и другите услови. 

XI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
Член 86 

Работоводниот орган на претпријатието е должен ре-
довно и навреме да ги информира работниците и Син-
дикатот за: 

- годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- позначајни деловни и развојни решенија што вли-

јаат на економската и социјалната положба на работни-
ците; 

- организациони промени во претпријатието; 
- годишни деловни резултати; 
- нацртите, односно предлозите на акти и одлуки со 

кои согласно Колективниот договор на претпријати-
ето, се уредуваат правата и положбата на работниците; 

- платите, надоместоците и други примања и стан-
бени прашања, согласно Колективниот договор на јав-
ното претпријатие. 

Информациите од претходниот став работоводниот 
орган ги дава пред органот на управување, преку весни-
ците на претпријатието и на други начини. 

За информирање на работниците во претпријатието 
постојат весници, билтени, соопштенија и други видови 
на информирање. 

XII. УСЛ6ВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 

Член 87 
Активноста на Синдикатот не може да се ограничи со 

одлука на органите на претпријатието и од страна на 
работоводниот орган. I 

Претпријатието е должно да му создава услови за 
работење и дејствување на Синдикатот согласно Зако-
нот, Општиот колективен договор, овој договор и Ко-
лективниот договор на ниво на јавното претпријатие, 
односно: 

- на барање на Синдикатот да му се доставуваат 
податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание на материјалната и социјална 
положба на членовите на Синдикатот како и информа-
ции за огантествено-економската, материјалната и со-
цијалната положба на работниците од работа и работ-
ниот однос; 

- Синдикатот да дава мислења и предлози во постап-
ката на донесување на одлуки и решенија што имаат 
битно влијание на материјалната и социјална положба 
на работниците, а органите на претпријатието да ги 
разгледуваат мислењата и предлозите во присуство на 
претставник на Синдикатот; 

- Синдикатот да дава мислење и предлози во постап-
ката на утврдување на одговорноста на работникот за 
сторени повреди на работните обврски, како и застапу-
вање на работниците пред надлежните органи на прет-
пријатието и надвор од него; 

- да се обезбедат стручни и административно - тех-
нички услови за работа на Синдикатот за остварување 
на синдикалната функција во согласност (^надлежниот 
орган на претпријатието и овозможи собирање на син-
дикалната членарина; 

- на претставникот на Синдикатот да му се овоз-
можи непречено комуницирање со претставниците на 
органот на управување и работоводниот орган како и 
да му се дозволи пристап на работни места во претпри-
јатието, кога е тоа неопходно за остварување на функ-
цијата на Синдикатот и заштита на членовите на Син-
дикатот. 

Член 88 
На претставникот на Синдикатот му се овозможува 

ослободување од работа за негово оспособување и ефи-
касно вршење на функциите на Синдикатот и тоа: 

- до 40 часа во текот на месецот за претставникот на 
Синдикатот на ниво на претпријатието; 

- до 20 часа во текот на месецот за претставникот на 
Синдикатот на ниво на дел од претпријатието. 

Времето определено во став 1 од овој член претстав-
никот на Синдикатот ќе го користи спрема потребите 
на синдикалните активности. 

За тоа време претставникот на Синдикатот има 
право на надомест на плата во висина на неговата плата 
и сите други остварувања и надоместоци. 

Начинот и времето на користење на слободните ча-
сови на синдикалист претставник се уредуваат со посе-
бен Договор за условите за делување на Синдикатот во 
претприј атието. 

Член 89 
Претставникот на ,Синдикатот во претпријатието со 

над 500 членови функцијата ја врши професионално. 
Претставникот на Синдикатот од став 1 на овој член 

има право на плата во висина на онаа што ја имал пред 
отпочнување на функцијата, но не помалку од основ-
ната плата што ја добиваат работниците од VII група на 
сложеност. Неговата плата се валоризира со остваре-
ниот пораст на платите во претпријатието и тој има 
право на плата од добивка. 

Платата на синдикалниот претставник ја обезбедува 
претпријатието. 

Член 90 
Претставникот на Синдикатот неможе да биде пови-

кан на одговорност, ниту доведен во понеповолна по-
ложба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од работа 
поради синдикални активности со кои се штитат пра-
вата и интересите на работниците, за време на манда-
тот и најмалку 2 години по истекот на мандатот, до-
колку постапувал во согласност со Законот, Општиот 
колективен договор, овој договор и Колективниот до-
говор на ниво на јавното претпријатие. 

Член 91 
Остварувањето на својата функција и улога Синдика-

тот ја врши по пат на: 
- преговарање со работоводни^ органи, органите 

на управување во претпријатието и државните органи; 
- посредување за остварување на барањата; 
- колективно договарање; 
- штрајк. 
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Член 92 
Работоводниот орган на јавното претпријатие и Син-

дикатот склучуваат писмен договор за условите за ра-
бота и дејствување на Синдикатот во претпријатието. 

Член 93 
Претставникот на синдикалната организација поради 

синдикални активности со кои се штитат бравата и ин-
тересите на членовите не може: 

- да биде распореден на друго работно место кај ист 
или друг работодавец; 

- да биде утврден како технолошка вишок и распо-
реден по тој основ; 

- против него да се, покрене постапка, односно да му 
престане работниот однос со отказ; 

- да му се намалува платата, освен ако не се нама-
лува платата на сите работници во претпријатието, со-
гласно член 114 од овој договор; 
. - да биде испратен на привремен принуден одмор. 

Член 94 
Член на Синдикатот, кој е избран односно именуван 

во органите на Синдикатот, со што е потребно привре-
мено да престане да работи во претпријатието има 
право по престанувањето на функцијата што ја вршел 
да се врати во претпријатието на работи и работно 
место кое одговара на неговата стручна подготовка за 
што се склучува посебен договор со јавното претприја-
тие. 

XIII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ШТРАЈК 

Член 95 
Правото на штрајк се остварува под услови утврдени 

со Закон, Општиот колективен договор, овој Договор, 
Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие, Правилата за штрајк, Упатството и документите 
на СМЕР за организирање и водење на штрајк. 

Правото на штрајк се остварува под услов барањата 
на работниците да не се решат со: 

- преговори со работоводниот орган, органот на 
управување и државните органи; 

- посредување за остварување на барањата и 
- колективно договарање. 

Член 96 
Ако барањата на работниците не се решат согласно 

претходниот член од овој договор, Синдикатот ќе по-
бара изјаснување на работниците-членови на Синдика-
тот за стапување во штрајк. 

Штрајкот го организира и води Синдикатот-потпис-
ник на овој договор. 

Член 97 
Штрајкот може да се организира во дел од јавното 

претпријатие, во јавното претпријатие, во гранката и 
во целата дејност производство и преработка на ме-
тали, енергетика и рударство. 

Одлука за стапување во штрајк на работниците во 
дел од јавното претпријатие, односно јавното претпри-

. јатие донесува органот на синдикалната организација 
на јавното претпријатие, по претходно изјаснување на 
работниците и остварен договор со раководството на 
СМЕР. 

Одлука за стапување во штрајк на работниците од 
гранката енергетика носи Одборот на СМЕР за таа 
гранка. 

Одлука за стапување во генерален штрајк на дејно-
ста производство и преработка на метали, енергетика и 
рударство носи Претседателството на СМЕР по прет-
ходно добиена писмена согласност од Одборите на 
СМЕР и Синдикалните организации. 

Член 98 
За организирањето на штрајк синдикалниот прет-

ставник е должен да го извести претседателот на СМЕР 
најмалку 10 дена пред организирањето на штрајкот и да 
оствари договор за преземање мерки и активности и 
соодветна примена на документите на СМЕР за време 
на штрајкот. 

Член 99 
Секој работоводен орган е должен со Колективен 

договор на ниво на јавното претпријатие, односно општ 
акт да пропише минимум работи кои мораат да се извр-
шуваат за време на штрајк заради обезбедување на ви-
талните функции на процесот на производство, сигур-
ност на луѓето и имотот, обезбедување на незаменливи 
услови за животот и работата на граѓаните и други 
претпријатија, извршување на меѓународни обврски 
превземени од страна на државата како и начинот на 
нивното извршување за време на штрајкот. 

Член 100 
По правило, штрајкувачки одбор е синдикалното ра-

ководство, но во него може да се кооптираат и други 
членови под услов да се членови на СМЕР. 

Во штрајкувачкиот одбор се обезбедуваат и правник 
и економист од членовите на Синдикатот во претприја-
тието, ако има такви. 

Штрајкувачкиот одбор одредува група за преговори. 
Преговорите мора да бидат брзи и ефикасни. За текот 
на преговорите се информира штрајкувачкиот одбор и 
членството. 

Ако се оцени дека барањата се задоволени, штрај-
кот се прекинува, а ако се оцени дека барањата се 
делумно задоволени штрајкот може да се стави во ми-
рување за одреден дефиниран рок. 

Член 101 
Заради обезбедување на извршувањето на работите 

од работните места определени согласно член 99 од 
овој договор, секој надлежен орган е должен да пре-
земе соодветни мерки од својот домен и тоа: 

1. Работоводниот орган, односно органот што тој ќе 
го овласти, ги презема следните мерки: 

- во периодот од денот на најавата до денот на поче- , 
токот на штрајкот определен со Одлуката за штрајк 
изготвува оперативна програма за обезбедување на ми-
нимум на процесот на работа и издава работни налози 
за извршување на работите; 

- организира физичко-техничко обезбедување на 
објектите, постројките и другите објекти на јавното 
претпријатие; 

- презема мерки за обезбедување на сигурноста на 
граѓаните и работниците кои продолжуваат со редовно 
извршување на работите; 

- презема и други активности предвидени во Колек-
тивниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

2. Работниците на јавното претпријатие: 
- учествуваат во штрајкот без да ги попречуваат 

работниците што ќе продолжат редовно да ги извршу-
ваат работите; 

- не смеат да ги оштетуваат објектите, постројките 
и другиот имот на јавното претпријатие; 

- правото на штрајк го остваруваат на местото опре-
делено од страна на штрајкувачкиот одбор; 

- ако ги извршуваат своите работни обврски, по 
завршувањето на смената се приклучуваат на штрајкот. 

3. Штрајкувачкиот одбор: 
- се избира од синдикалното раководство, односно 

синдикалното раководство се прогласува за штрајку-
вачки одбор; 

- донесува Одлука за штрајк ако спорните прашања 
не се решат по пат на преговори, по претходно добиено 
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мислење од членството за стапување во штрајк; 
- го организира и води штрајкот во согласност со 

Закон, овој договор, Колективниот договор на јавното 
претпријатие, синдикалните правила за штрајк и Упат-
ството за организирање и водење на штрајк на СМЕР; 

- во согласност со работоводниот орган го опреде-
лува местото во кругот, односно работните простории 
на претпријатието на кое работниците - учесници во 
штрајкот ќе го остваруваат правото на собирање и пре-
зема мерки со кои се обезбедува собирање на учесни-
ците во штрајкот на тоа место (собирањето на учесни-
ците не може да биде на места каде би се попречувал 
процесот на работа); 

- презема мерки за спречување на учество во штрај-
кот на лица кои не се вработени во претпријатието, 
односно делот на претпријатието каде се остварува 
штрајкот, со исклучок на претставници на повисоките 
органи на Синдикатот кои добиваат дозвола од штрај-
кувачкиот одбор; 

- презема мерки за спречување на оштетување или 
онеспособување на објектите односно имотот на прет-
пријатието од страна на учесниците на штрајкот или 
други лица; 

- презема мерки за непречено работење на работни-
ците кои ќе продолжат да ги извршуваат работите; 

- соработува со работоводниот орган, и работни-
ците овластени од него заради обезбедување на претпо-
ставките од член 99 од овој договор и не смее да го 
попречува раководењето, ниту самовласно да го пре-
зема раководењето во процесот на работата. 

Член 102 
Работникот кој не ги почитува одредбите на Колек-

тивниот договор и синдикалните правила за штрајк, 
како и упатствата и одлуките на синдикалните органи, 
нема заштита од страна на Синдикатот ако работовод-
ниот орган поведе постапка за утврдување на неговата 
одговорност. 

Против работникот од став 1 на овој член ќе биде 
покрената постапка во основната организација и во 
СМЕР, врз основа на Статутот на СМЕР, Статутарната 
одлука на основната организација и Упатството за ор-
ганизирање и водење на штрајк на СМЕР. 

Член 103 
Заштита на правата гарантирани со овој договор од 

страна на Синдикатот уживаат само членовите на Син-
дикатот кои редовно ги извршуваат обврските и се 
придржуваат кон Упатството и насоките на синдикал-
ните претставници. 

Член 104 
За време на штрајкот кој го организира и води Син-

дикатот - потписник на овој Колективен договор, ра-
ботниците - членови на СМЕР ги остваруваат сите 
права од работен однос, вклучувајќи го и правото на 
материјален надоместок, кој за време на штрајкот изне-
сува најмалку 60% од најниската плата утврдена со овој 
Договор и колективниот договор на ниво на јавното 
претпријатие. 

Член 105 
Заради остварување на физичкиот план на производ-

ството работниците се должни да го надоместат изгубе-
ното производство за време на штрајкот. 

