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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПА-

ТИШТА 

Се прогласува Законот за јавните патишта, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 мај 1996 година. 

Број 08-1881/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 
изградбата, реконструкцијата, одржувањето, зашти-
тата, користењето, управувањето, финансирањето на 
јавните патишта и надзорот. 

Член 2 
Јавните патишта се добра во општа употреба. 
Јавните патишта се во државна сопственост. 
Развојната политика на патиштата ја утврдува Вла-

дата на Република Македонија. 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следното значење: 

1. „Пат“ е секој јавен пат и некатегоризиран пат на 
кој се врши сообраќај. 

2. ,Јавен пат“ е сообраќаен објект од општо зна-
чење што може слободно да се користи за сообраќај 
под услови определени со закон и кој е прогласен за 
јавен пат. Јавни патишта се и улиците во населените 
места и градовите. 

3. „Автопат“ е јавен пат од највисок сообраќаен 
ранг посебно изграден и наменет исклучиво за сообра-
ќај на моторни возила означен со пропишан сообраќаен 
знак, кој има две физички одвоени коловозни ленти за 
сообраќај од спротивни насоки, без вкрстување со по-
пречни патишта и железнички линии во исто ниво и на 
кој сообраќајот може да се вклучи, односно исклучи 
само на одредени и посебно изградени приклучоци на 
јавните патишта на соодветна коловозна лента на авто-
пат и кој е заштитен од пристап надвор од овие повр-
ш и н и . 
1 4. „Пат резервиран за сообраќај на моторни возила“ 

е јавен пат по кој можат да сообраќаат само моторни 

возила и кој како таков е означен со пропишан сообра-
ќаен знак. 

5. „Меѓународен пат“ е јавен пат кој со меѓународен 
договор или спогодба што го ратификувала Република 
Македонија е распореден во мрежата на меѓународни 
патишта. 

6. „Магистрален пат“ е јавен пат кој ги поврзува 
поважните стопански подрачја на државата и кој се 
надоврзува на соодветните патишта на соседните 
држави. 

7. „Регионален пат“ е јавен пат кој поврзува стопан-
ски подрачја на два или повеќе региони во државата 
или е од посебно значење за државата. 

8. ,Локален пат“ е јавен пат кој поврзува населени 
места на општината или кој е од значена за сообраќајот 
во општината. 

9. „Некатегоризиран пат“ е пат кој се користи за 
сообраќај и кој е достапен на поголем број корисници 
(земјоделски и шумски патишта и слично). 

10. „Земјен пат“ е пат без изграден коловоз. 
11. „Коловоз“ е дел од површината на патот наменет 

првенствено за сообраќај на возила. 
12. „Патен појас“ е земјен појас од две страни на 

трупот на патот. 
13. „Заштитен појас“ е земјен појас од двете страни 

на патниот појас во кој не можат да се градат објекти. 
14. „Труп на пат“ е конструктивен елемент што го 

сочинуваат горниот и долниот строј на патот. 
15. „Тротоар“ е посебно уредена сообраќајна повр-

шина наменета за движење на пешаци, која не е во исто 
ниво со коловозот на патот или од коловозот е одвоена 
на друг начин. 

16. „Пешачки премин“ е дел од површината на коло-
возот наменет за преминување на пешаци преку коло-
возот и обележан со ознака на коловозот или со соодве-
тен сообраќаен знак. 

17. „Велосипедска патека“ е изградена површина 
наменета за сообраќај на велосипеди и на велосипеди со 
мотор, која се протега по должината на коловозот, а е 
одвоена од него и е обележана со пропишан сообраќен 
знак. 

18. „Велосипедска лента“ е дел од коловозот наме-
нет за сообраќај на велосипеди и на велосипеди со мо-
тор, која се протега по должината на коловозот и која е 
обележана со надолжна линија на коловозот. 

19. „Коловозна лента“ е надолжен дел од коловозот 
наменет за сообраќај на возила во една насока со една 
или со повеќе сообраќајни ленти. 

20. „Сообраќајна лента“ е надолжен дел од колово-
зот чија широчина е доволна за непречен сообраќај на 
еден ред возила. 

21. „Сообраќајна лента за бавни возила“ е обележан 
надолжен дел од коловозот наменет за потешки возила 
и други возила кои со бавното возена при поголеми 
надолжни наклони ја намалуваат проточноста на соо-
браќајот. 

22. „Сообраќајна лента за принудно запирање“ на 
возила е обележан надолжен пат од коловозот на авто-
патиштата и на определени места на патиштата од по-
висок ред во тунели и галерии. 

23. „Сообраќајна лента за забрзување“ е дел од ко-
ловозот наменет за вклучувана на возила во сообраќај 
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од спореден пат или до друг пристапен пат, од објектите 
покрај патот (бензински пумпи, паркиралишта, мо-
тели) и друго. 

24. „Сообраќајна лента за забавување“ е дел од ко-
ловозот наменет за исклучување на возила од сообраќај 
на патот. 

25. „Пешачки остров“ е воздигната или на друѓ на-
чин обележана површина која се наоѓа на коловозот и 
која е определена за привремено задржување на пеша-
ците што преминуваат преку коловозот или што влегу-
ваат во возило и излегуваат од возило на јавниот соо-
браќај. 

26. „Крстосница“ е површина на која се вкрстосу-
ваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта, 
како и широка сообраќајна површина (плоштади и 
слично), што настанува со вкрстување , односно со 
соединување на патишта. 

27. „Триаголник на прегледност на раскрсница“ е 
простор ослободен од сите визуелни препреки за сло-
бодно доведување на возилата од бочна страна на си-
гурново растојание. 

28. „Улица“ е површина во населено место наменета 
за сообраќај што ја сочинуваат: коловоз, тротоари, ве-
лосипедски патеки и разделни острова. 

29. „Магистрална улица“ е сообраќајница во насе-
лено место која поминува низ поголемиот дел од насе-
леното место и се поврзува со магистрален или реги-
онален пат. 

30. „Собирна улица“ е сообраќајница во населено 
место која го собира сообраќајот од сервисни, станбени 
и локални улици и се поврзува со магистрална улица 
или локален пат. 

31. „Сервисна улица“ е сообраќајница во населено 
место која ги поврзува собирните улици со станбените и 
локалните улици. 

32. „Станбена улица“ е сообраќајница во населено 
место која ги поврзува станбените и деловните објекти 
со збирната и сервисната улица. 

33. „Јавно паркиралиште“ е посебно уреден и обеле-
жан простор наменет за паркирање на определен вид 
возила. 

Член 4 
Изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заш-

титата на јавните патишта се дејности од јавен интерес 
за Републиката. 

Член 5 
Мрежата на јавните патишта ја сочинуваат: автопа-

тиштата, магистралните, регионалните, локалните па-
тишта, улиците во градовите и населените места низ 
кои минува сообраќајот од јавните патишта (транзи-
тира) и улиците. 

Во мрежата на јавните патишта влегуваат и патиш-
тата што ги поврзуваат населените места со железнич-
ките станици, пристаништата за езерска пловидба, воз-
духопловните пристаништа, бањските и климатските 
лекувалишта, болниците, спортско-рекреативните цен-
три, културно-историските споменици, националните 
паркови и други објекти од јавен карактер. 

Кои улици ќе се сметаат за дел од магистрален или 
регионален пат, како и нивниот почеток и крај опреде-
лува општината, односно градот Скопје во согласност 
со Министерството за сообраќај и врски. 

Член 6 
Магистралните, собирните, сервисните и станбе-

ните улици ја сочинуваат мрежата на улиците во насе-
лените места. 

Меѓусебниот однос на улиците и нивното поврзу-
вање со магистралните, регионалните и локалните па-
тишта, како и нивната регулациона широчина, содр-
жина, димензии и начинот на поврзување (крстосу-

вање) се утврдува со планот за сообраќајната инфра-
структура кој е составен дел на Просторниот план на 
Република Македонија. 

Член 7 
Јавниот пат го сочинуваат: 
- долниот и горниот строј на патот (труп на патот); 
- градежните објекти на патот (мостови, подвоз-

н и к , надвозници, вијадукти, пропусти, тунели, гале-
рии, потпорни и обложни зидови); 

- тротоари, пешачки и велосипедски патеки; 
- уреди за одводнување; 
- патниот појас (земјен појас) од двете страни на 

трупот на патот, во широчина од најмалку 1 метар; 
- заштитниот појас на патот со површините на кои 

се изградени патарски куќи, наплатни станици, стаци-
онари, сервиси, бензински станици и други објекти за 
потребите на одржување на патот и услугите за вози-
лата на патниците, предвидени со проектот за патот, 
како и пешачки и разделни острова и зеленило; 

- воздушниот простор над јавниот пат во височина 
од 7 метри; 

- мерни вага и објекти за вагање и контрола на 
сообраќајот; 

- приклучоците на јавниот пат во ширина на патниот 
појас; 

- сообраќајна сигнализација (хоризонтална, верти-
кална и светлосна); 

- опремата на патот (постојани уреди за заштита на 
патот и сообраќајот од снежни наноси, ветер, земјишен 
материјал, смероказни стапчиња, одбојници, патни и 
телекомуникациони уреди и опрема), ознаки на детек-
тори и бројачи на сообраќајот, вентилациска опрема во 
тунелите, оградите, часовниците за паркирање и друго' 

- јавното осветлување на јавниот пат; 
- опремата и уредите за заштита на околината од 

бучава и друго. 
Член 8 

На изградбата, реконструкцијата и инвестиционото 
одржување на јавните патишта и улици соодветно се 
применуваат прописите за инвестициона изградба, до-
колку со овој закон поинаку не е уредено. 

II. КАТЕГОРИИ НА ЈАВНИ ПАТИШТА 

Член 9 
Автопатиштата, магистралните и регионалните па-

тишта, ги уредува Владата на Република Македонија. 
Локалните патишта и улиците во населените места 

ги утврдува општината, односно градот Скопје. 
За укинување на својство на јавен пат или негов дел 

и улица одлучува органот што ја утврдил категоријата 
на патот и улицата на начин и постапка за утврдување 
на категоријата на патот, односно улицата. 

Секој јавен пат треба да биде обележан со ознака. 
Критериумите за утврдување на одделни категории 

на јавни патишта како и нивните ознаки ги пропишува 
Владата на Република Македонија. 

Член 10 
Дел од јавен пат кој по изградба или реконструкција 

не е дел од новата траса, не се смета за дел на тој пат. 
Делот на патот од став 1 на овој член кој и натаму 

служи за јавен сообраќај, се распоредува во пониска 
категорија на пат. 

Патот, односно делот од патот од став 2 на овој член 
што го изгубил својството на магистрален или региона-
лен пат се дава на надлежност на општината или градот 
Скопје, во рок од три месеци од денот на губење на 
својството на магистрален или регионален пат. 
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III. КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ПО 
ПАТ НА КОНЦЕСИЈА 

Член 11 
Владата на Република Македонија со одобрение 

(концесија), може да даде изградба и користење на ав-
топат, дел од коловозот на автопатот или на дел од 
патен појас на јавен пат на начин и под услови утврдени 
со закон. 

Член 12 
Концесија може да се даде на домашно или странско 

правно и физичко лице (концесионер) кои имаат капи-
тал и кои располагаат со кадровски потенцијал и 
опрема за успешно извршување на работите кои се 
предмет на концесијата. 

Член 13 
Давањето на концесијата од член 11 на овој закон се 

врши по пат на јавен конкурс. 
Доколку на објавениот конкурс не се јави заинтере-

сиран субјект, концесијата од член 11 на овој закон 
може да се даде врз основа на понуда која се поднесува 
до Министерството за сообраќај и врски. 

Член 14 
Концесијата за изградба и користење на автопат се 

дава со рок кој не може да биде подолг од 25 години. 
Концесијата за користена на дел од коловозот на 

автопатот или на дел од патниот појас, се дава со рок 
кој не може да биде подолг од 10 години. 

Член 15 
Како почеток на концесијата се смета рокот утврден 

во договорот за давана на концесијата. 
Член 16 

Меѓусебните права и обврски на Владата на Репу-
блика Македонија и концесионерите се уредуваат со 
договор за концесија. 

Со договорот од став 1 на овој член, покрај другото, 
се определуваат и условите под кои се дава концесијата, 
начинот за плаќана на надоместок како и неговиот 
износ. 

Член 17 
Концесионерот е должен автопатот да го проек-

тира, изгради и даде на употреба, односно користеното 
на дел од коловозот на автопатот или на дел од патниот 
појас на јавниов пат, да ги користи согласно со пропи-
сите и стандардите за ваков вид објекти во Република 
Македонија. 

Концесионерот с должен да обезбеди пристап на 
сите учесници во сообраќајот под еднакви услови. 

Член 18 
Одржувањето и заштитата на автопатот концеси-

онерот е должен да ги врши на начин кој ќе овозможи 
безбеден и непречен сообраќај во сите услови, како и да 
овозможи непречено извршувана на надзорот од 
страна на надлежните државни органи. 

Член 19 
Концесијата од член 11 на овој закон престанува да 

важи со истекот на рокот за кој била дадена или да се 
одземе ако концесионерот не ги почитува обврските од 
договорот за концесија. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

1. Фонд за патишта 

Член 20 
За работите во врска со планирањето, финансира-

њето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и 

заштитата на магистралните и регионалните патишта 
се основа Фонд за магистрални и регионални патишта 
(во натамошниот текст: Фонд) со својство на правно 
лице. 

За извршување на работите од став 1 на овој член, 
Фондот изготвува годишна програма за наредната го-
дина, најдоцна до 31 декември, во тековната година. 

Програмата од став 2 на овој член ја донесува Вла-
дата на Република Македонија. 

За работите во врска со планирањето, финансира-
њето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и 
заштитата на локалните патишта, општината, односно 
градот Скопје може да основа Фонд за локални па-
тишта чија организација и надлежност се уредува со 
пропис на општината, односно градот Скопје. 