Одлука за одработување на изгубените денови доне-
сува работоводниот орган во согласност со Синдика-
тот. 

Во случаите од став 2 на овој член работниците 
остваруваат плата во согласност со овој договор и Ко-
лективниот договор на ниво на претпријатието. 

XIV. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И 
ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 106 
Основната плата на работникот за полно работно 

време и нормален учинок, утврдена врз основа на сло-
женоста на работите, одговорноста и нормалните 
услови за работа на работното место не може да биде 
пониска од најниската плата утврдена за одделни сте-
пени на сложеност со колективниот договор на ниво на 
јавното претпријатие. 

Член 107 
Право на плата имаат сите работници кои се во рабо-

тен однос со јавното претпријатие во согласност со 
одредбите на овој договор и Колективниот договор на 
ниво на јавното претпријатие. 

Член 108 
Платата на работникот се состои од: 
1. Плата за сразмерно извршената работа 
2. Плата врз основа на придонесот на работникот во 

создавањето на добивката 
3. Надоместоци на плата. 

1. Плата за сразмерно извршената работа 

Член 109 
Платата за сразмерно извршената работа се состои 

од: 
- постојан дел, 
- променлив дел. 

Член 110 
Постојаниот дел на платата го сочинуваат: 
- основна плата; 
- додаток на плата по основ на работен стаж; 
- додаток на плата по основ на услови за работа 

потешки од нормалните. 
Променливиот дел од платата е стимулативен дел 

кој зависи од остварените резултати на секој работник 
поединечно. 

Член 111 
Платата се пресметува и исплатува во рокови кои не 

можат да бидат подолги од еден месец. 
Роковите за пресметка и исплата на платата ги утвр-

дува работоводниот орган во зависност од организаци-
јата и условите на работење, придржувајќи се на опш-
тиот рок од претходниот став. 

Член 112 
Платата на работникот му се исплатува во нето из-

нос. 
При исплатата на платата работникот добива пре-

сметковна листа која ги содржи сите елементи и основи 
по кои е утврдена платата. 

Член 113 
Со овој, договор се утврдуваат: 
- најниската плата на работникот во јавните прет-

пријатија од гранката енергетика, за полно работно 
време и нормален учинок; 

- основната плата на работникот; 
- додатоците на плата. 
Најниската плата се зголемува за условите за работа 

потешки од нормалните за соодветно работно место. 

Член 114 
Најниската плата за полно работно време при норма-

лен работен учинок и нормални услови за работа во 
јавното претпријатие изнесува најмалкиу 20% повисоко 
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од најниската плата утврдена во Република Македонија 
со Општиот колективен договор со која се обезбедува 
социјална и материјална сигурност на работникот и не-
говото семејство. 

Најниската плата за јавните претпријатија од гран-
ката енергетика за месец изнесува денари. 

Најниската плата се усогласува најмалку еднаш 
квартално со порастот на трошоците за живот во однос 
на декември претходната година, односно месечно до-
колку месечниот пораст на трошоци за живот е над 5% 
според податоците на Републичкиот завод за стати-
стика или друга институција овластена за нивно објаву-
вање. 

Во јавното претпријатие, кога настанале потешко-
тии во работењето, врз основа на изготвена програма 
со која се обезбедува надминување на настанатите про-
блеми и добиено мислење од потписниците на овој до-
говор може да се утврди отстапување од најниската 
плата утврдена во став 2 на овој член, со тоа отстапува-
њето од најниската плата не може да изнесува повеќе 
од 20%, а намалувањето не може да трае подолго од 6 
месеци. 

По исклучок, а во согласност со потписниците на 
овој договор може да се договори, во случај кога се 
присутни објективни околности кои го нарушуваат про-
изводството, односно работниот процес и поголемо на-
малување на најниската плата доколку се оцени дека 
тоа е услов за избегнување на отворање на стечајна 
постапка. 

Јавното претпријатие е должно на крајот од теков-
ната година, доколку финансиските резултати по го-
дишната пресметка го дозволуваат тоа, на работниците 
да им го исплати помалку исплатениот дел на платата 
во смисла на став 4 и 5 од овој член. 

Член 115 
Сите работи, односно работни места се разврнуваат 

во групи, а односот помеѓу основната плата за најниско 
и највисоко вреднуваното работно место не може да 
биде помал од 1:3,2. 

Со актот на јавното претпријатие ќе се изврши ра-
споредување и вреднување на поедини работи, односно 
работни места врз основа на сложеноста и нормалните 
услови за работа на тие работни места. Притоа, работ-
ните места можат да се групираат врз основа на след-
ните описни категории: 

- едноставни работи кои не бараат посебно образо-
вание, со незнатно телесно оптоварување; 

- едноставна работа која не бара посебно образова-
ние, но за која е потребно определено искуство и обука, 
или бара соодветно телесно оптоварување; 

- работа која бара потребно знаење, стекнато со 
учење и (или) бара телесно оптоварување; 

- специјални работи кои бараат соодветно образова-
ние стекнато со учење, или учење со дополнително 
искуство; 

-работи кои бараат образование стекнато со учење, 
способност и знаење кое е поставено на стручна основа; 

- стручни работи за кои се бара образование, спо-
собност, знаење и професионално искуство; 

- посебно високо вредни и стручни работи кои ба-
раат вонредно знаење, голема самостојност, способ-
ност на самоодлучување, одговорност и соодветни те-
оретски знаења; 

- врвни стручни работи за кои е потребно работно 
искуство, способност за изготвување на елаборати и 
познавање на странски јазик; 

- работи кои бараат стручност со меѓународна репу-
тација, или соработка со меѓународни фирми, научна 
работа и самостојност, познавање на странски јазици. 

Посебни групи можат да се формираат врз основа на 
следните описни категории: 

- работи кои бараат образование стекнато преку 
школување од петти степен и повисоко (или пак 
четврти степен но со покажување на посебни способно-
сти), соодветно работно искуство и познавање на рабо-
тата, самостојност при одлучување, организациски спо-
собности и способности за раководење; 

- работи кои бараат посебно образование работи 
кои не се изведуваат по упатство, а се изведуваат со 
додатно обучување и бараат соодветна лична вештина 
(при изведување инсталации, заварување, лиење, ко-
вање и др.) 

Член 116 
Со Колективниот договор на ниво на јавното прет-

пријатие односно друг акт се врши распоредување и 
вреднување на сите работни места врз основа на сложе-
ност и нормалните услови за работа на тие работни 
места. 

Сите работни места се распоредуваат по групи за 
извршување на работни задачи. 

Распоредувањето и вреднувањето на работните ме-
ста го врши органот на управување, односно работо-
водниот орган. 

На работните места за кои со актот на јавното прет-
пријатие е предвидена алтернативна стручна подго-
товка, како основа за определување на степенот на 
сложеност на работното место се зема поповолната 
варијанта за работникот. 

Со методологијата на јавното претпријатие поде-
тално ќе се разработат групите на работи и работни 
задачи и ќе се изврши распоредување и вреднување на 
сите работни места во претпријатието врз основа на 
сложеност и услови за работа на тие работни места. 

Методологијата од претходниот став ја донесува ор-
ганот на управување на јавното претпријатие, по прет-
ходно добиено мислење од Синдикатот. 

Член 117 
Работникот може да има право на 0,5% додаток на 

плата за секоја измината година пензиски стаж што ќе 
биде регулирано со Колективниот договор на ниво на 
јавното претпријатие. 

Член 118 
Платата на работникот се зголемува кога работни-

кот работи во услови потешки од нормалните за по-
едини работни места во претпријатието, Елементите за 
потешки услови за работа кои задолжително мораат да 
се земат во предвид се следните: 

- влијание на околината (клима, бучава, вибрации, 
зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и 
друго); 

- физички и психички оптоварувања (оптоварување 
на сетилата, тешки физички напори со можни после-
дици за здравјето, работа со нечисти материи и друго); 

- опасност по здравјето и животот на работното 
место (опасност од алатите или предметите на трудот, 
од транспортните средства и средствата на јавниот соо-
браќај, опасности од паѓање, електрична струја, од за-
трупување, експлозии, жешки и вжарени предмети или 
материи, нагризувачки материи и друго). 

Најмалиот процент на зголемување по основ на горе 
наведените услови за работа од најнизок интензитет 
изнесува 2% по секој од следните основи: 

- нечистотија на атмосферата поголема од нормал-
ната, зрачење, силна бука и вибрации; 

- заслепувачки услови за работа; 
- изложеност на нечистотија; 
- работа на ненормално високи и ниски темпера-

тури; 
- работа во вода, на влага и на промаја; 
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- опасност од повреди; 
- работа на висина; 
- физички оптоварувања; 
- психички оптоварувања; 
- други основи. 

Член 119 
Постојаниот дел на платата на работникот се зголе-

мува по час: 
1. за прекувремена работа, најмалку 35%; 
2. за работа во турнус, најмалку 5%; 
3. за работа ноќе, најмалку 35%; 
4. за работа во денови на празници утврдени со за-

кон работникот има право на надомест на плата што му 
припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поми-
натите часови на работа зголемена за 50%. 

Член 120 
Променливиот дел од платата е оној дел кој зависи од 

остварените резултати во работењето на секој работ-
ник поединечно. 

Член 121 
За остварување на подобри (полоши) резултати во 

работењето основната плата на работникот се зголе-
мува (намалува) во зависност од остварените резултати 
во работењето на работникот во текот на месецот. 

Резултатите од работата на работникот се оцену-
ваат секој месец. 

Член 122 
Резултатите од работата на работникот се оценуваат 

во однос на поставените нормативи - стандарди за ра-
бота, односно очекуваните ефекти од работењето на 
соодветното работно место. 

Нормативите - стандардите за работа, односно оче-
куваните ефекти од работењето во смисла на претход-
ниот став се утврдуваат со акт на јавното претпријатие 
за сите работни места каде е тоа можно. За останатите 
работни места нормативите - стандардите се утврду-
ваат врз основа на Планот и Програмата за работа. 

Член 123 
Критериумите и мерилата за утврдување на резулта-

тите од работењето на работникот поаѓајќи од обемот, 
квалитетот на работењето, остварената продуктивност 
на трудот, заштеди во процесот на работата и ефикас-
ност на користењето на работното време се утврдуваат 
со Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие. 

Резултатите од работата на работникот ги утврдува, 
односно оценува работникот кој го води и организира 
процесот на работа. 

Член 124 
Одредбите од член 109 до член 123 од овој договор 

не се применуваат на работоводниот орган на претпри-
јатието и работниците со посебни овластувања и одго-
ворности утврдени со Статутот и актите на јавното 
претпријатие. 

Платата на работоводниот орган и на работниците 
со посебно овластување и одговорности по сите основи 
се утврдуваат со посебен договор кој работоводниот 
орган го склучува со органот на управување на јавното 
претпријатие. 

2. Плата врз основа на придонесот на работникот во 
создавањето на добивката 

Член 125 
Работникот има право на плата и по основ на придо-

несот во создавањето на добивката. 

Критериумите и условите за резултатот од работе-
њето се утврдуваат со Колективниот договор на ниво 
на јавното претпријатие. 

Член 126 
Поради значењето на сигурноста и функционира-

њето на електроенергетскиот систем, во услови на не-
можност за остварување добивка, платата на вработе-
ните во јавните претпријатија од гранката енергетика 
се зголемува, односно намалува во зависност од оства-
рените резулталти во производството, преносот и ди-
стрибуцијата на електрична енергија споредени со 
предвидените во електроенергетскиот биланс. 

Со Колективниот договор на ниво на јавното прет-
пријатие ќе се уредат прашањата од претходниот став. 

Член 127 
Работникот има право на награда - надомест за ин-

вентивен труд, иновација и унапредување. ^ 
Правото на работникот по овој основ се утврдува во 

Колективниот договор на ниво на јавното претпријатие 
и актот на јавното претпријатие. 

, 3. Надоместоци на плата 

Член 128 
На работникот му припаѓаат надоместоци на плата 

за време на: 
- боледување; 
- годишен одмор; 
- празници - согласно Законот; 
- платено отсуство; 
- образование; 
-стручно оспособување, преквалификација и доква-

лификација во согласност со потребите на претпријати-
ето; 

- извршување на синдикалната функција; 
- воена вежба; 
- учество во обука за одбрана и заштита; 
- јавување на покани на други органи до кое е дој-

дено без вина на работникот; 
- приправнички стаж; 
- привремен принуден одмор; 
- штрајк; 
- други случаи утврдени со Колективниот договор 

на ниво на јавното претпријатие. 
Член 129 

За време на времена неспособност за работа до 7 
дена работникот има право на надомест на плата во 
висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од првиот ден на 
боледувањето 80% и до 60 дена, за сите денови 90% од 
платата на работникот исплатена во претходниот ме-
сец. 

За професионалните заболувања и повредите на ра-
бота како и за другите случаи утврдени со закон, надо-
местокот се утврдува во висина од 100% од основицата 
од став 1 на овој член. 

Член 130 
За деновите поминати на годишен одмор работни-

кот добива надоместок во висина на платата што би му 
се исплатила во тековниот месец, согласно важечките 
законски прописи. 

Член 131 
За деновите на празници согласно Законот, или 

определени за неработни од надлежен државен орган, 
работникот добива надоместок на плата. 

Основица за пресметка претставува остварената 
плата на работникот во тековниот месец. 
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Член 132 
За денови на платено отсуство согласно овој дого-

вор работникот добива надомест на плата. 
Основица за пресметка претставува остварената 

плата на работникот во тековниот месец. 
За време на стручно оспособување и преквалифика-

ција, односно доквалификација согласно потребите на 
претпријатието работникот добива надоместок во ви-
сина на платата што би му се исплатила во тековниот 
месец. 

Член 133 
За време на извршување на синдикалните активно-

сти претставникот на Синдикатот кој функцијата не ја 
обавува професионално има право на надоместок на 
плата во висина на неговата плата што ја остварува во 
тековниот месец. 

Член 134 
За време на приправничкиот стаж на работникот му 

припаѓа најмалку 80% од основната плата предвидена 
за работното место за кое се оспособува. 

Член 135 
За време на прекин на работа без вина на работни-

кот кој изнесува до 8 часа надоместокот на плата изне-
сува 100% од основната плата, преку еден ден до 30 
дена - 80%, а над 30 дена 70% од основната плата на 
работното место. 

Надоместокот се исплатува ако не е можно да се 
надомести изгубеното полно работно време. 

Член 136 
Работниците кои се упатуваат на ППО имаат право 

на надоместок на плата во висина од најмалку 70% од 
платата што работникот ја остварил во претходниот 
месец, односно од платата што работниците што се на 
работа ја примаат во тековниот месец. 

Член 137 
За време на штрајк работниците имаат право на 

надомест на плата во висина од 60% од најниската 
плата утврдена со овој договор, доколку штрајкот е 
организиран и се спроведува во согласност со Законот, 
овој договор и Колективниот договор на ниво на јав-
ното претпријатие. 

Член 138 
За време на службено патување во Републиката на 

работникот му следува дневница во висина до 8% од 
просечната плата исплатена во стопанството во прет-
ходните 3 месеци и надомест на трошоците за ноќевања 
во целосен износ според приложената сметка. 

Доколку на работникот кој е на службено патување 
му е обезбедено бесплатно ноќевање и исхрана, дневни-
цата сразмерно му се намалува. 

Член 139 
За време на службеното патување; на работникот му 

следува дневница во полн износ за следните случаи: 
- за секои 24 часа поминати на службен пат; 
- за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога 

службеното патување траело подолго од 1 ден; 
- кога службеното патување трае подолго од 12, а 

пократко од 24 часа. 
Половина дневница на работникот му припаѓа ако 

патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа, 
како и за остатокот на времето поминато на пат по-
долго од 8, а пократко од 12 часа кога службеното 
патување траело повеќе од 1 ден. 

Член 140 
Надоместокот на трошоците и дневниците за служ-

бено патување во странство се утврдуваат во висина на 

дневницата предвидена во Уредбата за дневниците за 
службено патување што на републичките органи им се 
признаваат како материјални трошоци. 

Член 141 
Работникот има право на надомест на трошоците за 

превоз при службено патување,во земјата и странство. 
На службеното патување работникот може да кори-

сти: возило на претпријатието, автобус, воз, (кола за 
спиење), авион, брод. 

Член 142 
Работникот има право на теренски додаток во зем-

јата за работа на терен вон седиштето на претпријати-
ето, во зависност од обезбедените услови за престој на 
работниците на терен (сместување, исхрана и друго). 

Теренскиот додаток се пресметува во висина од нај-
малку 75% од износот на дневницата што се исплаќа во 
претпријатието во тој период. Доколку на работникот 
му е обезбедено само сместување или исхрана, терен-
скиот додаток се намалува за 25%, а ако е обезбедено и 
сместување и исхрана теренскиот додаток се намалува 
за 50%. 

Дневницата за службено патување и теренскиот до-
даток меѓусебе се исклучуваат. 

Член 143 
Работникот има право на надомест за одвоен живот 

од семејството во висина од 60% од остварената про-
сечна плата во стопанството во последните три месеци. 

За деновите на боледување, службено патување, го-
лишев одмор, платено и неплатено отсуство на работ-
никот не му следува надомест за одвоен живот. 

Член 144 
Работниците имаат право на оброк за време на ра-

бота. 
Право на оброк имаат и учениците и студентите на 

{фактична работа во претпријатието. 
Трошоците за оброк паѓаат на товар на нематери-

јални трошоци од работењето. 
При организирана општествена исхрана неможе да 

се исплатува надомест за исхрана во готови пари. До-
колку не се организира општествена исхрана, регресот 
за исхрана изнесува 25% од просечната плата исплатена 
во стопанството во претходните три месеци. 

Член 145 
Дневниците за службено патување, регресот за ис-

храна и теренскиот додаток, односно надоместокот за 
одвоен живот меѓусебно се исклучуваат. 

Член 146 
Работниците имаат право на надомест на трошоците 

за превоз до и од работа над 2 километри, во случај кога 
нема организирано превоз во висина на трошоците за 
возен билет во локалниот јавен сообраќај, ако превозот 
е утврден како услов при работа. 

Член 147 
Работникот има право на регрес при користење на 

годишен одмор во висина на една просечна плата испла-
тена во стопанството во претходните три месеци, до-
колку со закон не е поинаку регулирано. 

Член 148 
Работникот има право на отпремнина при замину-

вање во пензија во износ од 3 просечни месечни плати 
исплатени во стопанството во претходните три месеци. 

Член 149 
Во случај на смрт на работникот на семејството му 

се исплаќа еднократна парична помош во висина од 
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најмалку една просечна месечна плата исплатена во 
стопанството во претходните три месеци. 

Во случај на смрт на член на потесното семејство 
(брачниот другар, дете) на работникот се исплатува 
еднократна парична помош во висина од најмалку една 
просечна месечна плата исплатена во стопанството во 
претходните 3 месеци. 

Во случај на смрт на работникот кој се пензионирал 
од претпријатието на семејството му се исплатува едно-
кратна парична помош во висина на една просечна 
плата исплатена во стопанството во претходните 3 ме-
сеци. 

Член 150 
Во случај на потешка инвалидност работникот има 

право на соодветен паричен надоместок во согласност 
со прописите за пензиско и инвалидско осигурување и 
Колективниот договор на ниво на претпријатието. 

Член 151 
Во случај на елементарни непогоди што предизви-

кале штета на работникот и неговото потесно семеј-
ство, како и при подолго боледување на работникот, 
истиот има право на еднократна парична помош во 
висина утврдена со Колективниот договор на ниво на 
јавното претпријатие. 

Член 152 
За непревдната работа во претпријатието на работ-

ниците може да им се доделува јубилејна награда за 10, 
20 и 30 години работа во висина утврдена со Колектив-
ниот договор на ниво на јавното претпријатие. 

Член 153 
Исплатите по основ на одредбите од член 152 до 159 

се вршат врз основа на решение што го донесува рабо-
товодниот орган. 

XV. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС И ОТКАЗ 

Член 154 
До престанок на работниот однос може да дојде: 
- со спогодба; 
- по истекот на времето за кое е заснован; 
- по сила на Закон; 
- со отказ; 
- поради економски, технолошки, структурални и 

слични, промени кои ќе се утврдат во Колективниот 
договор на ниво на претпријатието. 

Член 155 
Постапката и органите за престанок на работниот 

однос подетално се регулирани во Колективниот дого-
вор на ниво на јавното претпријатие, во согласност со 
Законот и Општиот колективен договор. 

Член 156 
На работникот му престанува работниот однос со 

негова согласност и без негова согласност во случаи, 
под услови и на начин утврдени со Законот. 

Член 157 
Работникот кој наполнил 40 години пензиски стаж 

или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на 
осигурување и на кој по сила на Закон му престанува 
работниот однос, може да остане во работен однос до-
колку таква одлука донесе надлежниот орган на прет-
пријатието и тоа под следните услови: 

- ако работникот е ангажиран во определен проект 
од значење за претпријатието, до завршувањето на про-
ектот; 

- ако со појавената потреба од засновање на работен 
однос кај службата надлежна за посредување при вра-

ботувањето не може да се обезбеди работник кој ги 
исполнува условите за работното место; 

- во други услови утврдени со Колективен договор 
на ниво на претпријатието. 

Времетраењето на работниот однос за случаите од 
став 1 на овој член се утврдува во зависност од условите 
поради кои истиот се продолжува. 

Член 158 
Во случаите кога работниот однос престанува во 

согласност или без согласност на работникот отказниот 
рок изнесува најмалку 30 дена а најмногу 3 месеци, 
освен кога работниот однос престанува по сила на За-
конот. Доколку претпријатието и работникот постиг-
нат согласност, работниот однос може да престане без 
отказен рок. 

За време на отказниот рок, кога работниот однос 
престанува без согласност на работникот, претпријати-
ето е должно да му овозможи на работникот право на 
отсуство од работа четири работни дена во текот на 
еден месец (32 работни часа) заради барано на нови 
работи. 

Член 159 
Ако работникот престане со работа по одлука на 

претпријатието пред истекот на отказниот рок, прет-
пријатието е должно да му исплати надомест на плата 
до истекот на отказниот рок. 

Ако во текот на отказниот рок работникот биде 
повикан на воена вежба или дослужување на воена 
обврска или стане привремено неспособен за работа, по 
негово барање текот на рокот се прекинува и истекот 
продолжува по враќањето од воена вежба односно во-
ена обврска или по престанок на привремената неспо-
собност за работа. 

Член 160 
На работник кој засновал работен однос на опреде-

лено време за обавување на приправнички стаж, работ-
ниот однос му престанува со истекот на времето опре-
делено за приправничкиот стаж. 

Член 161 
Одлуката за престанок на работниот однос во случа-

ите од 156, 157, 158, 160 и 166 член на овој договор ја 
донесува работоводниот орган на претпријатието. 

Член 162 
Одлуката за престанок на работниот однос и причи-

ните за донесување на таа одлука мора да му се достави 
на работникот во писмена форма, со поука за правото 
на приговор и со назначување на органот до кого приго-
ворот се поднесува. 

Член 163 
Мерката престанок на работен однос со отказ може 

да се изрече и за други кршења на работната дисци-
плина или неисполнување на обврски утврдени со За-
кон, колективен договор и договор за работа освен 
утврдените во Законот кои ќе бидат наброени децидно 
во Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие. 

Член 164 
При изрекување на мерката за повреда на работната 

дисциплина или неисполнување на обврските утврдени 
со Закон, колективен договор и договор за работа осо-
бено треба да се има предвид следното: 

- тежината на повредата и нејзините последици; 
- степенот на одговорност на работникот; 
- условите под кои е извршена повредата; 
- поранешното работење и извршување на работите 

на работникот; 
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- поранешни изречени казни и видот на казните во 
текот на последните 24 месеци. 

Член 165 
Работникот кој со својата работа ќе користи пода-

тоци кои претставуваат деловна тајна или посебно зна-
ење во областа на работењето на претпријатието или 
податоци за корисниците на услугата на претпријати-
ето, за време на траењето на работниот однос, не може 
дополнително да работи, да биде во договорен однос за 
друга организација или да работи во друго претприја-
тие, или на друг начин да го конкурира работењето на 
претпријатието ниту пак овие податоци и знаења да ги 
користи во сопствено претпријатие односно дуќан или 
на друг начин да му нанесува штета и нелојално да се 
однесува кон претпријатието. 

Обврската од став 1 на овој член која е услов за 
засновање на работен однос, и која треба да се утврди 
како обврска и по престанокот на работниот однос по-
блиску се определува во договор за работа за секој 
работник согласно природата на неговото работно ме-
сто. 

Член 166 
На работникот му престанува работниот однос ако 

се утврди дека на негово име има регистрирано прет-
пријатие или дуќан или ако работи за друг работодавец 
односно за негов член од потесно семејство. 

XVI. ОТКАЗЕН РОК 

Член 167 
За време на отказниот рок на работникот му се 

овозможува отсуство од работа во траење од четири 
работни дена во месецот односно 32 работни часа за-
ради барање за ново вработување. 

Распоредот на овие денови во месецот се утврдува 
односно може да биде регулиран со Колективен дого-
вор на ниво на претпријатието. 

Член 168 
Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена 

ни подолг од 3 месеци што зависи од должината на 
работниот стаж на работникот причините за отказот, 
работното место и други услови што треба да бидат 
регулирани во Колективниот договор на ниво на јав-
ното претпријатие, и тоа: 

Отказен рок даден од страна на работодавецот на 
работник кој има: 

- работен стаж до 10 години - отказен рок 1 месец; 
- работен стаж до 20 години - отказен рок од 2 

месеци; 
- работен стаж над 20 години - отказен рок од 3 

месеци 
Работниот однос со отказ од страна на работникот 

престанува ако писмено изјави дека сака да му престане 
работниот однос. 

Отказниот рок од претходниот став трае најмалку 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето за отказ, 
ако со претпријатието не се спогодат поинаку. 

За време на отказниот рок работникот има права и 
обврски од работниот однос. 

За време на отказниот рок претпријатието е должно 
да му овозможи на работникот отсуство од работа за-
ради ново вработување според Законот, Општиот ко-
лективен договор за стопанство, овој договор и Колек-
тивниот договор на ниво на претпријатието. 