Член 21 
Во Фондот се: 
- планира изградбата, реконструкцијата, одржува-

њето и заштитата на магистралните и регионални па-
тишта; 

- извршува годишната програма за изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на јавните патишта; 

- следат и анализираат состојбите во врска со из-
градбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата 
на јавните патишта; 

- преземаат мерки за рационално користено на 
средствата потребни за развој на јавните патишта; 

- предлагаат висините на надоместоците утврдени со 
овој закон; 

- вршат инвеститорски работи, од областа на јав-
ните патишта; 

- задолжува кај домашни и странски финансиски 
институции; 

- врши отстапување на работи на соодветни прет-
пријатија во врска со проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на јавните патишта и објектите на нив; 

- организира изработка на студии и проекти од обла-
ста на јавните патишта и објектите на нив; 

- доверуваат работите на одржување и заштита на 
јавните патишта на јавното претпријатие за патишта и 
се утврдуваат меѓусебните права и обврски; 

- предлагаат норми за одржување и заштита на јав-
ните патишта; 

- предлага најпогодни концесионери; 
-утврдуваат мислења и ставови за начелни прашања 

од областа на јавните патишта за кои се расправа; 
- одредува методологија за утврдувано на вредноста 

на јавните патишта и амортизацијата за истите; 
- врши инвеститорон и технички надзор над изград-

бата, реконструкцијата, одржувањеТО И заштитата на 
јавните патишта и врши технички преглед на изврше-
ните работи од инвестиционото одржување; 

- донесуваат општи акти на Фондот; 
- донесува финансиски план на Фондот; 
- вршат и други работи утврдени со закон. 

Член 22 
Органи на Фондот се управниот одбор и директорот. 

Член 23 
Управниот одбор на Фондот има девет членови кои 

ги именува и разрешува Владата на: Република Македо-
нија. 

Членовите на управниот одбор се именуваат за 
време од четири години. 

Управниот одбор од своите редови избира претседа-
тел, за време од четири години. 

Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш го-
дишно поднесува извештај за својата работа до Владата 
на Република Македонија. 
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Член 24 
Управниот одбор на Фондот: 
- донесува Статут и други општи акти на Фондот; 
- донесува план и програма за работа; 
- донесува акт за организација и работа и акт за 

систематизација на работите на Фондот; 
- донесува финансиски план на Фондот; 
- одлучува за користена на средствата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на магистрални 
и регионални патишта; 

- се грижи за остварувана на Годишната програма 
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
магистрални и регионални патишта; 

- разгледува и одлучува по прашања, во врска со 
состојбите за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на јавните патишта; 

- одлучува и за други работи утврдени со закон и 
Статут на Фондот. 

Член 25 
Со Фондот раководи директорот. 
Директорот на Фондот го именува и разрешува Вла-

дата на Република Македонија на предлог на министе-
рот за сообраќај и врски, за време од четири години. 

Директорот го претставува и застапува Фондот. 
Член 26 

За вршење на финансиските, стручните, админи-
стративните и други работи утврдени со законот и Ста-
тутот на Фондот, Фондот образува стручна служба. 

Член 27 
Фондот има Статут. 
Со Статутот на Фондот особено се уредува: 
- организацијата и начинот на работењето на Фон-

дот; 
- правата, обврските и одговорностите на Фондот; 
- претставуваното и застапувањето на Фондот; 
- јавноста во работеното на Фондот и неговите ор-

гани; 
- постапката за донесување најопшти акти и 
- други прашана од значено за работењето на Фон-

дот. 
Согласност на Статутот на Фондот дава Владата на 

Република Македонија. 
Член 28 

Надзор над законитоста на работата на Фондот 
врши Министерството за сообраќај и врски. 

Министерството за сообраќај и врски може да запре 
од извршување општ акт на Фондот, ако не е во соглас-
ност со овој закон, или ако не е во согласност со Уста-
вот, до донесуваното на одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија. 

Член 29 
Фондот за магистрални и регионални патишта во 

рамките на своите овластуваа издава согласности за: 
- поставувано натписи во заштитниот појас на јав-

ниот пат; 
- поставувано на водоводни и други инсталации во 

трупот на јавниот пат, патниот и заштитниот појас; 
- поставувано заштитни огради покрај јавниот пат и 
- други согласности во случаи предвидени со овој 

закон. 
Фондот с должен во вршењето на јавните овласту-

ва! ца да обезбеди ефикасно и под исти услови оствару-
вано на правата и должностите на претпријатијата и 
другите правни лица и граѓаните. 

Фондот с должен за управните акти донесени во 
вршеното на своите овластувања да води евиденција. 

Против управните акти од став 3 на овој член може 
да се поднесе жалба до (ОДнистсрот за сск)браќај и 
врски. 

Трошоците за извршувано на работите од став 1 на 
овој член ги сноси подносителот на барањето, дого-
ворно. 

2. Јавно претпријатие за одржување и заштита на маги-
стралните и регионалните натишта 

Член 30 
За извршување на работите на одржувано и заш-

тита на магистралните и регионалните патишта, Вла-
дата на Република Македонија основа јавно претприја-
тие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта (во натамошниот текст: Јавно прет-
пријатие за патишта). 

Член 31 
За извршувано на работите од годишната програма 

сврзани со одржувањето и заштитата на јавните па-
тишта, Фондот и јавното претпријатие за патишта склу-
чуваат годишен договор со кој особено се утврдува ви-
дот, обемот и вредноста на работите на одржувањето и 
заштитата на јавните патишта за секој пат одделно, 
посебно за работите на одржување на проодноста на 
патиштата во зимски услови, роковите за извршувано, 
надзорот над извршувањето и слично. 

Договорот од став 1 на овој член за наредната го-
дина се склучува најдоцна до истекот на тековната го-
дина. Ако во тој рок не се склучи договорот, Фондот 
обезбедува привремено финансирање во висина на фи-
зичкиот обем на работите од претходниот месец. 

Средствата наменети за одржување и заштита на 
јавните патишта, јавното претпријатие за патишта не 
може да ги користи за други намени. 

V. ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 32 
Јавните патишта мораат да се проектираат, градат, 

опремуваат и одржуваат така што да одговараат на 
својата намена и баран,ата на безбедноста на сообраќа-
јот, заштита на животната средина, условите од про-
сторните и урбанистичките планови и условите утвр-
дени со овој закон. 

Член 33 
Под изградба на јавен пат во смисла на овој закон се 

подразбира изградба на патишта претежно на нова 
траса. 

Под реконструкција на јавен пат, во смисла на овој 
закон се подразбира изведувано на работи на дел на 
постојниот пат со кој се менуваат неговите основни 
карактеристики, со цел да се зголеми нивото на услу-
гата на патот. 

Одредбите од овој закон, со кој се уредува изград-
бата најавен пат се применуваат и на реконструкцијата 
на тој пат. 

Член 34 
Одобрение за изградба и реконструкција на автопат, 

магистрален и регионален пат, на дел од тој пат и на 
објект на патот се издава по претходно прибавена со-
гласност од Министерството за сообраќај и врски. 

Јавните патишта и улиците се проектираат и се гра-
дат со елементи утврдени со овој закон, поблиските 
прописи донесени врз основа на овој закон и нормати-
вите и стандардите кои се однесуваат на јавните па-
тишта и улици. 

Поблиски прописи за техничките елементи за про-
ектирање и градено на јавните патишта и улици и об-
јектите на нив донесува министерот за Сообраќај и 
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врски во согласност со министерот за внатрешни ра-
боти и министерот за одбрана. 

Нормативите и стандардите за изградба, рекон-
струкција и одржување на патишта и улици ги пропи-
шува министерот за стопанство во согласност со мини-
стерот за сообраќај и врски и министерот за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина. 

Член 35 
Јавните патишта се градат со коловоз за двонасочен 

сообраќај, со најмалку две сообраќајни ленти во рам-
ките на коловозот, а улиците и со тротоари. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, јавните па-
тишта со просечен годишен дневен сообраќај до 500 
возила пресметан за плански период од 10 години, мо-
жат да се градат и со една сообраќајна лента со широ-
чина од најмалку 3,50 метри за двонасочен сообраќај 
под услов да се изградат простори за разминување на 
возилата на прегледните места, а на растојание од најм-
ногу до 500 метри, како и да се изврши соодветно соо-
браќајно уредување на патот. 

Со проектот за изградба на патот од став 2 на овој 
член ќе се предвиди и можноста за подоцнежна до-
градба на другата сообраќајна лента. 

По исклучок од став 1 на овој член улиците можат да 
се градат и со една сообраќајна лента со широчина од 
најмалку 3,50 метри за еднонасочен сообраќај. 

Член 36 
Јавните патишта мора да бидат оспособени да можат 

да поднесат осно оптоварување од најмалку 100 КН по 
оска. 

По исклучок од став 1 на овој член, локалните па-
тишта и улиците, можат да бидат оспособени и за по-
мало осно оптоварување, освен за објектите, но не по-
мало од 60 КН по оска. 

Член 37 
Над коловозот на јавниот пат мора да постои слобо-

ден простор во висина од најмалку 4,5 метри од највисо-
ката точка на коловозот. 

На улиците во населените места, слободниот про-
стор мора да биде во висина што ќе обезбеди движење 
на шински возила ако такви постојат или се предвидува-
ат. 

Член 38 
Магистралните патишта и магистралните улици мо-

раат да ги исполнуваат следните услови: 
- да овозможуваат движење на возилата со брзина 

од 100 км на час, а не помала од 60 км на час; 
- сообраќајните ленти да бидат широки најмалку 3,5 

метри со тоа што, зависно од конфигурацијата на тере-
нот, густината на структурата на сообраќајот, широчи-
ната на сообраќајната лента да може да се намали до 3 
метри; 

- другите елементи на патот (радиусот на криви-
ната, надолжниот наклон и друго), да овозможуваат 
безбеден сообраќај за предвидените брзини; 

- крстосниците да бидат изведени така што возилата 
да можат безбедно да се вклучуваат на патот и да се 
исклучуваат од патот; 

- во случаите кога магистрален пат поминува низ 
населено место, максимална дозволена брзина е 60 км 
на час. 

Член 39 
Автопатиштата се наменети исклучиво за сообраќај 

на моторни возила и мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

- да обезбедуваат движена на возилата со брзина од 
120 км на час, а не помала од 80 км на час; 

- да имаат две физички одвоени коловозни ленти, со 
најмалку две сообраќајни ленти за секоја коловозна 

лента, со тоа што секоја сообраќајна лента мора да 
биде широка најмалку 3,75 метри, а зависно од конфи-
гурацијата на теренот, широчината на сообраќајната 
лента може да се намали и на 3,25 метри; 

- вкрстувањето на автопатот со кој и да било јавен 
пат или со железничка линија, да не биде во исто ниво; 

- секоја коловозна лента да има посебна лента со 
широчина од 2,5 метри за присилно запирање на во-
зила, а во тунелите и галериите по исклучок наместо 
посебна лента, може на погодни места да има уредени 
простори за присилно запирање на возилата; 

- приклучувањето на јавен пат кон автопат да биде 
изведено со приодни објекти кои обезбедуваат да не се 
попречува сообраќајот, вклучувањето на возила на ав-
топатот, односно со нивното исклучување од автопатот 
и 

- другите елементи на патот (радиусот на криви-
ната, надолжниот наклон и друго), зависно од конфигу-
рацијата на теренот, да овозможуваат безбеден сообра-
ќај за предвидените брзини. 

Член 40 
Јавните патишта резервирани за сообраќај на мо-

торни возила мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

- да обезбедуваат движење на возилата со брзина од 
100 км на час, а не помала од 60 км на час; 

- секоја сообраќајна лента да биде широка најмалку 
3,50 метри, а зависно од конфигурацијата на теренот, 
широчината на сообраќајната лента да може да се на-
мали до 3,00 метри и 

- другите елементи на патот (радиусот на криви-
ната, надолжниот наклон и слично), зависно од конфи-
гурацијата на теренот да овозможуваат безбеден соо-
браќај за предвидените брзини. 

Член 41 
На мостовите, во тунелите, галериите и другите об-

јекти на јавен пат, широчината на коловозот не смее да 
биде помала од широчината на коловозот на јавниот 
пат. 

Автобуските стојалишта за влегување и излегување 
на патниците најавен пат, надвор од населено место, на 
дел од магистралниот пат во населено место и на маги-
стралните улици треба да бидат надвор од коловозот. 

Член 42 
Со техничката документација за изградба и рекон-

струкција на патот треба да се предвидат места покрај 
патот за изградба на автобуски стојалишта, патни бази, 
бази на службата „Помош и информации“, паркира-
лишта, бензински станици, автосервиси, угостителски 
објекти, телефонски линии и места за привремено сме-
стување на оштетени возила. 

Поблиски прописи за местото на поставување, како 
и за минималните услови за проектирање и уредување 
на објектите од став 1 на овој член, донесува министе-
рот за сообраќај и врски. 

Член 43 
Ако со изградбата на патот се предвидува и изградба 

на комунални, водостопански и други објекти, технич-
ката документација мора да ги опфати и тие објекти и 
работи, кои ќе се изведуваат на, под и над површината 
на патот. 

Трошоците на изработка на техничката документа-
ција за изградба на објектите од став 1 на овој член ги 
поднесува инвеститорот на комуналните, водостопан-
ските и другите објекти. 

Член 44 
Ако се гради или реконструира пат на постојна 

траса, инвеститорот е должен на свој трошок да ги 
измести инсталациите (водовод, канализација или 
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други цевководи, кабли и електрични инсталации), од-
носно да ги приспособи на настанатите промени. 

Инвеститорот е должен најмалку 60 дена пред от-
почнување на работите да ги извести имателите на ин-
сталациите за почетокот на работите. 

Инвеститорот е должен на имателот на инсталаци-
ите во трупот на патот да му овозможи увид во доку-
ментацијата за патот потребна за изместување на ин-
сталациите. 

Член 45 
Ако постоен јавен пат треба да се измести заради 

градење на друг објект (железничка линија, хидроенер-
гетска постројка, рударска постројка и друго), делот од 
патот што се изместува треба да биде изграден со еле-
менти што одговараат на категоријата на тој пат, без 
оглед на фактичката состојба во која се наоѓа во мо-
ментот на изместувањето. 