За време на отсуство од работа на став 1 од овој член 
работникот има право на надоместок на плата и други 
надоместоци во согласност со овој Колективен договор 
и Колективен договор на ниво на претпријатието. 

XVII. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

Член 169 
Со Колективниот договор на ниво на јавното прет-

пријатие, врз основа на Закон, се уредува материјал-
ната одговорност на работникот, условите, случаите 
или критериумите кога претпријатието може поради 
оправдани причини во целина или делумно да го осло-
боди работникот од плаќање на штетата. 

Работникот има право на приговор до органот утвр-
ден во Колективниот договор на ниво на јавното прет-
пријатие. 

XVIII. ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА НА 
ПРАВАТА НА РАБОТНИКОТ 

Член 170 
Работникот има право да поднесе барање, односно 

приговор заради остварување 1на своите права од рабо-
тен однос, против одлуката донесена во врска со него-
вите права, обврски и одговорности. Бараното, од-
носно приговорот работникот го поднесува до органот 
на управување во рок од 15 дена од денот на врачува-
њето на одлуката со која се утврдува сторена повреда, 
односно денот кога дознал за повредата. 

Поднесуваното на барањето од претходниот став го 
задржува извршувањето на одлуката до донесувањето 
на конечна одлука, освен во случаите утврдени со За-
кон. 

Член 171 
Работникот има право да присуствува на седницата 

на која се расправа за неговиот приговор и да се изјасни 
за фактите кои се важни за донесување на одлуката. 

Пред донесувањето на одлуката по приговорот на 
работникот надлежниот орган е должен да побара ми-
слење од Синдикатот и задолжително да го разгледа и 
да се изјасни по него, доколку мислењето е доставено. 

Надлежниот орган мора да му овозможи на Синди-
катот да учествува во постапката за одлучувано по 
приговорот, односно да го застапува работникот - член 
на Синдикатот, ако тоа го прави на барање или во 
согласност со работникот. 

Член 172 
По приемот на приговорот органот кој одлучува во 

прв степен може со решение да го отфрли приговорот 
како неблаговремен и недопуштен. 

Доколку приговорот е благовремен и допуштен 
истиот заедно со мислењето на Синдикатот, доколку е 
доставено и целокупниот материјал органот од став 1 
на овој член ќе го достави до органот утврден во колек-
тивниот договор на ниво на јавното претпријатие како 
второстепен во најкус можен рок а не подолго од 5 
дена. 

Член 173 
Второстепениот орган по приговорот одлучува врз 

основа на факти кои ги утврдил органот кој одлучувал 
во прв степен а истите може и сам да ги утврдува. 

Член 174 
По приговорот, второстепениот орган може да до-

несе една од следните одлуки: 
1. да го одбие приговорот како неблаговремен или 

недопуштен ако тоа првостепениот орган не го сторил; 
2. да го одбие приговорот како неоснован и да ја 

потврди одлуката донесена од првостепениот орган; 
3. да го уважи приговорот и ја укине одлуката доне-

сена од првостепениот орган и предметот да го врати на 
повторна постапка и одлучување; 

4. да го уважи приговорот и да ја преиначи одлуката 
донесена од првостепениот орган. 
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Член 175 
Приговорот ќе се одбие како неоснован и одлуката 

на првостепениот орган потврди кога првостепената 
одлука е донесена на основа на Законот, овој договор и 
Колективниот договор на претпријатие. 

Приговорот ќе се уважи, првостепената одлука 
укине и предметот ќе се врати на повторна постапка и 
одлучување ако се утврди дека постои повреда на 
одредбите на постапката или дека фактичката положба 
е погрешно или нецелосно утврдена. 

Првостепената одлука ќе се преиначи ако се утврди 
дека решителните факти се неправилно утврдени и 
дека со оглед на утврдената фактичка состојба, по пра-
вилна примена на Законот и одредбите на овој договор, 
треба да се донесе поинаква одлука по однос на одго-
ворноста на работникот. 

Член 176 
Второстепениот орган одлуката по приговорот дол-

жен е да ја донесе во рок од 15 дена од денот на него-
вото поднесување. 

Писмената одлука на работникот му се врачува во 
рок од 8 дена од денот на нејзиното донесување. 

XIX. СКЛУЧУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА 
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

Член 177 
Одредбите на Општиот колективен договор овој до-

говор и нивните измени и дополнувања се применуваат 
непосредно во обем утврден со нив за сите права на 
работниците што не се изрично или поблиску уредени 
со Колективниот договор на ниво на јавното претприја-
тие. 

Член 178 
Овој колективен договор се склучува во писмена 

форма на определено време и важи 3 (три) години од 
денот на склучувањето. 

Важењето на овој колективен договор може да се 
продолжи со спогодба на учесниците која се склучува 
најдоцна 30 дена пред да истекне важноста на Колек-
тивниот договор. 

Во колку потписниците 30 дена пред истекот не по-
кренат постапка за измена и дополнување на Колектив-
ниот договор важноста на Колективниот договор авто-
матски се продолжува. 

Потписниците на овој колективен договор можат во 
било кое време спогодбено да го изменат овој колекти-
вен договор со тоа што од последната измена која е 
извршена, по барање на еден од потписниците треба да 
измине најмалку 3 месеци. 

Член 179 
Синдикатот на претпријатието може да го овласти 

Синдикатот на металците, енергетичарите и рударите 
на Македонија во негово име да преговара со претстав-
ниците на органите на управување во претпријатието, 

Заштита на правата со овој колективен договор пот-
пишан од страна на Синдикатот, како и застапување 
пред надлежните судски органи, уживаат само члено-
вите на СМЕР. 

XX. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ 
Член 180 

За решавање на споровите помеѓу потписниците на 
овој колективен договор, што не може да се решат со 
меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогла-
сување. 

За спор во смисла на став 1 во овој член се смета 
правен или друг вид на повреда (ако се повредени инте-
ресите на потписниците) кој произлегува од овој дого-
вор како и спор што ќе настане како последица од 

неприфаќањето на предлог за измена и дополнување на 
овој договор. 

Член 181 
Секој од потписниците именува по два члена на Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на угледни, на-
учни, стручни и јавни работници. 

Комисијата со ова е составена од 4 члена и претседа-
тел на Комисијата односно вкупно Комисијата брои 5 
члена. 

Член 182 
Постапката за усогласување на споровите кои ќе про-

излезат при спроведувано на овој колективен договор 
започнува на барање на еден од потписниците, 

Член 183 
Усогласувањето е неуспешно ако една од страните 

писмено изјави, но не пред почетокот на усогласува-
њето, дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќе го постигнат 
мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се изменува и дополнува 
овој колективен договор. 

Член 184 
Секој.учесник може да предложи изменување и до-

полнување на овој колективен договор. 
Предлогот за изменување и дополнување во писмена 

форма се доставува до другиот учесник кој е должен да 
се изјасни во рок од 30 дена. 

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не 
се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој член, 
учесникот - предлагачот може да започне постапка 
пред арбитража. 

Ако постапката за усогласување е неуспешна двата 
потписници спогодбено одлучуваат да спорот го разре-
шат пред арбитража. 

Секој потписник именува по два арбитри од кои ед-
ниот е од угледни, научни и стручни работници, а прет-
седателот на арбитражата арбитрите го именуваат спо-
годбено од редот на угледни, научни, стручни и јавни 
работници. 

Арбитражата одлуката ја носи со мнозинство гла-
сови од вкупниот број на членови. 

Одлуката на арбитражата е конечна. 

XXI. КОНТРОЛА НА ПРИМЕНАТА НА 
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 

Член 185 
Контрола на примената на овој договор вршат парт-

нерите - потписниците на Договорот. 
Потписниците на овој колективен договор должни 

се да го почитуваат и спроведуваат овој колективен 
договор. 

Секој од потписниците на овој колективен договор 
именува по 2 (два) члена во Комисијата, која е овла-
стена за толкување на овој колективен договор. 

Комисијата од својот состав избира претседател, 
Мандатот на претседателот трае 6 месеци. 

Претседателот се избира наизменично од двата пот-
писници на овој колективен договор. 

XXII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 186 

Овој колективен договор се смета за склучен кога ќе 
го потпишат овластени претставници од Синдикатот на 
металците, енергетичарите и рударите на Македонија 
во име на работниците од овој синдикат и овластени 
претставници на Министерството за стопанство во име 
на јавните претпријатија од гранката енергетика. 
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Член 187 
Сите јавни претпријатија од гранката енергетика и 

сите синдикални организации кои се членови на СМЕР 
се должни да во рок од 3 месеци од денот на влегување 
во сила на овој колективен договор ги усогласат и доне-
сат колективни договори и други акти за примена на 
колективните договори на ниво на јавните претприја-
тија, 

Колективните договори од претходниот став се ре-
гистрираат кај Синдикатот на металците, енергетича-
рите и рударите на Македонија и кај Министерството за 
стопанство. 

Член 188 
Ако настанат спорови во склучување на колектив-

ните договори во претпријатијата, до нивното склучу-
вање непосредно ќе се применуваат решенијата содр-
жани во Законот, Општиот колективен договор и овој 
договор, во износите, односно мерилата што се утвр-
дени како најмали износи односно како големини. 

Одредбите од став 1 на овој член максимално можат 
да се применуваат во рок од 60 дена. 

Член 189 
Овој колективен договор влегува во сила од денот на 

потпишувањето, а ќе се применува осмиот ден од обја-
вувањето на „Службен весник на Република Македо-
нија 

Синдикат на металците, 
енергетичарите 

и рударите на Македонија 
Претседател, 

Алексо Кипровски, с.р. 

Министерство за стопанство 
на Република Македонија 

Министер, 
Ристо Иванов, с.р. 

Огласен дел 

етапите кој ќе го води спорот во негово име се до 
окончувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П.бр. 560/95. (22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Абдили асер 
Арифи од с. Теарце - Тетовско, против тужената Ан-
дреја Моурс со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужената Андреја Моурс да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, 
или во истиот да одреди свој полномошник. Доколку во 
истиот рок не се јави на истата ќе и биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјална ра-
бота во Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси 
се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 113/96 год. 
(23) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 3363/ 

95, на регистарска влошка бр. 1-3911, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за производ-
ство, услуги и трговија на големо и малб „Ултра комерц“ извоз-увоз 
Струга п.о. ул. „Глобочичка" бр. 26. 

Претпријатието се проширува со следните дејности: 012622; 013041, 
013042, 013050, 013200, 020121, 060503, 080129, 090121, 090171, 090179, 
090189, 110903, 110905, 110909. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (796) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е во тек постапка за присилно извршу-
вање заведена под И.бр. 1840/91 против должникот 
Атанасовски Цветан, ул. „Видое Смилевски - Бато“ 
бр. 1 од с. Стајковци - Скопје, заради наплата на па-
рично побарување на доверителот Андоновиќ Виолета 
од Скопје. : 

Се повикува должникот Атанасовски Цветан да се 
јави во Општински суд Скопје II - Скопје - Извршно 
одделение во рок од 30 дена од денот на објавување на 
огласот или да во наведениот рок определи полномош-
ник кој ќе ги застапува неговите интереси пред овој 
суд. 

Во спротивно, судот ќе определи привремен застап-
ник кој ќе ги застапува интересите на должникот со-
гласно член 84, став 2, точка 4 од Законот за парнична 
постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, И.бр. 1840/ 
91. (21) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Во овој суд е заведен граѓански спор за право на 
сопственост, П.бр. 560/95 на тужителката Лазарева 
Нина од Скопје, против тужениот Бураванов Ванчо од 
Радовиш, а сега со непозната адреса во Австралија. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот 
рок да ја достави точната адреса на живеење или пре-
стојување. Доколку тужениот не се јави во дадениот 
рок, во постапката ќе му биде поставен привремен за-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13120/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-51953-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејностите на Претпријатието за производ-
ство и трговија на големо и мало „ИГИ ТРЕЈД“ Д.О.О, увоз-извоз, бул. 
„Партизански одреди“ бр. 143/31, Скопје. 

Дејности: 0120311, 011941, 011949, 011990, 012201, 012202, 012203, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013030, 013121, 
030003, 060502, 060503, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090140, 090181, 090183, 110301, 
110302,110303,110304,110309,110620,110902,110909. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13120/95. (12848) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12649/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65402-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Производното тргов-
ско претпријатие АЛПИНКА" извоз-увоз Д.О.О. Титов Велес; ул. 
„Благој Ѓорев“ бр. 104-А. 

Претпријатието е основано со одлука од 10.11.1995 год., а основач е 
Јован Поповски од Т. Велес. 

Дејности: 013041, 013042, 013050, 020140, 020202, 060501, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114; 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219,080129,110301,110302,110303,110304,110309, 110909; надворе-
шен промет: 070310, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на патници во патниот сообраќај, меѓу-
народен транспорт на стоки во патниот сообраќај, меѓународна шпеди-
ција, агенциски услуги во транспортот, застапување на странски правни 
и физички лица, консигнациона продажба, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет претпријатието со трети лица истапува во свое 
име иза своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Јован Поповски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12649/95. (12849) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5690/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65412-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена организација - орди-
нација по општа стоматологија „ЈЕВЕАЉ - ДЕНТ" п.о. Куманово, ул. 
„1-ви Мај“ бр. 15. Скратено име: Сгоматолошка ординација „ЈЕВЕАЉ 
- ДЕНТ" п,о. Куманово. 

Здравствената организација е основана со акт за основање бр. 01/95 
од 31.03.1995 год., а основач е Шехар Рецепи. 

Дејност: 130140. 
Нео1раничени овластувања, потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Шехат Рецепи, директор без огра-

ничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5690/95. (12850) 

Окружниот стопански суд во ,Скопје, со решението Срег. бр. 11978/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-55245 0-0-0, ја запиша во судскиот 
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регистар промената на седиштето на Здравствената организација -
специјалистичка ординација за гинекологија н акушерство „ВИТА ПЕ-
РИКА“ п,о. с. Опае - Куманово. 

Се врши промена на седиштето на здравствената организација од с. 
Опае - Куманово, на ул. „Караорман" бр. 6 во Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11978/95. (12851) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12834/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-34146-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејностите на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало „ЗЕКИ“ извоз-увоз п.о. 
Куманово, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Куманово. 

Дејности: 120311, 120341, 120362; надворешен промет: застапниш-
тво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и Србија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12834/95. (12761) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12996/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65427-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „МИЉКОВИЌ“ ц.о. увоз-
извоз Куманово, ул. „Тоде Ме идол“ бр. 37а, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање во 22.11.1995 
год., а основач е Драган Мирковиќ од Скопје. 

Дејности: 011341, 011949, 012611, 012613, 012622, 012810, 012820, 
012830, 013021, 013022, 013099, 020140, 030001, 060501, 060502, 060503, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090133, 090150, 090160, 090171, 090201, 090202, 
110109, 110301, 110303, 110309, 110909; надворешен промет: 070310, 
070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона про-
дажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен про-
мет Со Албанија, Бугарија, Грција и Р. Србија, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Драган Николовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 12996/95. (12762) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13172/ 
95, На регистарска влошка бр. 1-45390-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на претпријатието за производ-
ство, промет и услуги на големо и мало „БОМИЌ" д.о.о. експорт-
импорт Скопје ул. 90 бр. 49 Скопје. 

Дејноста се проширува во внатрешниот промет со: 05030, 050301, 
050302. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13172/95. (12818) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12954/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-64693-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на трговското претпријатие за про-
мет на големо и мало, ц.о. увоз-извоз, „МАБЕЛА" ц.о. Скопје, ул. 
„Иван Козаров“ бр. 24. 

Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Бул. „Партизански 
одреди“ бр. 109/1-8. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12954/95. (12819) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13070/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65457-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието за промет и услуги „Мила-
консалтинг" д.о.о. Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ 89-12 Скопје. 

Основач е Давидовска Александра. ; 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 

070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070221, 070223, 070224, 070226, 070230, 070250, 080129, 
080190, 080201, 0901, 0902, 110309, 110109, 110909, 110303, 060501, 
060502,060503. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со 
целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Давидовска Александра, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13070/95. (12820) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12392/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-13953-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на претпријатието за производство, 
трговија и услуги „МИПЕКС" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Наум 
Наумовски“ 76. 

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе 
се води на ул. Ленинова бр. 64 а, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12392/95. (12821) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13239/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-5549-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на називот, правниот облик и проширувањето на дејно-
ста на трговското услужно претпријатие „ВЕНТЕРМ" д.о.о. извоз-увоз 
Скопје, ул. „ЈуријГагарин" бр. 105а Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011312, 090123. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13239/95. (12822) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12466/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-63222-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на претпријатието за трговија на го-
лемо и мало производство и сервисирање „БИСПАГ-ПАСТОР КОМ-
ПАНИ“ ц.о. „Македонско Косовска бригада“ бб - Скопје. 

Се брише Ангелов Илија, а се запишува Ангеловски Панче. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12466/95. (12823) 

/ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13584/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63500-0-(М), ја запиша во судскиот 
регистар промената на Центарот за истражување И развој на маркетинг 
„ВИА ФАКТИ“, Д.О.О. Скопје, ул. Вљеко Влаховиќ бр. 33/1. 

Називот на претријатието се менува и во иднина ќе гласи: „АГЕН-
ЦИЈА ПАРТНЕР“ истражување, консалтинг и пропагадна Д.О.О. 
Скопје, ул. „Велко Влаховиќ", бр. 33/1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13584/95. (13262) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13364/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-8125-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ЕЛКОМ -
КОМЕРЦ“, ц.о. експорт импорт, ул. „Димитар Благое“, бр. 13 Скопје. 

Претпријатие за трговија и услуги „ЕЛКОМ - КОМЕРЦ“, д.о. 
експорт импорт, ул. „Димитар Благое“, бр. 13 Скопје, се мсрнува 
лицето овластено за застапување. 

Се бриши: Лажетиќ Гордана - директор без ограничување, а се 
запишува Лажетиќ Предраг - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13364/95. (13263) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9534/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-1305-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар трансформацијата на Претпријатието Д.О.О, во мешовита соп-
ственост за надворешна трговија, развој и контрола на текстил „ИН-
ТЕКС" ц.о. ул. „Даме Груев“, бр. 14 Скопје. 

Дејноста се проширува во внатрешен промет: 110903, 110909, 
119054. 

Се менува лицето Здравев Ванчо - генерален директор без ограни-
чување, а се брише Ванчо Здравов - претседател на Работоводниот 
одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9534/95. (13264) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13321/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-38601-1-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на штедилницата „И ИТЕР ФАЛКО“, Скопје. Фи-
лијала Охрид, ул. Д“оце Делчев“, бр. 72. 

Сегашното седиште на штедилницата се менува и во иднина ќе 
гласи: 

Штедилница „ИНТЕР ФАЛКО“ - Скопје филијала Охрид, Бул. 
.^Македонски Просветители“ бб, Трговски центар „АМАМ“ - Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13321/95. (13265) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. ,бр. 12646/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65517-0-0-0, го запиша ,во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ЕУРО 
МАТЕРС" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ^ бр. 115-а. 

Основачи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „ГО-
РАН - МАК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, „КИВОД" Реклмано 
трговско претпријатие со 01раничена одговорност; Англија, Лондон, 
ЈРИТСОН" Регистрирано трговско претпријатие за ограничена одго-

4 верност, Англија, Лондон. 
Директор: Д. - Весна Ѓорѓиевска од Скопје. 
Дејности: 011723, 011729, 011920, 012322, 012830, 013030, 013050, 

013121, 013400, 030003, 050301, 050302, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225; 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 110905, 110909, 
120312, 070310, 070320; застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки на консигнација, комисија про-
дажба, застапување на странски фирми, реекспорт, реклама и економ-
ска пропаганда, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, 
услуги во меѓународна шпедиција, продажба на возила га лизинг 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12646/95. (13266) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11268/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-8883-1-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар деловната единица Претпријатие за промет на големо и мало, 
внатрешна и надворешна трговија „ЏОЛИ - ЏОКЕР“, д.о.о. Скопје, 
ул. „Народен форнт" бр. 29/32. 

Се запишува на Деловна единица „ЏОЛИ - ЏОКЕР“, Валандово 
ул. „Лазар Колишевски" бр. 5, Валандово како дел и во состав на 
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Претпријатие за промет на големо и мало, внатрешна и надворешна 
трговија „ЏОЛИ - ЏОКЕР“ ул. „Народен фронт“ бр. 29/32. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11268/95. (13267) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12796/ 
95, на регистарска влошка 1-61487-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на седиште, основач н лице за застапување во претпријатие 
за производство, промет и услуги „ХОЛЕЈА" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Ѓорги Поп Христов" бр. 6/4-7, Скопје. 

Во претпријатието се менува седиштето и во иднина ќе гласи: ул. 
„Коста Новаковиќ“ бр. 6-3, а пристапува Ленка Угриновска од Скопје. 
Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП: 

Се брише: Холи Сабух - Угриновски - Директор без ограничување 
Се запишува: Ленка Угриновска - Директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12796/95. (12685) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13155/ 
95, на регистарска влошка 1-65400-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието за промет и услуги „БИРИ НГ" доо, 
ул. „Даме Груев“ бр. 3/8, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080201, 080202, 110109, 110301, 
110302,110303,110309,110902, 110909, 070310,070320, превоз на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на 
странски стоки од консигнациони складови, сервис, реекспорт, комиси-
они работи, претпријатието во правниот промет настапува во свое име 
и за своја сметка, неограничено, целосна одговорност, ВД директор е 
Венцислав Угриновски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13155/95. (12686) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12923/ 
95, на регистарска влошка 1-12511-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување во внатрешен и ИТН на 
претпријатието за промет и услуги на големо и мало „КОЛА КОМПА-
НИ“ увоз-извоз, д.о.о. ул. „Дермонтова" 3, Скопје. 

Во претпријатието се менува лицето овластено за застапување во 
внатрешен и надворешен трговски промет: 

Се брише: Бојаџиев Нико - Директор без ограничување 
Се запишува: Бојаџиева Христина - Директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12923/95. (12687) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13175/ 
95, на регистарска влошка 1-895-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на трговското претпријатие „ТЕКСТИЛ-
ПРОМЕТ" д.о.о., Пл. ЈА. Тито“ бр. 37, Куманово. 

Трговско претпријатие „ТЕКСГИЛПРОМЕТ" д,о.о. Куманово Пл. 
„М. Тито“ бр. 37 се проширува дејноста во внатрешен промет: 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скокне, Срег. бр. 13175/95. 
(12688) 

Окружниот стопански суд, во Скопје, со решението Срег. бр. 12430/ 
95, на регистарска влошка 1-3520-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор во „ФАМАКИ" експорт импорт производство, 
трговско и услужно претпријатие со џ.о,, ул. „Владимир Комаров“ бр. 
19/27, Скопје. 

Да се брише Кире Матески, се запишува Нада Дужевиќ. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12430/95. (12689) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12976/ 
95, на регистарска влошка 1-65383-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието за промет, производство и услуги 
увоз извоз „Кристи]ан Ка" Д,О.О. с. Миладиновци - Скопско, општина 
Гази Баба. 

Дејности: 011313, 011320, 011722, 011714, 012201, 012321, 012421, 
020110, 020201, 012611, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080112, 080121, 080121, 080123, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 
110302, 110303, 110304, 110404, 110620, 110909,110309. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12976/95. (12690) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12108/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63079-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена на директор на Претпријатието за производство, 
трговија и услуга „ЏАКДРТА - М" д.о.о. експорт импорт Скопје, бул. 
Партизански одреди бр. 64 л. 5.. 

Се брише Дудулоски Ацо, се запишува Зоран Серафимов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12108/95. (12769) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13012/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65338-0-0-0, го запиша во судскиот 
'регистар Претпријатие за производство, трговија и услуги „БР АЗИС-
КО“, д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15/32. 

Основачи на претпријатието се Михаило Тодоровска и Богдан Ку-
новски од Скопје, со договор за основање бр. 01/95 од 20.11.1995 г. 

Дејности: 013099, 060402, 060501, 060302, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 

070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260,080190, 090179, 090189,110304, 110309, 110909. 

Дејности во НТП: 070310, 070320, - Долгорочна економска коопе-
рација, - Компензациони работи, - Посредување во ИТН, - Услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, аеро-
дромски услуги, агенциски услуги во транспортот и сл), превоз на стоки 
и патници. - Реекспорт, - Привремен извоз и увоз, - Претставување и 
застапување на странски претпријатија во Р. Македонија, - Консигна-
циона продажба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13012/95. (12770) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12781/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-51513-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена на лице овластено за застапување Приватна здрав-
ствена организација „ДЕНТАЛФОРМ" Д.О.О. Скопје, ул. Ѓуро Салај 
бр. 11-а/1. 

Приватна здравствена организација, стоматолошка ординација 
„ДЕНТАЛФОРМ" Д,О.О. Скопје, ул. „Гуро Стругар“ бр. 11-а/1 се ме-
нува лицето овластено за застапување во внатрешен промет: 

Се брише: Игор Јовановски - Директор без ограничување. 
Се запишува: Виолета Стјеповиќ-Попацева -Директор без ограни-

чување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12781/95. (12771) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13517/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-926-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар организирање и пристапување на основач на Претпријатие за 
приредување игри на среќа и забавни игри на автомати ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА А Д . Скопје ул. „Маршал Тито“ бр. Н-а. 

Се запишува: Организирање на општествено претпријатие како 
А.Д. во мешовита сопственост: ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А:Д. 
Скопје. 

Кон претпријатието Лотарија на Македонија пристапува и основа-
чот ИЛГ - ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛЕИСУРЕ БАМИНГ АБ, Солна, 
Шведска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13517/95. (12772) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13100/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65363-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие и запишување право во НТП Прет-
пријатие за рехабилитација и вработување на Инвалиди „ЈАПАС -
МЕТАЛ“ ДОО Експорт-импорт ул. „4-ти Јули“ 182, Кичево. 