Трошоците за изместувавте на јавниот пат од став 
1 на овој член ги сноси инвеститорот на објектот заради 
кој се врши изместувањето. 

Член 46 
Во случај на вкрстување на јавен пат или улица со 

железничка линија и друга инфраструктура поради из-
градба на патот или улицата, трошоците за изградба на 
надвозниците, подвозниците, местата за вкрстување во 
ниво и уредите за заштита ги сноси инвеститорот на 
изградбата на тој пат или улица. 

Член 47 
Јавен пат надвор од населено место на деловите со 

поголеми надолжни наклони каде што товарните во-
зила значително ја намалуваат проточноста на сообра-
ќајот, може да има посебна сообраќајна лента за дви-
жење на бавните возила. 

Член 48 
Ако вкрстувањето на јавен пат, улица или некатего-

ризиран пат со друга инфраструктура е изведено со 
подвозник, изградениот подвозник се смета како објект 
на другата инфраструктура и за неговото одржување се 
грижи сопственикот на таа инфраструктура. 

На подвозникот од став 1 на овој член инсталациите 
и постројките (осветлување, дренажа и друго), по-
требни за правилно и безбедно користена на патот, се 
сметаат како објекти на патот. 

Ако вкрстувањето на јавен пат, улица или некатего-
ризиран пат со друга инфраструктура е изведено со 
надвозник, изградениот надвозник се смета како објект 
на патот. 

На на увозникот од став 3 на овој член, инсталациите 
и постројките потребни за правилно и безбедно кори-
стење на другата инфраструктура се сметаат како об-
јекти на другата инфраструктура и за нивното одржу-
вани се грижи сопственикот на таа инфраструктура. 

Одредбите од овој член, соодветно се применуваат и 
кога поради промена на категоријата на јавен пат, до-
аѓа до изградба на подвозник или надвозник. 

Член 49 
Јавен пат, може по барање на општината, односно 

градот Скопје, да се изгради на одделен дел со елементи 
што предизвикуваат поголеми трошоци на градењето, 
отколку за пат надвор од населено место со поскап и 
поширок коловоз ,тротоари, велосипедски патеки, ме-
ста за паркирана на возила, осветлување и друго) за да 
се приспособи кон посебните потреби на населеното 
место. 

Зголемените трошоци за изградба на делот од јав-
ниот пат од став 1 на овој член ги сноси општината, 
односно градот Скопје, која барала изведувана на тие 
работи. 

Член 50 
Мостовите за јавен пат и за железничка пруга и 

друга инфраструктура можат да се градат и на истите 
столбови под услов коловозот на јавниот пат да е на-
полно одвоен. 

Член 51 
На јавен пат на места подложени на одронуван^е, 

или изложени на снежни завејувања и снежни ветрови, 
заради заштита на патот и сообраќајот, во патниот и 
заштитниот појас се поставуваат заштитни објекти или 
се посадуваат и одржуваат заштитни насади. 

Член 52 
По извршената изградба или реконструкција на ја-

вен пат, на дел од јавен пат или објект на патот или 
улица, се врши технички преглед, врз основа на кој се 
донесува решение за употреба на патот или објектот на 
патот. 

Со техничкиот преглед се утврдува дали јавниот пат, 
делот од патот или објектот се изградени во согласност 
со одредбите на овој закон, инвестиционо-техничката 
документација, стандардите и техничките нормативи, 
како и дали се исполнети сите технички услови во соо-
браќајно-технички и градежно-технички погледи за 
уреден и безбеден сообраќај на^патот. 

Член 53 
Техничкиот преглед од член 52 став 1 на овој закон 

го врши Комисија за технички преглед (Комисија). 
Комисијата од став 1 на овој член за технички пре-

глед на јавните патишта, за нивни делови и објекти, ја 
формира органот што го издал одобрението за градење. 

Во работата на Комисијата за технички преглед за-
должително учествува претставник на Министерството 
за сообраќај и врски. 

Член 54 
Јавен пат, дел од јавен пат и објект на нат можат да 

се предадат во сообраќај само врз основа на решение за 
употреба на патот. 

Решението од став 1 на овој член за јавен пат, негов 
дел или објект го издава органот што го издал одобре-
нието за градена. 

Претпријатието за одржување на јавни патишта е 
должно да го објави предавањето на јавниот пат во 
сообраќај. 

VI. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 55 
Јавните патишта и улиците се одржуваат на начин со 

кој се обезбедува зачувување на употребната и реал-
ната вредност на патот и улицата за траен, безбеден и 
непречен сообраќај, а под услови определени со овој 
закон, техничките норми, стандарди и прописите за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Техничките норми за одржување на јавните патишта 
и улиците ги пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 56 
Работи на одржување на јавни патишта во смисла на 

овој закон, се работите на инвестиционо, редовно и 
зимско одржување на јавните патишта и улици. 

За работите од став 1 на овој член, за магистралните 
и регионалните патишта, јавното претпријатие за па-
тишта донесува годишна програма во согласност со 
фондот, а по претходно прибавена согласност од Мини-
стерството за сообраќај и врски. 

Член 57 
Работи на инвестиционо одржување на патиштата 

се: 
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1. Периодично обновување на коловозната по-
стилка, зајакнување, обнова и осовременување на ко-
ловозната конструкција, изработка на потпорни и 
обложни ѕидови, санација на објекти и активни свле-
чишта и насипи, ублажување на косини во засек и на-
сип, како и отстранување на недостатоци на патот по-
ради кои на одредени места почесто доаѓа до сообра-
ќајни незгоди (црни трчки). 

2. Проширување на коловозот и ублажувана на кри-
вините. 

3. Доградба на сообраќајна лента, измена на нивеле-
тата и оската на патот на должина помала од 1000 
метри. 

4. Поправка на мостови, доколку не се менува кон-
структивниот систем и материјалот, со распон помал од 
15 метри и вкупна должина помала од 60 метри. 

Работите од став 1 на овој член се изведуваат врз 
основа на техничка документација - ревидиран и одо-
брен проект од инвеститорот, а доколку се зазема ново 
земјиште техничката документација треба да се усо-
гласи со урбанистичкиот план. 

Член 58 
Работи на редовно одржување на патишта и улици 

се: 
1. Поправка на коловозот и трупот на патот. 
2. Чистење на коловозот, уредувана на банкини, 

заштита на косини, насипи, усеци и засечи, чистење и 
уредување на одводите на патот, риголи, патни ка-
навки, сливници, поправка на потпорни и обложни ѕи-
дови, тунели и други објекти на патот. 

3. Работи на одржување на електрични инсталации -
замена на дотраени светилки во тунели, раскрсници, 
наплатни станици и друго осветлување на патот. 

4. Одржување на прегледност на патиштата особено 
на места на вкрстосување. 

5. Косена трева, уредувана и одржувани на зеле-
ните површини и насади во патното земјиште. 

6. Чистење снег и мраз од коловозот, посинување на 
коловозот со сол или абразивни средства во сомнича-
вите места, мостовите, делници со поголеми наклони 
на патот, како и на други места во случај на појава на 
мраз на коловозот. 

7. Чистена, поставување, замена и поправка на хо-
ризонталната и вертикалната сигнализација на патот, 
на огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема 
на патот. 

8. Други работи утврдени со договорот со редовното“ 
одржува!ве на јавните патишта и улици и објектите на 
нив. 

Член 59 
Работите на одржуваното на јавниот пат и улица, се 

изведуваат на начин кој обезбедува постојана проод-
ност. 

По исклучок кога работите на јавниот пат и улица 
не можат да се изведат под сообраќај, Министерството 
за сообраќај и врски, односно надлежниот орган во 
општината или градот Скопје, може привремено, де-
лумно или во целост да го запре сообраќајот и да утврди 
по кој друг пат и под кои услови ќе се одвива сообраќа-
јот. 

Во случаите од став 2 на овој член, во рок од 48 часа 
пред почетокот на запираното на сообраќајот, за тоа се 
известуваат корисниците на јавниот пат и улица преку 
средствата за јавно информирање. 

Член 60 
Ако поради снег, голомразица или други причини 

сообраќајот на јавниот пат или улица е отежнат или 
безбедноста на сообраќајот с значително загрозена, 
јавното претпријатие за патишта, односно општината 
или градот Скопје, ќе преземат итни мерки за отстрану-
ван^ тна пречките, а по потреба, ако не се во состојба да 

ги отстранат пречките ќе го запрат целиот сообраќај 
или само за одделни видови на возила, по претходно 
прибавена согласност од Министерството за сообраќај 
и врски, односно надлежниот орган во општината, од-
носно градот Скопје. 

Во случаите кога прекинот на сообраќајот трае по-
долго од два часа јавното претпријатие за патишта, 
односно општината или градот Скопје е должно да ја 
извести јавноста преку средствата за јавно информира-
ње. 

Член 61 
Јавното претпријатие за патишта, односно општи-

ната или градот Скопје со сообраќајни знаци и на друг 
погоден начин ќе ги означи условите и ќе утврди режим 
на сообраќајот на јавниот пат или улица, во сите случаи 
кога постојат околности кои можат да го загрозат без-
бедното одвивање на сообраќајот. 

Член 62 
Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат 

поради елементарни непогоди (снежни лавини, одрони 
од поголем обем или од други причини), јавното прет-
пријатие за патишта односно општината или градот 
Скопје, ќе постапи врз основа на посебен план за от-
странувано на последиците од елементарните непо-
годи. 

Посебниот план од став 1 на овој член за магистрал-
ните и регионалните патишта го донесува јавното прет-
пријатие за патишта по прибавена согласност од Мини-
стерството за сообраќај и врски, а за локалните па-
тишта и улици општината, односно градот Скопје. 

Член 63 
На делницата на јавниот пат што минува низ насе-

лено место, јавното претпријатие за патишта ја одр-
жува коловозната конструкција, сообраќајната сигна-
лизација што е во функција на јавниот пат. 

Ако делницата на јавниот пат кој минува низ насе-
лено место е изградена како улица, јавното претприја-
тие за патишта учествува во одржувањето на улицата, 
за работите предвидени во став 1 од овој член. 

Одржувањето на комуналните објекти, тротоарите 
и велосипедските патеки на патот од ставовите 1 и 2 на 
овој член го врши општината, односно градот Скопје. 

Член 64 
На мост што е изграден за јавен пат и железничка 

линија на заеднички столбови, коловозите и шинските 
конструкции на мостот заеднички ги одржуваат, а тро-
шоците во подеднакви износи ги поднесуваат претпри-
јатието за железнички сообраќај и јавното претприја-
тие за патишта. 

Член 65 
На места на вкрстувано на магистрален и региона-

лен пат и железничка линија, одржувањето на колосе-
кот, другите постројки и уреди што и служат на желез-
ницата и коловозот на патот на растојание од 3 метри 
од осовината на шините го врши претпријатието за 
железнички сообраќај, а одржувањето на коловозот, 
сообраќајната сигнализација на патот, другите објекти 
и направи што му служат на јавниот пат, јавното прет-
пријатие за патишта. 

Трошоците за изградбата, поставуваното и одржу-
ваиото на направите и уредите што служат на јавниот 
пат и железницата (браници и полубраници), ги сносат 
во еднаков износ претпријатието за железнички соо-
браќај и јавното претпријатие за патишта. 

Начинот и условите за изведувано на работите од 
ставовите 1 и 2 на овој член договорно се уредува меѓу 
претпријатието за железнички сообраќај и јавното 
претпријатие за патишта. 
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Член бб 
На места на вкрстување на локален пат, улица и 

некатегоризиран пат со железничка линија, одржува-
њето на колосекот, другите постројки и уреди што и 
служат на железничката линија и коловозот на патот на 
растојание од 3 метри од осовината на шините, го врши 
претпријатието за железнички сообраќај, а одржува-
њето на коловозот, сообраќајната сигнализација, дру-
гите објекти и направи што му служат на локалниот 
пат, улицата или некатегоризираниот пат, општината, 
односно градот Скопје. 

Трошоците за изградбата, поставуваното и одржу-
ваното на направите и уредите што служат на локал-
ниот пат, улицата или некатегоризираниот пат и желез-
ничката линија (браници и полубраници), во еднаков 
износ ги сносат претпријатието за железничкиот соо-
браќај и јавното претпријатие за патишта. 

Начинот и условите за изведувано на работите од 
ставовите 1 и 2 на овој член договорно се уредуваат 
меѓу претпријатието за железнички сообраќај и општи-
ната, односно градот Скопје. 

Член 67 
Јавното претпријатие за патишта води евиденција 

за: состојбата на магистралните и регионалните па-
тишта, геометриските карактеристики на патот и пат-
ниот појас, земјишниот катастар, карактеристиките на 
теренот од интерес за заштита на патот, инсталациите 
на трупот на патот и патниот појас, опремата на патот 
со сообраќајната сигнализација и заштитните огради, 
пристапните патишта и други податоци како и за про-
мена на овие податоци. 

Начинот на водено и користење на податоците од 
став 1 на овој член го пропишува министерот за собра-
ќај и врски. 

Евиденција за работите од став 1 на овој член за 
локалните патишта и улици води општината, односно 
градот Скопје. 

Член 68 
Јавното претпријатие за патишта е должно да врши 

броење на возилата на магистралните и регионалните 
патишта. 

По потреба броено на возилата може да се врши и 
на локалните патишта и улици. 

Броењето на возилата, обработката и водењето по-
датоци за броеното на возилата се врши според методо-
логија што ја пропишува министерот за сообраќај и 
врски во согласност со директорот на Заводот за стати-
стика. 

VII. ЗАШТИТА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 69 
Работите на заштита на автопатиштата, магистрал-

ните и регионалните патишта, ги врши јавното прет-
пријатие за патишта. 

Работите на заштита на локалните патишта и улици 
ги врши општината, односно градот Скопје. 

Под заштита на пат се подразбира презема! 10 
мерки, потребни за спречување на недозволени деј-
ствија во трупот на патот, патниот и заштитниот појас, 
поведувано прекршочна постапка и постапка за вра-
ќано на узурпирано земјиште од трупот на патот и 
патниот појас, како и на контрола на тежината на вози-
лата и мерење на дсфлекси на коловозните конструк-
ции и рамност на коловозната површина. 

Член 70 

На јавните патишта можат да се стекнуваат службе-
ности за поставувано на водоводи, канализација, елек-
трични, телефонски и телеграфски водови и слични 

објекти, под услов користеното на тоа право да не 
пречи на режимот на сообраќајот, да не ја загрозува 
безбедноста на сообраќајот и да не се оштетува и загро-
зува стабилноста на трупот на патот и објектите на 
патот. 

Согласност за извршувано на работите од став 1 на 
овој член за магистралните и регионалните патишта 
издава јавното претпријатие за патишта, а за локалните 
патишта и улици општината, односно градот Скопје. 

По изведување на службените работи од став 1 на 
овој член, изведувачот с должен јавните патишта, ули-
ците и тротоарите да ги доведе во првобитната со-
стојба, односно во стабилност која нема да го загрозува 
сообраќајот. 

Член 71 
Возилата на моторен погон и запрежните возила 

што се движат на јавните патишта и нивните приклучни 
возила, освен возилата со гасеници, мора да имаат гу-
мени тркала. 

Возила со гасеници можат да сообраќаат по јавните 
патишта со современа коловозна постилка, само ако 
гасениците се снабдени со облоги со рамни површини 
или со други соодветни облоги. 

По исклучок на одредбите од став 2 на овој член, 
возила со гасеници на единиците на Армијата на Репу-
блика Македонија, можат да се движат на јавните па-
тишта со современа коловозна постилка и ако имени-
ците не се снабдени со облоги со рамни површини или 
со други соодветни облоги. 

Трошоците за настанатата штета од став 3 на овој 
член паѓаат на товар на Армијата на Република Маке-
донија. 

Член 72 
Користено на јавниот пат со возило кое празно или 

заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во 
поглед на димензиите, вкупната тежина, оскиниот при-
тисок, се врши врз основа на дозвола за вонреден пре-
воз што ја издава Министерството за сообраќај и врски 
согласно со прописите за превозот во патниот сообра-
ќај. 

Во дозволата за вонреден превоз се одредуваат на-
чинот и условите за тој превоз заради заштита на патот. 

Ако за вонредниот превоз е потребно да се преземат 
мерки за обезбедување, потпирање и зајакнување на 
објектите и слично, трошоците во врска со презема-
њето на тие мерки ги поднесува превозникот. 

Превозникот е должен да ја надомести штетата што 
ќе настане на патот и објектите на патот при вонред-
ниот превоз. 

Член 73 
Заради заштита на јавните патишта и улици и на 

објектите на нив, како и на редовноста и безбедноста на 
сообраќајот, не е дозволено да се изведуваат работи 
или други активности на патот, патниот појас и заштит-
ниот појас, ако со тие работи и активности би можело 
да се оштети и загрози патот и улицата, објектите на 
патот и улицата, да се зголемат трошоците за одржу-
вано на патот и објектите на патот и улицата, да се 
попречи или да се загрози безбедноста на сообраќајот. 

Член 74 
Широчината на заштитниот појас на патот во кој не 

можат да се отвораат рудници и каменоломи, да се 
градат варџилинци и тулани, да се подигаат индустри-
ски згради и постројки и слични објекти како и да се 
депонираат отпадоци во одреден и заштитен простор, 
кај автопатиштата изнесува најмалку 100 метри, кај 
магистралните патишта најмалку 60 метри, кај реги-
оналните патишта најмалку 40 метри, а кај локалните 
патишта најмалку 20 метри. 
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Во населени места и рилски терени, во оправдани 
случаи, може да се градат објекти и постројки од став 1 
на овој член и во заштитниот појас, но не поблиску од 
40 метри кај автопатиштата, 20 метри кај магистрал-
ните и регионалните патишта и 10 метри кај локалните 
патишта. 

Широчината на заштитниот појас во кој не можат да 
се градат станбени, деловни, помошни и слични згради, 
да се копаат бунари, резервоари и слично, ниту да се 
подигнуваат електрични далноводи, изнесува кај авто-
патиштата најмалку 40 метри, кај магистралните и ре-
гионалните патишта најмалку 20 метри, а кај локалните 
патишта најмалку 10 метри. 

Во населени места и рилски предели, во оправдани 
случаи може под одредени услови да се градат згради и 
објекти од став 3 на овој член и во заштитниот појас, но 
не поблиску од 20 метри кај автопатиштата, 5 метри кај 
магистралните и регионалните патишта и 3 метри кај 
локалните патишта. 

Широчината на заштитниот појас се смета од надво-
решниот раб на патниот појас од двете страни на патот. 

Одредбите од овој член во поглед на широчината на 
заштитниот појас не се однесуваат на деловите од јав-
ните патишта и улиците во населените места за кои 
постојат урбанистички планови или општи акти. 

Телеграфските и телефонски, воздушни и каблов-
ски линии и водови, електрични водови под низок на-
пон за осветлување електрични далноводи, канализа-
ции, водоводи и места за вкрстувана на јавен пат со 
железничка линија, можат под одредени услови да се 
поставуваат во заштитниот појас на јавниот пат. 

Согласност за поставувана на објектите од ставо-
вите 2,4 и 7 од овој член во заштитниот појас на автопа-
тиштата, магистралните и регионалните патишта из-
дава министерот за сообраќај и врски. 

Согласност за поставувана на објектите од ставо-
вите 2,4 и 7 на овој член за локалните патишта издава 
општината, односно градот Скопје. 

Член 75 
Заради обезбедува!ве безбеден и непречен сообраќај 

на јавен пат и улица, забрането е да се подигаат об-
јекти, уреди или постројки, да се садат садници или да 
се поставуваат предмети со кои се намалува прегледно-
ста на патот, улицата и на железничката линија со која 
се вкрстува патот во исто ниво, како и прегледноста на 
раскрсницата или да се вршат какви и да било дејствија 
кои би можеле да го загрозуваат или попречуваат соо-
браќајот на јавниот пат и улица или го оштетуваат 
јавниот пат, улицата како и објектите на нив. 

На јавен пат и улица, во неговиот заштитен појас, 
како и во разделниот појас на патот и улицата со два 
коловоза не с дозволено да се подигаат споменици и да 
се поставуваат реклами, крајпатни и други спомен 
знаци, да се продаваат производи и слично. 

Во заштитниот појас на јавен пат надвор од населени 
места може да се поставуваат натписи со кои се упатува 
на споменици на културата, историски и природни зна-
менитости, како и на простори и објекти кои се во. 
непосредна врска со сообраќајот и туризмот и тоа: по-
крај автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни 
возила - на оддалеченост од најмалку 7 метри, на маги-
стрален и регионален пат на оддалеченост од најмалку 
5 метри и на локален пат на оддалеченост од најмалку 3 
метри, сметајќи од крајната точка на патниот појас. 

Работите на поставување на натписи покрај автопа-
тиштата, магистралните и регионалните патишта ги 
врши јавното претпријатие за патишта, а за локалните 
патишта и улици општината односно градот Скопје, а 
трошоците околу поставува!вето и одржува!вето на тие 
натписи ги поднесува правно или физичко лице кое 
поднело барана за нивно поставување. 

Член 76 
Сопствениците на објектите покрај јавниот пат кои 

служат за потребите на патниците и возилата, можат да 
изградат простори за паркирање на возила (паркинг-
простори), на јавните патишта и во заштитниот појас на 
патот, но така што нивната површина и приклучоците 
на патот да бидат изградени со современ коловоз. 

Сопствениците на објектите од став 1 на овој член се 
должни патниот појас покрај паркинг-просторот да го 
озеленат со трева или со друго растение кое не пречи на 
прегледноста на патот. 

Работите од став 1 на овој член на магистралните и 
регионалните патишта се изведуваат со одобрение што 
го издава министерот за сообраќај и врски, а на локал-
ните патишта со одобрение што го издава општината 
односно градот Скопје. 

Член 77 
Сопствениците, односно корисниците на објектите 

лоцирани во заштитниот појас на патот, или што се 
наоѓаат во нивна близина, можат да изградат пристапен 
пат до јавен пат, освен до автопат и пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила врз основа на согласност. 

Согласноста од став 1 на овој член ја издава мини-
стерот за сообраќај и врски во согласност со министе-
рот за внатрешни работи по претходно прибавено ми-
слење од јавното претпријатие за патишта. 

Приклучувањето на пристапните патишта кон јав-
ните патишта се врши првенствено со нивно поврзу-
вање со друг пристапен пат и некатегоризиран пат кој е 
веќе приклучен кон јавен пат. На местата на кои тоа не 
е можно да се спроведе, приклучувањето кон пристап-
ниот пат се врши непосредно на јавниот пат и тоа 
првенствено на пат од пониска категорија. 

Со согласноста од став 1 на овој член се одредуваат 
начинот и условите под кои ќе се изврши приклучува-
њето на пристапниот пат кон јавниот пат. 

Согласноста од став 1 на овој член за изградба на 
пристапен пат до локален пат или улица издава општи-
ната, односно градот Скопје во согласност со Мини-
стерството за внатрешни работи. 

Член 78 
Патиштата што се приклучуваат кон јавните па-

тишта со современ коловоз мораат да имаат современ 
коловоз во должина од 100 метри на магистралните 
патишта, 80 метри на регионалните патишта и 50 метри 
на локалните патишта сметајќи од местото на приклу-
чокот. 

Трошоците за изградба на современиот коловоз на 
патиштата од став 1 на овој член ги сноси инвеститорот 
на патот што се приклучува. 

Ако промената на положбата на пристапниот пат е 
предизвикана од инвеститорот на патот на кој тој се 
приклучува, трошоците за изградба на современиот ко-
ловоз ги сноси инвеститорот што ја предизвикал таа 
промена. 

Член 79 
Пат што се приклучува кон автопат и пат резерви-

ран за сообраќај на моторни возила, како и помошните 
објекти што им служат или се во нивна функција може 
да се изградат само на места предвидени со проектната 
документација за тој пат. 

Патиштата од помошните објекти на автопатиштата 
и патиштата резервирани за сообраќај на моторни во-
зила (бензински станици, објекти за одржување на па-
тиштата, мотели и паркиралишта) што се изградени во 
заштитниот појас, се сметаат како делови од овие па-
тишта. 

Член 80 
Министерот за сообраќај и врски, во согласност со 

министерот за внатрешни работи, а по претходно при-



Стр. 8Ј32 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 мај 1996 

бавено мислено од јавното претпријатие за патишта, 
може да го забрани користењето на постојниот приста-
пен пат, доколку постои можност за користење на друг 
пристапен пат или може да одреди повеќе пристапни 
патишта да се приклучат кон јавен пат на едно место, 
ако е тоа потребно заради заштита на патот или заради 
безбедност на сообраќајот. 

Член 81 
Заради обезбедување на посебен режим на сообра-

ќајот на автопат и за да се спречи неконтролирано 
движено на луѓе и животни на коловозот на надвореш-
ниот раб на патниот појас континуирано се поставува 
заштитна ограда. 

Со заштитна ограда се оградуваат и објектите што 
се во функција на автопатот (бензински станици, мо-
тели, сервиси, паркиралишта и друго), а што е во кон-
тинуитет со заштитната ограда на автопатот. 

Член 82 
Покрај јавен пат може да се одобри поставување 

огради, но не поблиску од надворешниот раб на пат-
ниот појас. 

Височината и обликот на оградата не смее да ја 
попречува прегледноста на патот и да ја загрозува без-
бедноста на сообраќајот. 

Дрвјата, лозјата, и другите шумски и земјоделски 
култури и насади покрај јавен пат, не смеат да ја попре-
чуваат прегледноста на патот, односно да ја загрозу-
ваат безбедноста на сообраќајот на патот. 

Јавното претпријатие за патишта може да бара од 
сопственикот да ги исече, односно поткастри дрвјата и 
другите насади поради прегледноста и безбедноста на 
јавниот пат. Доколку тоа сопственикот не го стори во 
определениот рок, тоа ќе го стори јавното претприја-
тие за патишта на сметка на сопственикот. 

Дрвјата и грмушките што се во патниот појас, а, кои 
пречат на прегледноста или ја загрозуваат безбедноста 
на сообраќајот, јавното претпријатие за патишта е 
должно да ги отстрани во најкраток рок. 

Член 83 
Местата на кои се собираат граѓани (спортски стади-

они, сајмишта, училишта, јавни локали), како и ме-
стата што се користат за чување на стока (пасишта, 
ергели), а се наоѓаат покрај јавен пат со густ моторен 
сообраќај и ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот, 
се оградуваат со заштитна ограда. 

Заштитните огради се должни да ги изградат и одр-
жуваат сопственици, односно корисници на земјиштето 
и на објектите од став 1 на овој член. Ако сопствени-
кот, односно корисникот тоа не го стори, заштитната 
ограда п4 крај јавниот пат на сметка на сопственикот, 
односно корисникот ќе ја изгради односно поправи јав-
ното претпријатие за патишта. 

Член 84 
На местата на меѓусебно вкрстување на јавните па-

тишта или приклучување од еден кон друг јавен пат, 
треба да се обезбедат потребни триаголник за пре-
гледност. 

Во триаголниците на прегледноста не смеат да се 
садат садници, поставуваат предмети или постројки и 
уреди, да се градат какви и да било објекти, или да се 
вршат други работи кои пречат на прегледноста на јав-
ниот пат. 

Сопствениците, односно корисниците на земјиштето 
во зоната на триаголниците на прегледноста на јавниот 
пат, на барање на јавното претпријатие за патишта се 
должни да ги отстранат дрвјата, жбуновите, високите 
земјоделски култури, оградите и другите предмети кои 
пречат на прегледноста. 

Триаголниците на прегледноста се определуваат со 
техничката документација за јавниот пат. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се однесу-
ваат и на меѓусебното вкрстување на улици. 