Дејности: 010713, 011311, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 
012201, 060100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060603, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 090123, 090124, 090129, 
110301, 110309, 110909, 130233, 070310, 070320, Посредување, Застапу-
вање, Реекспорт, Консигнација, Малограничен промет со: Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. Претпријатието во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за превземените 
обврски во јавниот промет одговара со целокупниот имот: Лице овла-
стено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е: Станкоски Ѓорѓи - директор - без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13100/95. (12773) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13359/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-15242-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена на основачи и промена на лице овластено за застапу-
вање. Претпријатие за промет на големо и мало и извоз-увоз „АЈ1ЕЌ-
САНДРА" ДО Скопје ул. Ермен Стелман бр. 25-а. 

Од претпријатието истапува основачот Митевска Вања, а пристапу-
ваат основачите Трајковски Зоран и Зафировски - Борче. 

Се брише досегашниот застапник Митевска Вања - директор без 
ограничување, а се запишува Трајковски Зоран - директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12774/95. (12774) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1349(У 
95, на регистарска влошка бр. 1-65681-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и услуги „НЕ-
РО“ Д,О.О. Скопје, ул. „Чупино Брдо“ 56 нас. Драчево Скопје. 

Претпријатието е основано со Акт за основање од 6.12.1995 година 
а основач е Таџедин Јонуз, ул. „Чу-

пино Брдо“ 56 н. Драчево, Скопје. 
Претпријатието ги има следните дејности: 012001. 
Претпријатието во правниот промет- со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Таџедин 
Јонуз, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13490/95. (13354) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12035/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65715-0-0-0, го запиша запишувањето 
стопанска дејност на Градски стрелачки сојуз ц.о. Скопје, ул. „Јордан 
Хаџиконстантинов - Џинот“ бр. 12-а. 

Сојузот е основан со Одлука за основање бр. 1 од 14.07.1995 година. 
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Дејности: 01191, 01192, 01199, 011311, 012323, 060501, 060502, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080119, 080121, 
080190, 080201, 080202, 090122, 090129; 090139, 110109, 110302, 110303, 
110309, 110901, 110902, 110903, 110904, 120410, 120420; надворешно ра-
ботење: 070310, 070320; продажба на стоки од странско в од домашно 
потекло во слободни царински продавници; превоз на патници во меѓу-
народниот друмски сообраќај; застапување на странски правни и фи-
зички лица; консигнациона продажба; реекспорт; угостителски и тури-
стички услуги; посредување во надворешно трговскиот промет; неогра-
ничено овластување, потполна одговорност. 

Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Стеван Крстевски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански руд во Скопје, Срег.бр. 12035/95. (13355) 
— — 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12933/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65614-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и запишувањето на право на вршење на надво-
решно трговскиот промет на Претпријатието за производство, трго-
вија, транспорт, угостителство, туризам и услуги „САРАЈ-МБ" д.о.о. 
експорт-импорт, с. Врапчиште, Гостивар. 

Претпријатието се оснива со акт за оснивање 1/95 од 17.11.1995 
година, а основач е Сулејмаи Салији од с. Врапчиште Гостивар. 

Дејности: 011211, 011212 011219, 011231, 011232, 011313, 011314, 
011320, 011390, 011430, 011730, 011741, 011742, 011749, 011791, 011832, 
011910, 011941, 011941, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 
012323, 012410, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012701, 012810, 
012830, 012901, 013021, 013022, 013041, 013072, 013121, 050100, 050201, 
050202, 050301, 050302, 0604011, 060501, 060502. 060503, 060700, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090123' 090171, 090181, 110109, 110301, 110302, 
110309,110401, 110402,110404(110909. 

Надворешна трговија: 070310, 070320, реекспорт, мало1раничен 
промет со Албанија, Меѓународна шпедиција, Меѓународен транспорт 
на стоки и превоз на патници, Застапување и посредување во надвореш-
ниот промет, Комисионо и консигнационо работење, Туристички и 
угостителски услуги, Изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Салији Сулејман, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12933/95. (13356) 

011742, 011749, 011791, 011832, 
012202, 012310, 012321, 012322, 
012623, 012624, 012701, 012810! 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13890/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-37846-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Здравствената организа-
ција - ординација за општа медицина „Прим. д-р Душан Цветковски 
Меме" п.о. Куманово, ул. „Прозорска“ бр. 10. 

Се брише досегашниот застапник Душан Цветковски, директор со 
неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Сашо Иванов, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 13890/95. (11359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13343/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65620-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и запишувањето на право на вршење на надво-
решно трговскиот промет на Претпријатието за производство, трго-
вија, транспорт и услуги „НАПРЕД - 95" д.о.о., експорт-импорт, Го-
стивар, ул. „Кеј Братство Единство“ бр. 67. 

Претпријатието е основано со акт за основање 1/95 од 27.11.1995 
год., а основач е Василија Костоска. 

Дејности: 011313, 011314, Р11320, 011390, 011430, 011730, 011741, 
“ 011910,011941,011941,012142,012201, 

012323, 012410, 012421, 012429, 012622, 
012830, 012901, 013021, 013022, 013041, 

013072, 013121, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060401, 060501, 
060502, 060503, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090171, 090181, 110109, 
110301, 110302, 110309,110401, 110402,110404,110909. 

Надворешна трговија: 070310, 070320, реекспорт, малограничен 
промет со Албанија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и превоз на -патници, застапување и посредување во надвореш-
ниот промет, комичноно и консигнационо работење, туристички и уго-
стителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Васнлија Костоска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13343/95. (13357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 11816/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-51905-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач - истапување и промена лице за заста-
пување на Производното трговско претпријатие „РЕНОМАК" д.о.о. 
увоз-извоз, Скопје, ул. „2 Македонска бригада“ бр. 12/5, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Кадри Ѓулер од Турција на 
15. 10.95 година. 

Се брише досегашниот застапник Сатилмиш Џенгиз - ВД директор 
без ограничување, а се запишува нов застапник Ќемал Назим, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11816/95. (13358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12826/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65309-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ХЕЛЛА 
МАК“ Д.О.О„ Скопје, ул. „Детелин Војвода“ бр. На. 

Основач е Зоран Џековски од Скопје, ул. „Детелин Војвода“ бр. 
11а. 

Дејности: 011921, 011527, 011941, 011949, 060501, 060502, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132; 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090112, 090189, 110309, 
110909; надворешен промет: 070310,070320, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички 
услуги. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Мери Џековска, директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12826/95. (12852) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13124/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65444-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на приватното Издавачко, услужно, производ-
ствено, трговско претпријатие „ЃЕМИ - 2" увоз-извоз д.о.о. Скопје, 
ул. „Александар Бујнов“ бр. 11. 

Основач е Владимир Златаноски од Скопје. 
Дејности: 120311, 120311, 120312, 012310, 012321, 012322, 012323, 

0134:500, 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122,070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 090140, 090209, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 
070320. 

Во правниот промет претпријатието со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка-, а за обврските во тој промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Владимир Златаноски, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13124/95. (12853) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд вб Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 751/95 од 4.ХII.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ППП „Гетеви“ од Скопје, Трговски центар „Маврово“, 
Ламела Н, кат Ш„ 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 

„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.П.1996 година во 8,35 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 4 (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 739/95 од 4.Х11.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „Глин Комерц“ - Скопје, ул. „Козле“ бр. 138-6. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
Зџ стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 

„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.П.1996 година во 8,25 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 418/95 од 3.. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Оникс“ од Скопје, бул. „Јане Сандански'4 бр. 36. 

За стечаен судија е одредена Митевска Милица, судија при овој 
суд. 
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За стечаен управник е одреден Глигоров Љупчо од Скопје, ул. 
„Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353. 

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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.11.1996 година во 10,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. . (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1122/94 од 27.ХI.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Истра Комерц“ - Скопје, ул. „Цр-
ногорска“ бр. 19-6. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ,ул. 

„Пелистерска“ бр. 1-II/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
29.П.1996 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (115) 

Со решенија на Окружниот стопански суд во Битола према должни-
ците и тоа О . бр. 1079/95 за ПП „Тргостарт 94" - Прилеп, и Сг. бр. 
1088/95 за ПП„ИНД" - Охрид од 06.ХП.1995 година, Ст. бр. 1130/95 за 
ППС „Путе промет“ - Прилеп и Сг. бр. 1127/95 за ПП „Пит + Пит“ -
Прилеп, Ст. бр. 1157/95 за ПП „Корус" - Битола, Сг. бр. 1118/95 за ПП 
„Чаршија“ - Битола и Ст. бр. 1163/95 за ГО! „Лерум пром,ет“ - Ресен 
сите од 25. ХП .1995 година, Сг. бр. 1073/95 за ПП „Орекс" - Битола од 
20.XII. 1995 година, Ст. бр. 1115/95 за ПП „Љаце промет“ - Битола од 
13.XII. 1995 година, Ст. бр. 1100/95 за ПП „Мај маркет 85" ДОО -
Прилеп, од 11.XII. 1995 година, Ст. бр. 1076/95 за ДОО „Шкорпион 
траде" - Битола од 06.ХII. 1995 година, Л.бр. 172/95 за ИПТП „Светло-
ст“ - Прилеп, Л.бр. 175/95 за „Грандиозе" - Битола од 29.ХП.1995 год. 
Л.бр. 154/95 за ПП „Призма“ - Битола, Л.бр. 157/95 за ПТТ „Слајд“ -
Струга, Л.бр. 166/95 за „Амбар комерц“ - Прилеп од 26.ХП.1995 год. 
Л.бр. 163/95 за ПП „Гума продукт“ - Битола од 18.ХИ.1995 година се 
отвораат стечајни постапки односно ликвидациона! постапки, но не се 
спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (117) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата и тоа Ст. бр. 
896/95 за ПЛ „Нов тренд“ од Битола, Ст. бр. 839/95 за ПП „Лозан 
комерц“ - Битола од 03.1.1996 година, Ст. бр. 860/95 од 15.ХИ.1995 
година, за ПГ1 „Агрогаличани" с. Галичани, Ст. бр. 947/95 за ПППУ 
„10-ти Март“ - Прилеп и Ст. бр. 302/95 за ПП „Макинџи" - Охрид од 
20.ХП.1995 година, Ст. бр. 995/95 за ПТ „Котески“ с. Враништа, од 
21.XII. 1995 година, Ст. бр. 755/95 од 11.1.1996 година, за ПП „Интерна-
ционал“ -Прилеп, Ст. бр. 1055/94 од 11.1.1996 година за ПП „Пелистер-
ски очи“, Битола, Ст. бр. 686/95 од 07.ХП.1995 година за ГТП „Рем 
Комерц“ - Охрид, Ст. бр. 932/95 од 08.ХII.1995 год. за ПП „МХС -
компани“ - Струга и Сг. бр. 224/95 од 18.Х11.1995 година за ДОО 
„Корномак" - Битола, отворените стечајни постапки према горе наве-
дените должници се заклучуваат. 

По правосилноста на ова решение стечајните управители се разре-
шуваат од нивната должност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (И8) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1232/95 
од 18.1.1996 година, према должникот „Гоша Металец“'АД - Прилеп, 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен 
управител Тоде Тодоровски од Прилеп, ул. „Димче Лахчански" бр. 1. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари ,̂ судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 06.Ш. 1996 
година во 12 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 18.1.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
III. Ст. бр. 1201/93 од 10.ХI.1993 година е отворена стечајна постапка 

над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз 
„Бодин“ од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 98/7. 

За стечаен судија е одредена Елица ,Серафимовска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 
„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.III. 1996 година, во 8 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (158) 

Окружниот стопански ,суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 240/95 од 31. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Фи Комерц“, с. Сопот, Кавадарци. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јордан Темков од Кавадарци, ул. 

„Велко Влаховиќ" бр. 6/6, телефон 78-575. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.11.1996 година, во 9,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (176) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1090/95 
од 25.XII. 1995 година, над ПП 3 3 „Агро во гани“, с. Воѓани, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (128) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1129/95 
од 25.ХII.,1995 година, над ПГ1 „Бонич Драган“ Комерц - Прилеп 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (129) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1099/95 
од 25.ХП.1995 година, над ПП „Ид Тане“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (130) 

Окружниот стопански суд во Битола со, решението Ст. бр. 1174/95 
од 25.XII.1995 година, над ГО! ,Даја Пром" - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (131) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1156/95 
од 25.ХII.1995 година, над ПП „Хелиос" - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (132) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1123/95 
од 25.ХП.1995 година, над ПТТ! „Мартиник Комерц“ - Крушево, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (133) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1102/95 
од 25.ХII. 1995 година, над ПП „Малпрех" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (134) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1150/95 
од 25.ХII.1995 година, над ПП „Украс“ - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (135) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1114/95 
од 25.ХII.1995 година, над ПП „Верлосе Пром", с. Слепче, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (136) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1159/95 
од 25.XII. 1995 година, над ПП „Ел Де Компани“ - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. “ (137) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. Ц71/95 
од 25.XII. 1995 година, над УПП „Анјон" - Охрид, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (138) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1177/95 
од 25.XII.1995 година, над ПП „Облако Бел“ - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (139) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1180/95 
од 25.Х11.1995 година, над ПП „Танче“ - Охрид, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (140) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1081/95 
од 25.XII. 1995 година, над ПП „Бомита" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (141) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1162/95 
од 25.Х11.1995 година, над ПП „Купари" - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (142) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1138/95 
од 25.XII.1995 година, над ПЛАТЕН „САМСАР" - Прилеп, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (143) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1144/95 
од 25.ХП.1995 година, над ТП „Маркови Кули Транс“ - Прилеп, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе1 и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (144) 

Окружниот стопански суд'во Битола со решението Ст. бр. 1120/95 
од 25.ХII.1995 година, над ПП „Свежина ИН" - Битола, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански Суд во Битола. ' (145) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 376/95, 
1012/95, 549/95 и 808/95 од 25.XII.1995 година, над ТП „Битранс" -
Битола отвори стечајна постапка но веј а спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (146) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 769/95 од 
25.1Х.1995 година, над ПП „Калисто" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (147) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1147/95 
од 25.XII.1995 година, над ПТП „Неџат Комерц“ - Струга, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (149) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 701/95 од 15.1.1996 година, е отворена сте-
чајна постапка над ПОС ЗИК „Сандански“ - Делчево. 