Член 85 
Заради заштита на јавниот пат од испирано и одро-

нување, ако природата на земјиштето дозволува, стра-
ните на засеците и насипите, како и други косини во 
патниот појас, се засадуваат со садници или се сеат со 
трева, се одржуваат, така да истите не пречат на пре-
гледноста на сообраќајот. 

Работите од став 1 на овој член за автопатиштата, 
магистралните и регионалните патишта ги врши јав-
ното претпријатие за патишта, а за локалните патишта 
општината, односно градот Скопје. 

Член 86 
Заради заштита на јавните патишта забрането е: 

1. Заземано земјиште од патниот појас. 
2. Спречување на истекувало на атмосферските 

води, ниту менувано на природниот тек на водите. 
3. Пасење на стока, косено на трева, оштетување и 

сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и 
однесувано на материјалите наменети за одржување на 
јавниот пат. 

4. Спуштање на дрвја- и други материјали по к о б -
ните на патот. 

5. Влечење на греди, трупци, плугови, камени бло-
кови, железни шипки и други слични предмети. 

6. Кочење на запрежни возила со блокирање на 
тркалата. 

7. Свртување на работни машини и други уреди при 
обработувано на земјата. 

8. Градење на поила за стока и пуштање на стока во 
заштитниот појас. 

9. Фрлано шут, отпадоци, држено на ѓубришта или 
гнојни јами во заштитниот појас на патот. 

10. Оставање на отпадоци, смет или други матери-
јали на коловозот, банкината, патниот појас или трото-
арот. 

11. Испуштање на отпадни и други води и други 
нечистотии на патот и во патниот појас или во одвод-
ните канали или спречување на истекување на водата 
По патот или одводните канали. 

12. Нанесување кал од пристапните патишта на пат 
со современ коловоз. 

13. Приклучување или исклучување на возила од 
патот надвор од уредените места одредени за тоа. 

14. Движење на возила по пешачка патека (тротоар 
или банкина на патот). 

15. Поставувано светлосни направи покрај патот 
кои му пречат на сообраќајот. 

16. Терано на стока надвор од местата определени 
за премин преку патот. 

17. Попречувано користеното на патот или ули-
цата, прекопување на коловозот, оставање пречки и 
друг материјал на коловозот или неовластено поставу-
вано разни препреки. 

18. Вршење на други работи со кои може да се ош-
тети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот 
на патот. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат на 
локалните патишта и улиците во населените места. 

Член 87 
На јавен пат или улица забрането е привремено или 

постојано заземање на Коловозот, трупот на патот и 
патниот појас и изведувано на било какви работи, што 
не се во врска со одржување и реконструкцијата на 
патот, или вршење на било какви работи со кои може 
да се оштети патот и да се попречува или загрозува 
сообраќајот на јавниот пат. 

По исклучок на јавен пат или улица молчат да се 
изведуваат работи кои на друг начин не можат да се 
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изведат или ако нивното изведување би барало несраз-
мерно големи трошоци и тоа: 

1. Попречно поставување во трупот на патот: водо-
вод, канализација, подземни кабли и слично. 

2. Изработка на премини на железнички линии и 
уреди за безбеден сообраќај на патиштата. 

3. Поставување на водоводи, канализации, елек-
трични, телефонски и слични водови, во патниот појас 
и на објектите на патот. 

Врз основа на изготвен проект согласност од ставот 
2 точките 1 и 3 на овој член, издава јавното претприја-
тие за патишта, а за точката 2 министерот за сообраќај 
и врски. Со согласноста се определуваат условите, на-
чинот и времето на изведуваното на работите. 

За поставените инсталации јавното претпријатие за 
патишта води евиденција. 

Член 88 
Градежен и друг материјал и предмети не можат да 

се оставаат во заштитниот појас покрај јавен пат на 
оддалеченост помала од 5 метри, сметајќи од надвореш-
ниот раб на патниот појас. 

Сопствениците, односно корисниците на јавни об-
јекти - локали, продавници, бензински пумпи, зем-
јиште и простор за јавни приредби и слични објекти 
покрај патот, должни се веднаш да го очистат делот на 
патот пред објектот. 

Патот се чисти на начин да не пречи на сообраќајот 
и не нанесува штета на патот. 

Ако правните и физичките лица не постапат по 
одредбите од став 2 на овој член, отстрануваното и 
чистеното на јавниот пат на нивни трошок ќе го 
изврши јавното претпријатие за патишта, односно 
претпријатието во општината или градот Скопје. 

Член 89 
Ако јавниот пат се наоѓа во таква состојба што по 

него не може да се одвива сообраќај воопшто или само 
за одделни возила, или ако сообраќајот на одделни ви-
дови возила би им нанесувал штета на јавниот пат и на 
објектите на патот или ако работите на реконструкција 
на патот не можат да се изведат без запирано на соо-
браќајот или ако други причини за безбедноста на соо-
браќајот го бараат тоа, јавното претпријатие за па-
тишта по претходно прибавена согласност од Мини-
стерството за сообраќај и врски, може да го забрани 
сообраќајот на тој пат воопшто или за одделни видови 
возила, по целиот пат или само на одделни негови де-
лови. 

Општата забрана на с(К)браќајот може да биде само 
привремена. 

Забраната на сообраќајот навремено се објавува 
преку средствата за јавно информирање и се означува 
со соодветни сообраќајни знаци на патот. 

Член 90 
Јавните патишта се опремуваат со сообраќајни 

знаци и заштитна опрема, зависно од сообраќајно-тех-
ничкитс услови на патот. 

Сообраќајните знаци и заштитната опрема на авто-
патиштата, магистралните и регионалните патишта ги 
поставува, заменува или отстранува и уредно ги одр-
жува јавното претпријатие за патишта. 

Сообраќајните знаци и заштитната опрема на локал-
ните патишта и улици ги поставува, заменува или от-
странува и уредно ги одржува општината, односно гра-
дот Скопје. 

Поставувано, заменувано и отстранувано на соо-
браќајните знаци и заштитната опрема од став 1 на овој 
член сс врши врз основа на техничка документација за 
опремувано на јавните патишта. 

Техничката документација од став 4 на овој член за 
автопатиштата, магистралните и регионалните па-

тишта ја одобрува Министерството за сообраќај и 
врски по претходна согласност од Министерството за 
внатрешни работи, а за локалните патишта и улици, 
општината, односно градот Скопје во согласност со 
Министерството за внатрешни работи. 

Член 91 
Во случај кога непосредно е загрозена безбедноста 

на сообраќајот на јавните патишта, јавното претприја-
тие за патишта, односно општината и градот Скопје се 
должни да поставуваат а потоа и отстрануваат сообра-
ќајни знаци и заштитна опрема на местата каде што 
постои конкретна опасност. 

Доколку непосредната опасност не може да се от-
страни во рок од два часа за поставените сообраќајни 
знаци и поставената заштитна опрема писмено се изве-
стува Министерството за сообраќај и врски. 

Член 92 
Забрането с неовластено поставување, отстрану-

вано, преместување, засолнување или оштетување на 
сообраќајните знаци и заштитната опрема на јавните 
патишта. 

Член 93 
За состојбата и проодноста како и за прекините на 

сообраќајот од вонредните настани на автопатиштата, 
магистралните и регионалните патишта, јавното прет-
пријатие за патишта, а за локалните патишта и улици 
општината односно градот Скопје се должни да го изве-
стат Министерството за сообраќај и врски, а преку 
средствата за јавно информирано и на друг погоден 
начин благовремено да ги известат и корисниците на 
патиштата. 

Член 94 
Јавните патишта и улици се обележуваат со сообра-

ќајни знаци. 
Министерот за сообраќај и врски во согласност со 

министерот за внатрешни работи ќе донесе пропис за 
обележувањето на патиштата и улиците и за начинот на 
водењето на стационажата. 

Член 95 
За штетата што ќе им биде причинета на корисни-

ците на патиштата заради пропуштано на благовреме-
ното извршување на потребните работи преземање на 
соодветни мерки за одржувано на патиштата или ули-
ците одговара претпријатието задолжено за одржување 
на патиштата и улиците. 

Министерот за сообраќај и врски ќе донесе пропис 
за остварување на правото на корисниците на патиш-
тата утврдено во ставот 1 на овој член. 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член % 
Финансиските средства за изградба, реконструкција, 

одржувано и заштита на јавните патишта се обезбеду-
ваат од: 

1. Делот од акцизата од деривати од нафта. 
2. Надоместок за употреба на пат што плаќаат 

странските моторни и приклучни возила. 
3.' Годишен надоместок за патни моторни и при-

клучни возила што подлежат на регистрација. 
4. Надоместок за употреба на автопат и негов дел 

или објект на патот. 
5. Надоместок за вонреден превоз. 
6. Надоместок за поставување натписи во заштит-

ниот појас. 
7. Надоместок за приклучувано на пристапен пат на 

јавен пат. 
8. Надоместок за поставувано на инсталации во тру-

пот на патот и во патниот појас. 
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9. Надоместок за изградба и користено на комерци-
јални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат 
надвор од населено место. 

10. Закуп на одредени делови од патниот појас и 
друго земјиште кос припаѓа на јавниот пат. 

11. Надоместоци за штета сторена на патот и објек-
тите на патот. 

12. Средства од Буџетот на Републиката, единиците 
на локалната самоуправа, претпријатија, месни заед-
ници и други правни и физички лица. 

13. Заеми и кредити. 
14. Други приходи. 

Член 97 
Висината на делот од акцизата од дериватите од 

нафта за патишта од член 96 точка 1 на овој закон ја 
утврдува Владата на Република Македонија, но не по-
малку од 20% од остварените приходи по основа на 
акциза. 

Член 98 
Висината и начинот на плаќање на надоместокот за 

патишта од член 96 точка 2 на овој закон, ја пропишува 
Владата на Република Македонија. 

Обврзниците, надоместокот го плаќаат на гранич-
ните премини при влезот или излезот од Републиката, 
во ефективни странски средства за плаќање. 

Странски превозник надоместокот од член 96 точка 
2 на овој закон, може да го плаќа за период од еден 
месец, три месеци, шест месеци или една година. 

Девизните средства се приход на Републиката и се 
водат на сметка на републичките девизни резерви. 

Член 99 
Надоместокот од член 96 точка 2 на овој закон, го 

наплатуваат царинските органи. 
Член 100 

За странски возила регистрирани во земјата во која 
соодветната давачка е поголема од надоместокот за 
патишта утврден со прописот од член 98 став 1 на овој 
закон, Владата на Република Македонија може надоме-
стокот да го зголеми до износот утврден во странската 
држава. 

Ако моторното возило и приклучното возило имаат 
регистерски ознаки од разни земји, надоместокот за 
патишта од членот % точка 2 на овој закон, Владата на 
Република Македонија може да го зголеми во исти из-
носи кои важат за државата во која с регистрирано 
секое од тие возила. 

Член 101 
Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од 

член % точка 2 на овој закон, возилата на државата со 
која Република Македонија има склучено на реци-
прочна основа билатерална спогодба и возилата кои се 
ослободени со Законот за превоз во патниот сообраќај. 

Член 102 
Висината на надоместокот од член 96 точка 3 на овој 

закон ја утврдува Владата на Република Македонија, во 
зависност од влијанието на возилото врз оштетувањето 
на патот. 

Коефицентите за влијанието на возилото врз оште-
туваното на патот, минималната вредност на коефици-
ент 1 изразен во литри МБ-98, ги пропишува министе-
рот за сообраќај и врски. 

Начинот и роковитс на наплатува!исто, воденото на 
евиденција и контролата на средствата од став 1 на овој 
член ги пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 103 
Плаќано на надоместок за употреба на пат, негов 

дел или објект на пат од член % точка 4 на овој закон 
може да се воведе: 

1. За употреба на автопат или негов дел, ако на 
истиот правец постои друг јавен пат со современ коло-
воз. 

2. За употреба на уост, вијадукт или тунел, изграден 
заради скратување на трасата на постојниот пат, ако 
делот на постојниот пат не ја изгубил функцијата на 
јавен пат. 

Висината на надоместокот од член 96 точка 4 на овој 
закон ја утврдува Владата на Република Македонија, во 
зависност од тоа дали возилото што го користи патот е 
регистрирано во Република Македонија или надвор од 
неа. 

Корисниците кон постојано го користат надоместо-
кот од член 96 точка 4 на овој закон можат да го пла-
ќаат во временски период кој заеднички го утврдуваат 
превозникот и Фондот за патишта во висина утврдена 
со актот од став 2 на овој член. 

Надоместокот од став 1 на овој член го наплатува 
јавното претпријатие за патишта. 

Член 104 
Висината на надоместоците утврдени во член 96 точ-

ките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој закон за магистралните и 
регионалните патишта ја утврдува Владата на Репу-
блика Македонија. Висината на надоместоците предви-
дени во член 96 точките 5, 6,7, 8, 9 и 10 на овој закон за 
локалните патишта и улици ја утврдува општината, од-
носно градот Скопје. 

Висината на надоместокот од член % точка 11 на 
овој закон, се утврдува од реално направената штета. 

Комисијата за утврдувано на висината на надоме-
стокот с составена од претставници на Министерството 
за сообраќај и врски, Министерството за внатрешни 
работи и претставници на Општинскиот фонд. 

Член 105 
Средствата од член 96 точка 1 на овој закон се при-

ход на Републичкиот буџет. 
Средствата од став 1 на овој член во зависност од 

нивниот прилив во Буџетот на Републиката, се пренесу-
ваат на Фондот за патишта за финансирано на Програ-
мата за изградба, реконструкција, одржувано и заш-
тита на патната мрежа во Република Македонија. 

Средствата од член % точките 2, 4, 9,10,11, 12 и 13 
од овој закон, остварени од автопатиштата, магистрал-
ните и регионалните патишта се приход на Фондот, а се 
наменети за изградба, реконструкција, одржувано и 
заштита на автопатиштата, магистралните и регионал-
ните патишта. 