За стечаен управник е поставен Кирчо Симоновски, дипломиран 
економист од Делчево. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во 2 примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро 
сметка 41400-840-028-3338 - Републички Буџет. Се повикуваат должни-
ците без одлагање да ги платат своите долгови на ПОС ЗИК „Сандан-
ски“ - Делчево. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 29.11.1996 
година, во 10 часот, во просториите на Окружниот стопански суд во 
Штип. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.1.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (150) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 561/95 од 15.1.1996 година, е отворена сте-
чајна постапка над ДОО „Тргокомерц" - Берово. 

За стечаен управник е поставен Стојан Предарски, дипломиран 
економист од Берово. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“, со пријава и докази во 2 примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро 
сметка 41400-840-028-3338 - Републички Буџет. Се повикуваат должни-
ците без одлагање да ги платат своите долгови на ПОС ЗИК „Сандан-
ски“ - Делчево. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 29.11.1996 
година, во 9 часот, во просториите на Окружниот стопански суд во 
Штип. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.1.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (151) 

Со решение Ст. бр. 332/94 од 23.1.1996 година на Окружниот сто-
пански суд во Битола, запрено е натамошното претворање во пари на 
делбената маса на должникот ОТП „Охридска трговија“ од Охрид и 
стечајната постапка према овој субјект отворена со решение Ст. бр. 
332/94 од 23.V. 1994 година на Окружниот стопански суд во Битола се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (160) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 1/96 од 3.01.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над 
трговското претпријатие „УЛУДА" ДОО експорт-импорт од Скопје, 
ул. „Че Гевара“ бр. 4. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, тел. 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побаруваа во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријава во два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговиате према ликви-
дациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување 
на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник за ден 22.П 1996 година во 8,00 часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 22/96 од 
16.1 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „Нами“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, бул. „Маке-
донско-косовска бригада“ бр. 34/12, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониаот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 26.11 1996 година во 
8,30 часот, соба бр. 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л. бр. 23/96 
од 16.1 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало ,До-
рунтина" д.о.о. експорт-импорт, с. Оризаре, Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по, објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување 
на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28.П 1996 година во 8,30 часот, соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 20/96 од 15.1 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „СОПИ К“ 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Јане Сандански“ бр. 36-2/16, Скопје, жиро сметка 
40100-601-229427. 

За ликеидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник без одла-
гање да ги намират своите долгови. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите за 20.П 1996 година во 9 часот, соба број 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 438/95 од 
9.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското 
услужно претпријатие „ТРИМЕКС" ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. 
„Ленинова“ бр. 64, односно сега на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 706, бр. на 
жиро сметка 40120-601-212155. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 22.П 1996 година во 
11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 30/96 од 
15.11996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производ-
ното трговско услужно претпријатие „БЕЛОНА" експорт-импорт ц.о. 
Скопје ул. „П Македонска бригада“ 86-14Л, бр. на ж. сметка 40100-601-
118966. 

За ликвидациона управник се определува Славица Котевска од 
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр. 2/24 Карпош-4 тел. 255-542. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 20. П 1996 година во 
10,00 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (80) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 27/96 од 
15.11996 година отвори постапка за редовна ликвидација над производ-
ното трговско претпријатие за промет на големо и мало „МАКО-
ПРОМ" Џ.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „553" бр. 3, бр. на ж. 41100-601-
45928. 

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/1У, тел. 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должникж без одла-
гање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20. П 19% година 
во 10,50 часот, соба бро. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (81) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 25/96 од 
16.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над „Мак-Диесел" Д.О.О, експорт-импорт, претпријатие за трговија и 
услуги Скопје, бул: „Кочо Рацин“ кула 18/4 и жиро сметка бр. 40100-
601-165783. 

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитровски од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониоат должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.II.1996 година во 8,30 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (109) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 430/95 од 17.1.1996 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над ПТП „Ванчо“ од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 34. 

За ликвидационен управник се определува Јовчевски Градимир, од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 6.III. 1996 година во 8,30 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (110) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 55/96 од 
22.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за трговија на големо и мало „ЕМ-ЕС Компани“ експорт-
импорт ДО Скопје, со седиште на ул. „Максут Садиќ“ бр. 3 и со жиро 
сметка кај ЗПП филијала Скопје 40100-601-261512. 

За ликвид ацио не н управник се определува Илја Димитријевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр. 41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 12.Ш.1996 година во 11 часот во соба број 60 при овој 
суд-

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 13/96 од 09.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за проектирање, инженеринг, изградба на објекти, 
промет и услуги „Централекспорт" Д.О. експорт-импорт од Скопје, ул. 
„Московска“ бр. 9/II-25. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок Од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази, Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.II.1996 година во 10,00 
часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 4/96 од 11.1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација 
над ПП „ТВ Саба Комерц“ ДОО експорт-импорт - Тетово со седиште 
на ул. „Никола Тесла“ бр. 45 и со жиро сметка бр. 41500-601-45127. 

За ликвидационен управник е определен Беким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 49, телефон 094-32-318. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 04.III. 1996 година во 8,15 
часот, во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (93) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 5/96 од 11.1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација 
над ПТП „Илирија“ од Тетово со седиште Иа ул. „162" бр. 6 и со жиро 
сметка бр. 41500-601-15026. 

За ликвидационен управник определен е Томе Крстевски од 
Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, Скопје, телефон 312-842 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 

огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 04.Ш.1996 година во 8,10 
часот во соба бр. 53-а на овој суд. / 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 10/96 од 
11.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет на големо и мало „Фекри-Комерц" Д.О. 
експорт-импорт, с. Мала Речица - Тетово со седиште во с. М. Речица и 
број на жиро сметка 41500-601-10649. 

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 49, телефон 32-318. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 26.11.1996 година во 10,50 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 24/96 од 15.1.19% година, објавува дека отвори постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Бест-
ИД" експорт-импорт ПО Скопје, ул. „Илинден“ бр.81/18 и број на жиро 
сметка 40100-601-98754. 

За ликвидационен управник се определува Стојан Коќоровски од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35 и телефон 612-360. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.11.1996 година во 10,40 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (96) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 42/96 од 
18.1.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет на големо и мало импорт-експорт „Мар-
ко-Импекс" ДОО - Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 70/38 со жиро смека 
40100-601-167447. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/4, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 26. П. 1996 година, во 9,00 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (122) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 44/96 од 22.I. 1996 година, отвори постапка за редовнагликвидација 
над Претпријатието за промет на големо и мало „МЕКОМ" од Скопје, 
ул. „Желево“ бр. 2-1/8, жиро сметка бр. 40120-601-50337. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласто во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одла-
гање. . 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 45/96 од 22.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, услуги, туризам, угостителство, 
транспорт, внатрешна и надворешна трговија „Ентони" ц.о. од Скопје, 
ул. „Палмиро Тољати" број 69-6, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
98679. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. ,Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
на ликвидациониот должник долговите да ги намират без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 29.11.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60 во просториите на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (124) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 48/96 од 22.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет и услуги, увоз-извоз „Хоспиталија-Ко-
мерци ц.о. од Скопје, ул. Ласкал Камче“ бр. 3-2/3, со жиро сметка 
40100-601-77425. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 29.II.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 47/ од 22.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатието за производство, трговија увоз-извоз „Мац-Трејд" 
д.о.о. од Скопје, бул. ,АВНОЈ“ бр. 2-1/8, со жиро сметка 40100-601-
141863. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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

Се закажува рочиште за“ испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 46 од 22.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над 
Трговското.претпријатие за внатрешен и надворешен промет „Пилот“ 
д.о.о. експорт-импорт од Тетово, ул. „173" бр. 3, со жиро сметка бр. 
41500-601-8243. ^ 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ44 до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 29.11.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (127) 
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нистерство за стопанство ПОЕ - Чаир - Скопје на име 
Сахип Садија, Скопје. (6768) 

Решение Уп. бр. 12-7881 од 18.VIII 1989 година, из-
дадено од СО - Центар - Скопје на име Силвана Андре-
евска, Скопје. (6769) 

Решение бр. 26-1508 од 6.IХ 1994 година, од СО -
Чаир - Скопје на име Благе Денковски, Скопје (6770) 
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Решение Уп. бр. 12-8425 од 13.Х1 1992 година, за 
превоз на патници за возило „Застава 1300", издадено 
од Минстерство за стопанство - Секретаријат за сто-
панство „Центар“ - Скопје на име Рамадан Зија, ул. 
„Серава“ бр. 67, Скопје. (6771) 

Пасош бр. 0285844/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Стојан Поп Димитров, с. Јурумлери, ул. „501" бр. 
20, Скопје. ' (146) 

Пасош бр. 743760/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Стојан Буразер, ул. „Востаничка“ бр. 170, Скопје. 

(147) 
Пасош бр. 621366/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Ивица Турчевски, ул. „Серска“ бр. 15-А, Скопје. 
(262) 

Пасош бр. 557380/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Љубица Михајловска, ул. „Братворека“ бр. 2/3-28, 
Скопје. (263) 

Пасош бр. 639585/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Фазли Рамадани, ул. „Брсјачка Буна“ бр. 21, 
Скопје. (264) 

Пасош бр, 161207, издаден од УВР - Скопје на име 
Јашарн Рами, с. Арачиново ул. „Маршал Тито“ бр. 10, 
Скопје. (265) 

Пасош бр. 448761, издаден од УВР - Скопје на име 
Зоре Јовановски, ул, „Разлошка“ бр. 9/3-15, Скопје. , 

(266) 
Пасош бр. 476474, издаден од УВР - Скопје на име 

Васе Митев, ул. „31" бр. 6, Скопје. (267) 
Пасош бр. 722823/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Елизабета Јаневска, ул. „Анри Барбес" бр. 61-111/5, 
Скопје. (268) 

Пасош бр. 212574/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Мустафа Рамадан, ул. „Серава“ бр. 76/8, Скопје. 

(269) 
Пасош бр. 749372/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Мемет Исмаили, ул. „О. Чопела“ бр. 38, Скопје. 
(270) 

Пасош бр. 482030/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Авни Мурати, с. Љуботен, Скопје. (272) 

Пасош бр. ѓ639030/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Мирјана Наумовска, ул. Банатска" бр. 10, Скопје. 

(273) 
Пасош бр. 390061/94, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Ерол Хајровиќ, ул. „Шуто Оризари“ бр. 40, 
Скопје. (274) 

Пасош бр. 431135, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Нехот Адеми, с. Сарај ул. „22" бр. 13, Скопје. (275) 

Пасош бр. 477223/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Адем Јакуп, ул. „Серава“ бр. 42, Скопје. (277) 

Пасош бр. 385421/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Митар Шазије, ул. „М. К. Бригада“ бр. 14/8, 
Скопје. (278) 

Пасош бр. 604538/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Арифи Ружди, с. Арачиново, ул. ,Д“ бр. 86, 
Скопје. (279) 

Пасош бр. 159695/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Љатиф Дервиши, с. Радуша, Скопје. (281) 

Чековна картичка бр. 3172749 и чекови од бр. 
1833179 до 1833184, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Живко Ангеловски, Скопје. (180) 

Чекови од бр. 703382 до 703385 од тековна сметка 
бр. 28623-14, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Андрејче Јовчевски, с. Црешево, Скопје. 

(181) 
Чековна картичка бр. 104491-48 и чекови од бр. 