Средствата од член 96 точка 3 на овој закон се при-
ход на Фондот, а се наменети за изградба, реконструк-
ција, одржувано и заштита на јавните патишта. 

Средствата од член % точките 5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10, И и 12 
од овој закон, остварени од локалните патишта и улици 
се приход на општината, односно градот Скопје, а се 
наменети за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици. 

Средствата од член % точките 5, 6, 7 и 8 од овој 
закон остварени од автопатиштата, магистралните и 
регионалните патишта се приход на јавното претприја-
тие за патишта и истите се користат само за одржување 
и заштита на патиштата. 

Член 106 
Средствата од член % точките 1 и 3 од овој закон се 

распределуваат и тоа: 
1. За магистрални и регионални патишта 65% 
2. За локални патишта 20% 
3. За улици 15% 
Средствата од член 96 точка 2 на овој закон се наме-

нети за автопатишта, магистрални и регионални па-
тишта. 
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Фондот, средствата од став 1 точките 2 и 3 на овој 
член ги става на располагање на општината, односно 
градот Скопје, врз основа на Годишна про1рама за из-
ведба, реконструкција, одржувани и заштита на ло-
калните патишта и улици што ја донесува општината, 
односно градот Скопје. 

Критериумите за финансирана на Програмата од 
став 3 на овој член ги утврдува Фондот во согласност со 
министерот за сообраќај и врски. 

За реализација на програмата од став 3 на овој член 
општината, односно градот Скопје поднесува извештај 
до Фондот. 

Член 107 
За давана на информации и техничка помош на мо-

торизираните учесници во сообраќајот на јавните па-
тишта, за отстранувана од јавните патишта на оште-
тени возила и возила во дефект, како и за други работи 
од значена за непречено и безбедно одвивање на соо-
браќајот на јавните патишта, се воведува надоместок за 
техничка помош. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја 
утврдува Владата на Република Македонија. 

Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа при 
регистрација на возилата. 

Средствата од став 1 на овој член се приход на Буџе-
тот на Републиката, а ќе се користат за финансирање 
на годишна програма што ја изготвуваат организациите 
на кои ќе им биде доверено извршување на работите од 
став 1 на овој член. 

На годишната програма од став 4 на овој член со-
гласност дава министерот за сообраќај и врски. 

Извршувањето на работите од став 1 на овој член 
министерот за сообраќај и врски може да го довери на 
организации кои се оспособени и опремени со технички 
средства и опрема за следена и давал,е информации за 
техничка помош и превоз на дефектни и оштетени во-
зила на учесниците во сообраќајот на патиштата и кои 
членуваат во меѓународни организации надлежни за ко-
ординирана на помошта и информациите на учесни-
ците во сообраќајот на патиштата. 

За извршените работи организациите од став 6 на 
овој член поднесуваат годишен извештај до Владата на 
Република Македонија, најдоцна до 31 јануари во те-
ковната година за претходната година. 

Член 108 
Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од 

член 96 точка 3 на овој закон: 
1. Возилата на Армијата на Република Македонија. 
2. Возилата на Полицијата. 
3. Возилата што даваат помош и информации. 
4. Противпожарните моторни возила наменети ис-

клучиво за заштита од пожар. 
5. Возилата на Црвениот крст. 
6. Возилата на итната медицинска помош. 
7. Возилата на странските дипломатски и конзу-

ларни претставништва, ако ослободува н,ето на овој на-
доместок е предвидено со меѓународна спогодба или 
ако постои реципроцитет. 

8. Возилата на лица заболени од дистрофија, дија-
лиза и мултиплекс склероза. 

9. Возилата со ознака „Инспекција за јавни патиш-
та“. 

10. Имателите на возилата ослободени со посебни 
прописи. 

11. Возила погребални. 
Член 109 

Се ослободуваат, од плаќање на надоместокот од 
член 96 точка 4 на овој закон возилата на: 

1. Армијата на Република Македонија. 
2. Собранието и Владата на Република Македонија 

и собранијата на единиците на локалната самоуправа, 
посебно означени. 

3. Противпожарната служба наменета исклучиво 
за заштита од пожари. 

4. Полицијата наменети за контрола на патниот 
сообраќај. 

5. Итната медицинска помош. 
6. Странските дипломатски и конзуларни претстав-

ништва, ако ослободувањето од овој надоместок е 
предвидено со меѓународна спогодба или ако постои 
реципроцитет. 

7. Јавното претпријатие, наменети за одржување на 
автопатиштата, магистралните и регионалните па-
тишта. 

8. Инспекциските служби за патишта и патен соо-
браќај. 

9. Хуманитарни организации наменети за превоз на 
хуманитарна помош за Република Македонија. 

10. На други држави ако ослободувањето од овој 
надрместок е предвидено со меѓународна спогодба или 
врз основа на реципроцитет. 

11. Возила погребални. 
Возилата од точките 6, 7, 8 и 9 мора да поседуваат 

исправа со која се потврдува нивното право на ослобо-
дување издадена од надлежен државен орган. 

' Член 110 
Остварените средства од член 96 точките 1 ,2 ,3 ,4 ,9 , 

10,11,12,13 и 14 на овој закон, Фондот ги распределува 
за финансирање на програмата за изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на автопатиштата, ма-
гистралните и регионалните патишта, за отплата на 
странски кредити, за студии и проектирање. 

Остварените средства од член 96 точките 5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 
10,11, 12 и 14 и член 106 став 3 на овој закон, општи-
ната, односно градот Скопје ги распределува за из-
градба, реконструкција, одржување и заштита на ло-
калните патишта и улици, за студии и проектирање. 

IX. НАДЗОР 

Член 111 
Надзор над примената на одредбите од овој закон и 

прописите донесени врз основа на него врши Министер-
ството за сообраќај и врски. 

Член 112 
Надзор над состојбата на јавните патишта, извршу-

ваното на одредбите од овој закон и условите на соо-
браќајот на јавните патишта, примената на поблиските 
прописи, техничките нормативи и стандарди при изве-
дуваното на работите и употребата на материјалот при 
изградбата реконструкцијата, одржуваното и зашти-
тата на јавните патишта, врши Републичкиот инспекто-
рат за сообраќај и врски, како орган во состав на Мини-
стерството за сообраќај и врски, а за локалните па-
тишта и улици инспекциските органи на општината, 
односно градот Скопје. 

Член 113 
Работите од член 112 на овој закон, Републичкиот 

инспекторат за сообраќај и врски ги врши преку репу-
блички инспектори за патишта (инспектор за патишта). 

Член 114 
Во вршеното на надзорот инспекторот за патишта е 

овластен да: 
1. Ја прегледа техничката документација во врска 

со изградбата, реконструкцијата, одржува н,ето и заш-
титата на јавните патишта. 

2. Ги прегледа работите на изградба, реконструк-
ција и одржувањето на јавните патишта и објектите на 
патиштата. 

3. Ги запре работите што се изведуваат спротивно 
на одредбите на овој закон, техничките нормативи и 
стандарди при изведувањето на работите и употребата 
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на материјалот при изградбата, реконструкцијата и 
одржувањето на јавните патишта. 

4. Нареди отстранување на недостатоците на јав-; 
ните патишта што ја загрозуваат безбедноста на соо-
браќајот и стабилноста на објектите. 

5. Запре работи што се изведуваат на патот и во 
непосредна близина на патот, а кои можат данја доведат 
во прашање сигурноста на јавниот пат и безбедноста на 
сообраќајот на него. 

6. Исклучи од сообраќај возило кое се користи без 
дозвола за вонреден превоз. 

7. Нареди рушење на објект или негов дел што се 
гради во заштитниот појас спротивно на членовите 74 и 
80 од овој закон. 

8. Преземе мерки за обезбедување на јавниот пат и 
по потреба да го забрани привремено сообраќајот со 
друмски возила кои поради својата вкупна тежина, ди-
мензии и други технички својства, можат да му нанесат 
штета на јавниот пат или да ја загрозат безбедноста на 
сообраќајот. 

9. Забрани сообраќај на новоизграден и реконстру-
иран јавен пат, негов дел или објект на него, ако прет-
ходно не е издадено' решение за употреба. 

10. Забрани употреба на паркиралишта и пристапни 
патишта ако се изградени без одобрение или спротивно 
на условите дадени во одобрението. 

11. Презема други мерки и дејства за кои е овластен 
со посебни прописи. 

Ако јавниот пат е во таква состојба што на него не 
може да се врши безбеден сообраќај, инспекторот за 
патишта ќе нареди да се преземат мерки за обезбеду-
вано на сообраќајот, а по потреба ќе го забрани при-
времено сообраќајот на јавниот пат, односно на загро-
зената делница на јавниот пат. 

Ако инспекторот за патишта во вршеното на ин-
спекцијата најде дека е сторен прекршок, стопански 
престап или кривично дело, е должен веднаш да под-
несе барано за поведување на прекршочна постапка, 
пријава за поведување на постапка за стопански пре-
стап, односно кривично дело. 

Член 115 
Претпријатијата и другите правни лица, органите и 

граѓаните кои на патот или во непосредна близина на 
јавниот пат или на објектите на патот изведуваат или 
вршат работи, должни се на инспекторот за патишта да 
му овозможат непречено вршеле на инспекција, да му 
даваат потребни известувања и да му ја стават на увид 
потребната техничка документација. 

Член 116 
Инспекторот за патишта ги врши работите на ин-

спекцијата самостојно и донесува решенија во рамките 
на овластувањата определени со овој закон. 

Против решението на инспекторот за патишта може 
во рок од осум дена од денот на приемот на решението 
да се поднесе жалба до министерот за сообраќај и 
врски. 

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извршу-
ваното на решението, ако тоа го бара итноста на мер-
ките одредени во решението. 

Член 117 
За инспектор за патишта може да се назначи дипло-

миран градежен инженер и дипломиран сообраќаен ин-
женер со најмалку три години работно искуство во 
струката. 

Инспекторот за патишта има легитимација. 
Легитимацијата на инспекторот за патишта ја издава 

органот што го назначува. 
Министерот за сообраќај и врски го пропишува 

образецот на легитимацијата на инспекторот за па-
тишта. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 118 

Со казна затвор од три до шест месеци или со па-
рична казна ќе се казни за кривично дело одговорното 
лице на претпријатието или на друго правно лице, како 
и физичко лице кое извршило дејствие кое го попре-
чува користеното на јавниот пат или улицата, предиз-
викува поголема материјална штета и ја загрозува без-
бедноста на сообраќајот. 

Член 119 
Со парична казна од 50 до 200 плати ќе се казни за 

стопански престап претпријатие или друго правно лице 
ако: 

1. Не изготви годишна програма согласно со член 20 
од овој закон. 

2. Врши проектирање, изградба, опремувано и одр-
ж у в а а на патишта спротивно на член 32 од овој закон. 

3. Јавен пат или улица проектира или гради спро-
тивно на одредбите од членовите 34 и 45 на овој закон. 

4. Јавен пат или улица, дел од јавен пат или улица 
или објект на патот или улица, предаде во јавен сообра-
ќај без решение од член 54 на овој закон. 

5. Не води евиденција согласно со член 67 од овој 
закон. 

Со парична казна од пет до десет плати за стопански 
престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното 
лице во претпријатието и друго правно лице. 

Член 120 
Со парична казна од осум до четириесет плати ќе се 

казни за прекршок претпријатие или друго правно лице 
ако: 

1. Не води евиденција за управните акти донесени во 
вршеното на јавните овластувања (член 30 став 3). 

2. Средствата наменети за одржување и заштита на 
јавните патишта ги користи за други намени (член 31 
став 3). 

3. Не ги измести или не ги приспособи своите инста-
лации со настанатите промени или ако инвеститорот, 
имателите на инсталациите не ги извести за отпочну-
вање на работите (член 44). 

4. Работите на инвестиционото одржувано ги врши 
спротивно на техничката документација и одобрениот 
проект (член 57 став 2). 

5. Изведува работи на одржување на јавен пат или 
улица спротивно на член 59 став 1 од овој закон. 

6. Во случај на прекин на сообраќајот на јавниот пат 
поради елементарни непогоди не донесе посебен план и 
не постапува според тој план (член 62). 

7. Не врши броење на возилата согласно со член 68 
од овој закон. 

8. На јавен пат или улица не преземе мерки за заш-
тита утврдени со член 69 од овој закон. 

9. Во сообраќај на јавен пат врши вонреден превоз 
со возило без дозвола или спротивно на условите од 
дозволата (член 72). 

10. Во заштитниот појас на јавниот пат подига об-
јекти спротивно на член 74 од овој закон. 

11. На јавен пат во неговиот заштитен појас или 
улица извршува дејства спротивно на член 75 од овој 
закон. 

12. Пристапен пат на јавен пат или улица се при-
клучи без согласност или спротивно на условите од 
согласноста (член 77). 

13. Не врши заштита на јавниот пат на начин пропи-
шан со член 85 од овој закон. 

14. Градежен и друг материјал и предмети остава во 
заштитниот појас покрај јавен пат или улица спротивно 
на член 88 став 1 од овој закон. 

Со парична казна од една петтина до три плати за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговор-
ното лице во претпријатието или друго правно лице. 
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Со парична казна од една десетина до една половина 
плата ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
физичко лице. 

Член 121 
Со парична казна од четири до дваесет плати ќе се 

Казни за прекршок претпријатие или друго правно 
лице, ако: 

1. Не ги извести корисниците на јавните патишта и 
улици преку средствата за јавно информирано за запи-
рано на сообраќајот во рокот определен со член 59 став 
3 од овој закон. 

2. Не преземе итни мерки за отстранување на преч-
ките во случаите од член 60 на овој закон. 

3. Со сообраќајни знаци и на друг погоден начин не 
ги означи условите и режимот на сообраќајот на патот 
и улицата во случаите од член 61 на овој закон. 

4. На јавен пат установува службености без соглас-
ност (член 70 став 2); 

5. На пат, патен појас и заштитен појас или улица 
изведува работи со кои може да се оштети и загрози 
патот или улицата или го попречува или загрозува соо-
браќајот на истите (член 73). 

6. Изгради простор за паркирање на возила (пар-
кинг-простор), спротивно на член 76 на овој закон. 

7. Изврши приклучување на јавен пат спротивно на 
условите од член 78 на овој закон. 

8. Не постави заштитна ограда согласно со член 81 
од овој закон. 

9. Подигне заштитна ограда спротивно на условите 
од член 82 став 1 од овој закон. 

10. На јавен пат врши дејства спротивно на член 82 
ставови 1, 2 и 3 од овој закон. 

11. Не подигне ограда на местата предвидени со 
член 83 од овој закон. 

12. Во триаголниците на прегледноста гради објекти 
или врши работи што пречат на прегледноста на јав-
ниот пат (член 84). 

13. Презема дејства спротивни на член 86 од овој 
закон. 

14. На јавен пат или улица изведува работи што не се 
во врска со одржуваното и реконструкцијата на патот, 
или улицата или со кои се оштетува патот или улицата, 
или се загрозува безбедноста на сообраќајот на патот 
или улицата (член 87). 

15. Не постапи согласно со член 88 став 2 од овој 
закон. 

16. Неовластено поставува, отстранува, преместува, 
засолнува или оштетува сообраќајни знаци и заштитна 
опрема на јавните патишта (член 92). 

17. Го оневозможи или го попречи вршењето на 
работите од делокругот на инспекцијата за патишта, 
(член 115). 

18. Не постапи по решението на инспекторот за па-
тишта (член 116). 

Со парична казна од една петтина до три плати ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во претпријатието или во друго правно лице. 

О) парична казна од една десетина до една половина 
плата ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
физичко лице. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 122 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

патишта престанува со работа со конституираното на 
Фондот, а најдоцна во рок од два месеца од денот на 
влегуваното во сила на овој закон. 

Член 123 
Правата, обврските, средствата, опремата, работни-

ците, документацијата и другиот имот на Републичката 

Самоуправна интересна заедница за патишта ги пре-
зема Фондот за магистрални и регионални патишта. 

Работниците се преземаат согласно со актот за орга-
низација и актот за систематизација на Фондот. 

Член 124 
( Со Денот на влегувањето во сила на овој закон Репу-

бличката Самоуправна интересна заедница за патишта 
До истекот на рокот од член 122 на овој закон не смее да 
вработува нови работници, да го отуѓува имотот и да 
создава материјални обврски без согласност на мини-

стерот за сообраќај и врски. 
Член 125 

Општинските самоуправни интересни заедници за 
патишта престануваат со работа со конституирањето 
на Фондот од член 20 став 4 на овој закон, а најдоцна во 
рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој 
закон. 

Правата, обврските, средствата, опремата, работни-
ците, документацијата и другиот имот на општинските 
самоуправни интересни заедници за патишта ги пре-
зема општината, односно градот Скопје. 

Член 126 
Постојното јавно претпријатие за патишта основано 

од Владата на Република Македонија продолжува со 
работа согласно со одредбите на овој закон. 

Јавното претпријатие за патишта е должно обвр-
ските од член 67 на овој закон да ги изврши во рок од 
една година од денот на влегуваното во сила на овој 
закон, а притоа во рок од две години од денот на влегу-
ваното во сила на овој закон, да покрене постапка за 
враќано на узурпираното патно земјиште од трупот на 
патот и патниот појас (член 69) од јавниот пат, односно 
за уривано на објекти и огради без одобрение од надле-
жен орган поставени во трупот на патот и патниот појас 
и за отстранување на инсталациите, рекламни паноа и 
друго, поставени без одобрение од надлежен орган во 
трупот на патот и патниот појас. 

Член 127 
Постојните пристапни патишта според условите од 

член 78 став 1 на овој закон, сопствениците односно и 
корисниците се должни да ги уредат во рок од две го-
дини, од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 128 
Сопствениците, односно корисниците на местата на 

меѓусебното вкрстување на патиштата и улиците се 
должни во рок од две години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон да обезбедат потребни триагол-
н и к за прегледност (член 84). 

Член 129 
Во рок од три години од денот на влегувањето во 

сила на овој закон да се обезбеди паралелен јавен пат со 
современ коловоз за патиштата на кои се наплаќа посе-
бен надоместок за употреба на пат, негов дел или об-
јект. 

Член 130 
Поблиските прописи за извршувано на овој закон ќе 

се донесат во рок од една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. \ 

До донесуваното на прописите врз основа на овла-
стувањата од овој закон соодветно се применуваат по-
стојните прописи. 

Член 131 
Со денот на влегуваното во сила на овој закон, пре-

станува да важи Законот за патишта („Службен весник 
на СРМ“ број 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/ 
90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија 
број 62/93). 
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Член 132 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

464. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИН-
СТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ НА ДАНОЧНИТЕ 

ОБВРЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за единствениот даночен 
број на даночните обврзници, 

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

Број 08-1875/1 Претседател 
16 мај 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ НА ДАНО-

ЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува воведувањето и користе-

њето на единствениот даночен број на даночните обврз-
ници. 

Член 2 
Единствениот даночен број на даночните обврзници 

(во натамошниот текст: даночен број), претставува 
единствен идентификатор на податоците за даночниот 
обврзник. 

Член 3 
Даночниот број се однесува на правните лица, фи-

з и ч к и т е лица кои вршат регистрирана дејност и граѓа-
ните, чии обврски произлегуваат по основа на даноци, 
такси и други јавни давачки утврдени со закон. 

Член 4 
Управата за јавни приходи го определува даночниот 

број и води единствен регистар на даночните обврз-
ници. 

Определувањето на даночниот број и водењето на 
регистарот е автоматизирано. 

Член 5 
Единствениот матичен број на граѓанинот - даночен 

обврзник, претставува негов даночен број. 
Регистрираното на даночниот обврзник од став 1 на 

овој член го врши Управата за јавни приходи, со презе-
мано на идентификационите податоци определени со 
неговиот единствен матичен број на граѓанинот. 

Член 6 
Даночниот број на даночните обврзници - правни 

лица и физички лица кои вршат регистрирана дејност 
се определува и регистрираното се врши врз основа на 
пријава за регистрација на даночниот обврзник - рези-
дент, односно местото во кое ја врши дејноста даноч-
ниот обврзник - не-резидент што се поднесува до Упра-
вата за јавни приходи, според седиштето, односно жи-
веалиштето на даночниот обврзник. 

Пријавата за регистрација од став 1 на овој член 
мора да содржи точни и целосни податоци. 

Член 7 
Пријавата за регистрација, даночните обврзници од 

член 6 на овој закон, се должни да ја поднесат во рок од 
45 дена од денот на пропишуваното на обрасците и 
начинот на воденото евиденција на даночните обврз-
ници - правни лица и физички лица кои вршат реги-
стрирана дејност. 

Член 8 
Правните лица и физичките лица кои вршат реги-

стрирана дејност, кои ќе се основаат и кои ќе отпочнат 
со вршење на дејност по влегувањето во сила на овој 
закон, се должни, пријава за регистрација да достават 
во рок од 30 дена од денот на уписот во судскиот реги-
стар, односно од денот на издавањето на решението за 
вршено дејност. 

Член 9 
Управата за јавни приходи на даночниот обврзник 

од член 6 на овој закон, му издава даночна идентифика-
циона карта со неговиот даночен број. 

Формата и содржината на даночната идентификаци-
она карта од став 1 на овој член ги пропишува министе-
рот за финансии во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 10 
Даночниот обврзник е должен да го користи даноч-

ниот број на сите документи што ги доставува до Упра-
вата за јавни приходи, во инструментите на платниот 
промет и во меѓусебната деловна комуникација на да-
ночните обврзници. 

Член 11 
Даночниот обврзник од член 6 на овој закон е дол-

жен, секоја промена на некои од податоците искажани 
во првоподнесената пријава за регистрација, како и ста-
тусните промени и престанокот на работењето, да ги 
пријави во рок од осум дена од денот на настанувањето 
на промената. 

Член 12 
Формата, содржината и начинот на водењето на 

единствениот регистар на даночните обврзници, како и 
формата, содржината и начинот на пополнувањето на 
пријавата за регистрација на даночните обврзници, ги 
пропишува министерот за финансии во рок од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 13 
Со парична казна од 50 до 100 плати ќе се казни за 

стопански престап правното лице кое: 
1) во пријавата за регистрација искаже неточни и 

нецелосни податоци (член 6 став 2) и 
2) во пропишаниот рок нема да поднесе пријава за 

регистрација и за настанати промени во податоците од 
првоподнесената пријава (членови 7,8 и 11). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во правното 
лице со парична казна од осум до десет плати. 

За дејствијата од став 1 на овој член покрај парич-
ната казна се изрекува и заштитна мерка забрана на 
вршено на дејноста на правното лице во траење од 
шест месеци до десет години, а на одговорното лице -
забрана на вршење на функцијата на одговорно лице, 
во траење од три месеци до една година. 

Член 14 
Со парична казна од една ипол до две ипол плати ќе 

се казни за прекршок физичко лице кое врши регистри-
рана дејност ако: 
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1) во пријавата за регистрација искаже неточни и 
нецелосни податоци (член 6 став 2) и 

2) во пропишаниот рок не поднесе пријава за реги-
страција и за настанатите промени во податоците од 
првоподнесената пријава (членови 7, 8 и 11) 

За дејствијата од став 1 на овој член покрај парич-
ната казна се изрекува и заштитна мерка забрана на 
вршење на дејноста во траење од три месеци до една 
година. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
465. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА 

Се поставува 
I 

Мухамед Халили, поранешен министер во Владата 
на Република Македонија, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во Кралството 
Данска. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 34 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Се поставува 
I 

Сервет Авзиу, поранешен министер во Владата на 
Република Македонија, за вонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Македонка во Република 
Хрватска. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 35 
17 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

467. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

УКАЗ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

Се поставува 
I 

Виктор Габер, потсекретар во Министерството за 
надворешни работи за вонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Македонка во Република Италија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр.36 
21 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

466. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија донесе 

у к А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

468. 
Врз основа на член 6 а во врска со член 5, став 2 од 

Деловникот за организација, делокруг и начинот на 
работа на работните тела на Претседателот на Репу-
блика Македонија, донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТ-
СТАВКИ И ЖАЛБИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува 
претседател и членови на Комисијата за претставки и 
жалби на Претседателот на Република Македонија. 

И 
Комисијата за претставки и жалби на Претседате-

лот на Република Македонија ја сочинуваат претседа-
тел и осум членови. 

III 
За претседател на Комисијата за претставки и 

жалби се именува: 
- м-р Ѓорѓи Стрезоски. 

За членови на Комисијата се именуваат: 
1. Ило Гајтаноски, 
2. Владимир Шахов, 
3. Димитар Узунов, 
4. Мирко Андоновски, 
5. Миле Србинов, 
6. Ѓорѓија Трпчевски, 
7. Нада Барјактарова, 
8. Трајче Нацевски. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.08-404 
24 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 
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469. 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република' Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93 и 17/ 
96), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 мај 1996 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната сметка на Народната банка 
на Република Македонија за 1995 година, што ја донесе 
Советот на Народната банка на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 февруари 1996 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1874/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

470. 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93 и 17/ 
96), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 мај 1996 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

Се потврдува финансискиот план на Народната 
банка на Република Македонија за 1996 година, што го 
донесе Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 март 1996 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1873/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито'Петковски, с.р. . 

471. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93, и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУР-

ГИЈА - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Клиника за максило-
фацијална хирургија - Скопје, што го донесе Управ-
ниот одбор на Клиниката, на седницата одржана на 16 
јуни 1994 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1864/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

472. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16 мај 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ И ОКТОМВРИ“ 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделувано на наградата „11 Октомври“, 
поради истек на времето за кое се именувани и тоа: 

а) претседател 
Славко Милосавлевски, 
б) членови: 
д-р Адам Адамов, 
д-р Ариф Аго 
д-р Атанас Вангелов, 
Рахил Ганиу, 
Ташко Георгиевски, 
д-р Цветан Грозданов, 
Милка Ефтимова, 
Светозар Јаневски, 
д-р Димитар Јуруковски, 
д-р Илинка Митрева, 
Стојан Миланов и 
д-р Владимир Серафимовски. 

2. За претседател и членови на Одборот за доделу-
вано на наградата „11 Октомври“, се именуваат: 

а) претседател 
д-р Славчо Бахчеванциев, професор во пензија, 
б) членови: 
д-р Ариф Аго, професор на Филолошкиот факултет 

во Скопје, 
Видое Видически, писател од Охрид, 
Раим Ганиу, уреднк на Албанската програма во Ма-

кедонското радио, 
Љупчо Константинов, музички уредник во Македон-

ската телевизија, 
Светозар Јаневски, генерален директор на А.Д. за 

производство на пиво и слад „Скопје“ - Скопје, 
Јорго Ќука, директор на АД „ОХИС" - Скопје 
д-р Владимир Кандикјан, доцент на Правниот фа-

култет во Скопје, 
д-р Слободан Мицковиќ, професор на Филолош-

киот факултет во Скопје, 
д-р Владимир Серафимовски, професор на Меди-

цинскиот факултет во Скопје, 
д-р Кирил Темков, професор на Филозофскиот фа-

култет во Скопје, 
Благоја Стојкоски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
Александар Цицимов, директор на Заводот за заш-

тита на спомениците на културата, природните ретко-
сти и музеј - Струмица. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1844/1 
16 мај 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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473. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16 мај 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделувано на наградата „Климент Охрид-
ски“ поради истек на времето за кое се именувани: 

а) претседател 
д-р Бојан Шоптрајанов, 
б) членови: 
Душко Ачовски, 
д-р Џеват Гега, 
Гоце Димовски, 
Младица Котевска, 
Димитар Малиданов, 
Џемаил Максут, 
Петранка Нарашанова, 
Борис Номсвски, 
д-р Љупчо Пановски, 
Илија Пенушлиски, 
д-р Методи Симоновски и 
Петко Чадиевски. 