3005020 до 3005029 и од бр. 2948489 до 2948492 и бр. 
2948495, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Надежда Милојевиќ, Скопје. (182) 

Чековна картичка бр. 33943-87, издадена од Комер- , 
цијална банка а.д. - Скопје на име Гордана Николов-
ска, Скопје. (183) 

Чекови од бр. 2696276 до 2696281, 1819061 и 1428701 
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од тековна сметка бр. 21895-18, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Милица Белинска, 
Скопје. (184) 

Пасош бр. 359742/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Неделко Балшиќ бул. „К.Ј. Питу“ бр. 26/2-4, 
Скопје. (280) 

Пасош бр. 489593 на име Сел,ами Ферати, с. Черкез, 
Куманово. (331-а) 

Пасош бр. 0265691 на име Поповска Љубинка ул. 
„Србо Томович" бр. 34. Куманово. (428) 

Пасош бр. 669269 издаден од УВР Тетово на име 
Адеми Шениан ул. „Илинденска“ бр. 17, Тетово. (395) 

Пасош бр. 588172 на име Тасос Андони ул. „Бл. 
Тоска“ 7/9, Тетово. (396) 

Пасош на име Митев Мирчо с. Бањица, Струмица. 
(397) 

Пасош бр. 17272 на име Шајноски Бајрам, с. Лабу-
ништа, Струга. (398) 

Пасош бр. 396211 на име Блажевски Јордан, Кле-
ноец^ , Охрид. (399) 

Пасош бр. 239637 издаден од ОВР Струга на Даути 
Рецеп с. Радо л ишта, Струга. , (400Х 

Пасош бр. 0472542 на име Трифуновски Марио ул. 
„Партизанска“: бр. 42/4, Битола. (401) 

Пасош бр. 073994 издаден од УВР Тетово на име 
Зекири Вандета ул. „Ј. Златановски“ 198, Тетово. (402) 

Пасош на име Здравевски Зоранче ул. „Игманска" 
34, Т. Велес. (403) 

Пасош на име Димитријевска Неда населба Тунел 
ул. „Ц" бр. 24, Т. Велес. (404) 

Пасош бр. 071025 на име Китаноски Петре с. Изде-
главје, Охрид. (405) 

Пасош бр. 584764 на име Антоновски Добре с. 
Врбен, Гостивар. (406) 

Пасош бр. 335736 на име Алији Андулаки ул. „Ч. 
Филиповски“ бр. 16, Гостивар. (407) 

Пасош бр. 402245 на име Адеми Фидан, с. Чајле, 
Гостивар. (408) 

Пасош бр. 0578565 на име Русковска Душанка с. 
Двориште, Берово. (409) 

Пасош бр. 0492123 на име Симоновски Добре с. Ко-
нопница, Крива Паланка. (409-а) 

Чекови бр. 54591 и 181277 на тековна сметка 4659/29 
на име Маролов Илчо ул. П. Караѓозов бр. 31, Штип. 

(410) 
Пасош бр. 166271 на име Азизи Љимар с. Сенокос, 

Гостивар. (412) 
Пасош бр. 232494 на име Зеќири Али с. Чегране, 

Гостивар. (413) 
Пасош бр. 668879 на име Девиши Јетмир, с. Д. Ба-

њица, Гостивар. (414) 
Пасош бр. 460964 на име Девиши Ќатип с. Д. Ба-

њица, Гостивар. (415) 
Пасош бр. 093004 на име Елези Ханумша с. Чајле, 

Гостивар. (416) 
Пасош бр. 302106 на име Челебиу Беким с. Де-

бреше, Гостивар. (417) 
Пасош бр. 756251 издаден од УВР Куманово на име 

Ајдини Мухамед с. Черкеско Село, Куманово. (418) 
Пасош бр. 135005 издаден од УВР Куманово на име 

Кочевски Горан, ул. „Фетка Наскова“ бр. 32-2/19, Ку-
маново. (419) 

Пасош на име Абен Миља с. Умин Дол, Куманово. 
(420) 

Пасош бр. 0216642 на име РавманоСки Сејдин ул. 
„Петре Попоски“ бр. 26, Дебар. (421) 

Пасош бр. 467046 издаден од УВР Штип на име 
Стрмбова Благица, ул. „Стојан Рибата бр. 3, Штип. 

(422) 
Пасош бр. 239125 издаден од ОВР Струга на име 

Халим Неџат ул. „Иса Телар" бр. 3, Струга. (423) 
Тековна сметка бр. 541-58 и чекови бр. 117757, 

117758,117759,117760 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје - Филијала Крушево на име Ислам Цанковиќ, с. 
Житоше, Крушево. (424) 

Чекови од бр,, 991096 до 991100 од тековна сметка 
бр. 8663/73 издадени 'од Стопанска банка АД Скопје 
главна филијала Штип на име Васка Маролова ул. „П. 
Караѓозов“ бр. 31, Штип. , (425) 

Чекови бр. 210724, 339131 издадени од Стопанска 
банка Штип на име Мустафа Мехмед ул. „Борко То-
лев“ бр. 9, Штип. (426) 

Пасош бр. 0355469/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Даниел Атанасовски, ул. „Дрезденска" бр. 12, 
Скопје. (121) 

Пасош бр. 355303/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Видосава Милеусновиќ, ул. „Карл Либкнехт" бр. 3/ 

II-4, Скопје. (122) 
Пасош бр. 428159/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Нејази Фета, с. Чајлане, Скопје. (123) 
Пасош бр. 159741/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Зоран Величков, ул. ,Хо Ши Мин“ бр. 199-6, 
Скопје. (124) 

Пасош бр. 749767/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Авдиљ Кадри, ул. „Овчеполска" бр. 3, Скопје. (125) 

Пасош бр. 126829/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Даринко Филиповиќ, ул. „Владимир Комаров“ бр. 
38-V/30, Скопје. (126) 

Пасош бр. 751813/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Турќан Муса, ул. „Сава Михајлов" бр. 76, Скопје. 

(127) 
Пасош бр. 160847/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Ерол Муса, ул. „Сава Михајлов" бр. 76, Скопје. 
(128) 

Пасош бр. 447822/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Антонио Алексов, ул. „А. Попов“ бр. 234/1, 
Скопје. (129) 

Пасош бр. 0005632/92, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ацо Лазаров, бул. „АВНОЈ“ бр. 90-2/3, Скопје. (130) 

Пасош бр. 563555/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Станислава Чочоровска, ул. „Мито Хаџивасилев" 
бр. 40/32, Скопје. (131) 

Пасош бр. 563555/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Ерџан Џафери, ул. „М. Тито“ бр. 33, Скопје. (132) 

Пасош бр. 158569/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Бајрам Ајрединовски, с. Рушино бр. 4, Скопје. 

(133) 
Пасош бр. 6070621/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Шабан Мемедов, с, Арачиново, ул. „110“ бр. 51, 
Скопје. (135) 

Пасош бр. 563454/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Ката Димитровска, бул. „Ј. Сандански“ бр. 110Л-3, 
Скопје. (139) 

Пасош бр. 0462611, издаден од УВР - Скопје на име 
Јонузи Башким, с. Чајле, Гостивар. (427) 

Пасош бр. 392129/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Талка Младеновска с. Текија, Скопје. (140) 

Пасош бр. 556872/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Љуба Младеновска, с. Текија, Скопје. (141) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 60/ 
95 за неважен пасош бр. 427479/79 на име Влора Хаскај, 
ул. „Боро Менков“ бр. 1/6-9, Скопје се сторнира. (142) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 60/ 
95, за неважен пасош бр. 354628/94 на име Ваљон Ха-
скај, ул. „Боро Менков“ бр. 1/6-9, Скопје се сторнира. 

(133) 
Пасош бр. 477694/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Марјан Стојмиров, ул, „Васил Горгов“ бр. 29/11-10, 
Скопје. (144) 

Пасош бр. 0585650 на име Гајур Нуредини с. Вруток, 
Гостивар. (452) 
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Пасош бр. 585250 на, име Камбери Зирап с. Добри-
дол, Гостивар. (453) 

Пасош бр. 010256 на име Салиу Бујар с. Врапчиште, 
Гостивар. (454) 

Пасош бр. 233424 на име Абдија Хаки с. Пирок, 
Тетово. (455) 

Пасош бр. 405087 на име Шерифи Емурат с. Сини-
чане, ЗП Камењане, Тетово. (456) 

Пасош бр. 0139639 издаден од ОВР Кичево на име 
Алими Алим, с. Тунин, Кичево. (457) 

Пасош бр. 664248 на име Пупанчески Дончо с. Во-
лино, Охрид. (458) 

Чекови бр. 00259204, 00259205, 00259206, 00259207 и 
00259208 на име Јованов Ѓорги, ул. „М. Тито“ бр. 128/11/ 
1, Неготино. (459) 

Пасош бр. 634688 издаден од УВР Куманово на име 
Љатифи Самир, ул. „И. Л. Рибар“ бр 5, Куманово. 

(451-а) 
Пасош бр. 616607 издаден од УВР Куманово на име 

Љатифи Шефки, ул. „Д-р Рибар“ бр. 5, Куманово. 
(542-а) 

Работна книшка на име Елизабета (Манојловска) 
Дичевска, Скопје. (428-а) 

Пасош бр. 655809 на име Јанев Благој, ул. „Васил 
Ѓоргов“ бр. 5, Т. Велес. (457-а) 

Пасош бр. 461652 на име Селмани Елмаз ул. Прва 
Леска бр. 2, Гостивар. (453-а) 

Пасош бр. 136682 издаден од УВР Куманово на име 
Шабанов Рамадан ул. „Киро Фетак“ бр. 1 А, Куманово. 

(427-а) 
Работна книшка на име Елизабета (Манојловска) 

Дичевска, Скопје. (428-а) 
Пасош бр. 0262563 на име Талевски Костадин, ул. 

„Пожаревачка" бр. 18, Битола. (429) 
Пасош бр. 334071 на име Дурмиши Сафет с. Него-

тино, Гостивар. (430) 
Пасош на име Спасов Драги с. Просениково бр. 176, 

Струмица. (431) 
. Пасош на Аврамов Ристо с. Добрашинци 160, Стру-
мица. (432) 

Пасош бр. 418969 на име Максимовски Марјан нас. 
Проевце, бр. 35 Куманово. (433) 

Пасош бр. 422834 издаден од УВР Куманово на име 
Михајловиќ Јасмина ул „Тодор Велков“ бр. 1-II-/14, 
Куманово. (434) 

Пасош бр. 520977 на име Веапи Сењорита с. Жиров-
ница, Гостивар. (435) 

Пасош бр. 513169 на име Билали Сефедин с. М. 
Речица, Тетово. (438) 

Пасош бр. 0096648 на име Амедоски Даниел ул. „Бе-
ровска“ 128, Прилеп. (440) 

Пасош бр. .363416 на име Алими Реџебије с. Греш-
ница, Кичево. (441) 

Пасош бр. 184498 на име Алими Шаќир с. Греш-
ница, Кичево. (442) 

Пасош бр. 171953 на име Алими Абаз с. Грешница, 
Кичево. (443) 

Пасош бр. 363467 на име Алими Авније с. Греш-
ница, Кичево. (444) 

Пасош бр. 489593 на име Сељами Ферати с. Черке-
ско село, Куманово. (445) 

Пасош бр. 467114 на име Успрцов Дејан ул. „Г. М. 
Апостолски“, 34, Штип. (446) 

Пасош бр. 52141 издаден од ОВР Струга на име 
Дервиши Тефур с. Ливада, Струга. (447) 

Решение бр. 13-226 од 23.1.1990 на име Шукри ка-
мили с. Џепчиште, Тетово. (450) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „ЈУГО-
ЕЛЕКТРО-КОМЕРЦ" - Скопје 

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 1.11.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со; откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски 11гравни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Сава Ковачевиќ“ 
21-а во Скопје од 08,00 до 14,00 часот. (121) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „Мер-
мерен Комбинат“ - Прилеп 

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 5.1.1996 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата 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. „Маршал Тито“ бр. 
222 во Прилеп од 8 до 14 часот. 

_ _ _ (152) 
Врз основа на иден 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ИГМ „Сло-
га“ - А.Д. Ресен 

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 5.1.1996 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бр. 
148 во Ресен од 7 до 14 часот. 

(153) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „СТОКО-
КООП" А. Д. - Скопје 

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 5.1.1996 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 
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Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лицата 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. „Васил Главинов“ 
бр. 3/10 во Скопје од 10 до 12 часот. 

(154) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП 
„ГОРНИ ПОЛОГ“ - Гостивар 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

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

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

(155) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. 
„ЖИТО БИТОЛА“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продавање на остатокот на општествениот капитал 
на Агенцијата на Република Македонија. 

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“ 
бр. 36 во Битола од 8 до 12 часот. 

— _ (156) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на „Геоек-
спорт" од Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 год. 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Димче Мирчев“ 
бр. 4 во време од 10 до 12 часот. 

(157) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на АД „Дој-
ранско Езеро“ - Нов Дојран 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 год. 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврти 
со продажба на Претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Дојранска“ бб во 
време од 7 до 14 часот. 

(159) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

89. Одлука за определување највисоки цени на 
брашното и лебот 101 

90. Одлука за воспоставување на дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Сул-
танатот Оман , 101 

91. Одлука за определување на локацијата за 
изградба на бензинска пумпа покрај маги-
стралниот п!ат М-5, делница Кочани -
Штип, стационажа на км 73 + 750 - лево, 
на подрачјето на општината Кочани 101 

92. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 101 

93. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 102 

94. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина при увоз на опрема 102 

95. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина при увоз на опрема 102 

96. Правилник за свечената униформа на по-
лицијата во Министерството за внатрешни 
работи 103 

97. Правилник за утврдување на висината на 
паричните примања за лични потреби и ви-
сината на патните и други трошоци на пи-
томците на Воената академија 103 

98. Правилник за образецот на легитимацијата 
за туристички водич 104 

Колективни договори 

2. Колективен договор за јавните претприја-
тија од гранката енергетика 105 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204, 117-460 Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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