2. За претседател и членови на Одборот за доделу-
вано на наградата „Климент Охридски“ се именуваат: 

а) претседател 
д-р Бојан Шоптрајанов, професор на Природно-ма-

темагичкиот факултет во Скопје, 
б) членови: 
Ешреф Алиу, амбасадор во Министерството за над-

ворешни работи, 
д-р Владимир Борозанов, професор на Медицин-

скиот факултет во Скопје, 
д-р Димитрие Бужаровски, декан на Факултетот за 

музичка уметност, 
д-р Илија Васков, професор на Стоматолошкиот 

факултет во Скопје, 
Светлана Христова-Јоциќ, претседател на Друш-

твото на писателите на Македонија, 
д-р Кирил Дојчиновски, директор на Архивот на 

Македонија - Скопје, 
Младица Котевска, директор на Републичкиот за-

вод за унапредувано на социјалните дејности - Скопје, 
Џемаил Максут, драмски уметник - Скопје, 
Горјан Тозија, директор на „Вардар-филм" -

Скопје, 
Илија Пснушлиски, слободен уметник - Скопје, 
д-р Никола Петров, професор на Филозофскиот фа-

култет во Скопје и 
акад. Васко Ташковски, ликовен уметник. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1845/1 
16 мај 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

474. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16 мај 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

1. Се разрешува од функцијата член на Одборот за 
доделувано на наградата „Гоце Делчев44 

д-р Аслан Селмани, поради неговиот избор за мини-
стер на наука. 

2. За член на Одборот за доделување на наградата 
„Гоце Делчев44 се именува 

д-р Горѓи Мицковски, директор на Ветеринарниот 
институт - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1865/1 
16 мај 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

475. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79,51/ 
88 и „Службен весник на Република Македонија44 број 
12/93), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 мај 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА-АР-
ХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ -
СКОПЈЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 

РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на р О музеј на Маке-
донија - Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје 
со која за индивидуален работоводен орган на Музејот е 
именувана 

д-р Елеонора Петровска-Митевска, кустос, совет-
ник во Музејот. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1846/1 
16 мај 1996 година „ Претседател 

Скопје на собранието на Република 
Македонија, \ 

Тито Петковски, с.р. 

476. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 25/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија44 број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 16 
мај 1996 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

ВО БИТОЛА 

1. За членови на Комисијата за изготвување Пред-
лог за именување директор на Вишата медицинска 
школа во Битола се именуваат: 

д-р Драги Петковски, професор на Вишата земјо-
делска школа во Битола и 

Митко Стојановски, доктор по медицина, заменик 
на директорот на Медицинскиот центар во Битола. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

478. 
Врз основа на член 94 став 2 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16 мај 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 

ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Се разрешува од функцијата претседател на Репу-
бличката комисија за односи со верските заедници: 

Ристо Иванов, по негово барано. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1847/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

Број 08-1849/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

477. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 25/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 16 
мај 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА 
ПРИ Р О ДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ -

СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-
бликата во Советот на Природно-математичкиот фа-
култет во Скопје, поради истекот на времето за кос се 
именувани: 

Светомир Стефановски, 
Владимир Тсвдовски и 
Миле Величковски. 

2. За претставници на Републиката во Советот на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје, се име-
нуваат: 

м-р Душко Ачовски, професор на Педагошката ака-
демија „Климент Охридски“ - Скопје, 

Владимир Тевдовски, советник во Центарот за раз-
вој на платен промет - Централа - Скопје и 

Станимир Алексовски, професор по математика во 
ОУ „Блаже Конески“ - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1848/1 
16 мај 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

479. 
Врз основа на член 2-б од Законот за вработување 

(„Службен весник на СРМ“ број 32/87, 18/89, 36/89, 17/ 
91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
36/91), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 мај 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ 

1. Се разрешуваат сегашните членови на Советот на 
Републичкиот завод за вработување поради истек на 
времето за кое се именувани, и тоа: 

Никола Бундевски, 
Насер Ахмети, 
Кристо Здравевски, 
Диме Горчев 
д-р Стефан Костовски, 
Радмила Мадевска, 
м-р Катерина Ношпаловска, 
Злате Сарев и 
Киро Соневски. 

2. За членови на Советот на Републичкиот завод за 
вработување, се именуваат: 

Удаи Амети, доктор по медицина - невработен, 
Сашо Кузмановски, претседател на ИО на СО Кар-

пош - Скопје, 
Слободан Ковачевски, заменик на генералниот ди-

ректор на Кожарскиот комбинат - Куманово, 
Владо Велиновски, директор на градилиште на 

„Гранит“ Делчево, 
Лилјана Јанкуловска, секретар во Секторот за 

правна заштита на Советот на ССМ, 
Халил Дардишта, инспектор во Министерството за 

финансии, Девизен инспекторат, 
Раде Клановски, претседател на СО Струга, 
Петар Бубаќисју, директор на „Бубаќ-Комсрц" с. 

Сапотница и 
Мишо Цветков, маш.инж.вработен во „Силекс" -

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1851/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

480. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија и член 183 од Деловникот на Собранието 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 19% го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови 
на комисиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 
и 6/95), во ставот I во 1. Законодавно-правната коми-
сија, под б) за членови, наместо „Насер Зибери“ треба 
да стои „Абдулади Вејсели“. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1852/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

Број 08-1853/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

482. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗО ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУ-
ВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВА-

СКУЛАРНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА - ОХРИД 

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Завод за 
превенција, лекување и рехабилитација на кардиова-
скуларните заболувања - Охрид, се избираат: 

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

м-р Најденко Поповски, генерален директор на 
Охридска банка А.Д. Скопје, 

Борис Наумовски, директор на Фондот за здрав-
ствено осигурување и 

д-р Лазар Лазаров, директор на Клиниката за карди-
оваскуларни заболувања - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1854/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

481. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија14 

број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗО „КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО „Кли-
нички центар“ - Скопје, се избираат: 

Петар Илиевски, лекар-уролог специјалист во Ме-
дицинскиот центар - Битола, 

Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

Никола Кацарски, директор на ЗПП - Скопје, и 
Кенан Хасипи, пратеник во Собранието на Репу-

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

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

483. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 19% го-
дина, донесе 

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

КОЛЕ 

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

Вера Стојкова, директор на Центарот за социјални 
работи Свети Николе, 

Ласто I остолов, дипломиран правник во УЦСО 
„Кочо Рацин“ - Свети Николе, 

д-р Славе Димитров, специјалист, интернист - Ме-
дицински центар - Штип и 

Владимир Галев, дипломиран технолог во А.Д. 
„БИМ" - Свети Николе. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1855/1 
16 мај 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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484. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

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

НОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 
центар во Куманово, се избираат: 

Адам Адамов, доктор по медицина во пензија, 
Александар Ивановски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
Назми Малиќи, пратеник во Собранието на Репу-

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

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

Број 08-1856/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петквски, с.р. 

Број 08-1857/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗО ГРАДСКА АПТЕКА „СКОПЈЕ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Градска 
аптека „Скопје44 - Скопје, се избираат: 

Даринка Аспровска, дипломиран економист, врабо-
тена во Фондот за здравствено осигурување Скопје, 

Благоја Димовски, доктор по медицина, вработен во 
Здравствениот дом - Скопје, 

Доцка Кафеиска, директор на Аптеката во Држав-
ната болница - Скопје и 

д-р Седат Љимани, доктор по медицина. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1858/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

485. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ОХРИД 

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Медицин-
ски центар - Охрид, се избираат: 

Љупчо Митревски, дипломиран правник, секретар 
на „Комуналец“ - Охрид, 

Лилјана Јовановска, дипломиран економист, врабо-
тена во Фондот за здравствено осигурувани ПЕ -
Охрид, 

Никола Рилковски, управител на Затворот во Охрид 
и 

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

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

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

БОР НА ОПШТИНСКАТА АПТЕКА - КОЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор на Општинската 
аптека - Кочани, се избираат: 

Милена Арсова, дипломиран економист на работа 
во АД за осигурувани „Македонија“ Филијала - Ко-
чани, 

Славица Иванова, приватен здравствен работник -
Кочани, 

Марија Иванова, вработена во АД „РУЕН" - Ко-
чани и 

Никола Јорданов, доктор по медицина, хирург во 
Медицинскиот центар во Кочани. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1860/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

486. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 19% го-
дина, донесе 

488. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР ВО МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „АКАДЕ-
МИК ПРОФ. ДИМИТАР АРСОВ“ - КРИВА ПА-

ЛАНКА 

1. За членови на Управниот одбор во Медицинскиот 
центар „Академик проф. Димитар Арсов“ - Крива Па-
ланка, се избираат: 
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Дане Милошевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Благој Младеновски, дипломиран правник вработен 
во Фондот за здравствено осигурувани Крива Паланка 

Блаже Петковски, дипломиран економист, врабо-
тен во АД Карпош - Крива Паланка и 

Санде Трајковски, дипломиран економист вработен 
во АД „Тигар“ - Крива Паланка. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1861/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

Број 08-1862/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1863/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

489. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 19% го-
дина, донесе 

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

БОР ВО ЈЗО ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор во ЈЗО Здрав-
ствен дом - Вевчани, се избираат: 

Здравка Кавај, раководител на подрачна служба на 
Фондот за здравствено осигурување Струга, 

Ѓоко Угриновски, бизнисмен од Всвчани, 
Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија и 
Филип Чуркоски, финансов раководител во Заводот 

за метеорологија - Струга. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

491. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонка“ бр. 38/90 и 63/94), а во врска со Буџетот на 
Република Македонија за 1996 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 64/95), Владата до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СУБ-
ВЕНЦИИ ЗА ИЗДАВАЧИТЕ НА ВЕСНИЦИ И 

СПИСАНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

I. Средствата за субвенционирање на издавачите на 
весници и списанија за 1996 година, Раздел 7 - Секрета-
ријат за информации на Владата, потставка 44413 -
обврски кон издавачи на весници и списанија те распре-
делуваат на: 

Дневните весници: 

1. „Нова Македонија“ 
2. „Вечер“ 
3. ,Дневник“ 

12.500.000,00 денари 
10.250.000,00 денари 
3.100.000,00 денари 

Печатот на јазиците на националностите: 

1. „Флака е флазеримит" 
2. „Бирлик" 
3. „Феникс“ 

13.250.000,00 денари 
5.300.000,00 денари 

350.000,00 денари 

Периодичните весници и списанија: 

490. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/95 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16 мај 1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА - СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација - Стоматолошки клинички центар 
- Скопје, се избираат: 

Ацо Јанкуловски, претседател на Самостојниот син-
дикат за образование, наука и култура на Република 
Македонија, 

д-р Александар Ставридис, професор на Медицин-
скиот факултет во Скопје, 

д-р Илија Џ о н о в , професор на Медицинскиот фа-
култет во Скопје и 

Ризван Сулејмани, вработен во Министерството за 
труд и социјална политика. 

1. „Студентски збор“ 
2. „Европа“ 
3. „Жена“ 
4. „КИСС" 
5. „Пулс“ 
6. „Остен“ 
7. „Macedonian times" 
8. „Македонска ревија“ 
9. „Збор“ 

10. „Свет“ 
11. „Екологија“ 
12. ,Дијалог“ 
13. „Балкан форум“ 
14. „Нова Зора“ 

3.750.000,00 денари 
350.000,00 денари 

3.015.000,00 денари 
135.000,00 денари 

1.725.000,00 денари 
2.500.000,00 денари 

750.000,00 денари 
450.000,00 денари 
525.000,00 денари 
525.000,00 денари 
750.000,00 денари 
450.000,00 денари 
500.000,00 денари 
750.000,00 денари 

Вкупно: 60.925.000,0(9 денари 

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

Бр. 23-1340/1 
20 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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492. 
Врз основа на член 15 став 1 и член 70 точка 14 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата XLVII-та седница, одржана на 22.05.1996 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 45/95 и 9/96) процентот „12" се 
заменува со процентот ,10“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.06.1996 година. 

О.бр. 02-15/XLVII-3/96 
22 мај 1996 година ^ Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

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

493. 
Врз основа на член 131-6 став 2 од Законот за банки 

и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/93, 78/ 
93 и 17/96) и член 70 став 1 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92,4/93, 29/93 и 17/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
Х1ЛЧ1-та седница, одржана на 22.05.1996 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДИНАМИКАТА НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА 
ВИСИНАТА НА ОСНОВАЧКИОТ КАПИТАЛ НА 
БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Банките, филијалите на странските банки и ште-
дилниците во Република Македонија се должни виси-
ната на основачкиот капитал во паричен облик да го 
усогласат со одредбите на член 7, член 82 и член 87 од 
Законот за банки и штедилници во следната динамика: 

а) Банките кои што сакаат да продолжат со вршење 
на платен промет и кредитни работи со странство 
должни се износот на својот основачки капитал, во 
паричен облик, да го зголемат според следната дина-
мика: 

- најмалку до износ од 10,5 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1997 година; 

- најмалку до износ од 12,5 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1998 година; 

- најмалку до износ од 15 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30 04.1999 година; 

- најмалку до износ од 18 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2000 година; 

- најмалку до износ од 21 мил-. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2001 година. 

б) Банките кои што сакаат да продолжат со вршење 
на банкарски работи во земјата, како и филијалите на 
странски банки должни се износот на својот основачки 
капитал, во паричен облик, да го зголемат според след-
ната динамика: 

- најмалку до износ од 3,5 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1997 година; 

- најмалку до износ од 4,0 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1998 година; 

- најмалку до износ од 5,0 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1999 година; 

- најмалку до износ од 6,0 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2000 година; 

- најмалку до износ од 7,0 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2001 година. 

Банките од став 1 на оваа потточка можат да добијат 
овластување за вршено на платен промет и кредитни 
работи со странство, доколку ги достигнат износите на 
основачкиот капитал утврдени според динамиката во 
потточка а) од оваа одлука. 

в) Поштенската штедилница должна е износот на 
својот основачки капитал, во паричен облик, да го зго-
леми според следната динамика: 

- најмалку до износ од 600 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1997 година; 

- најмалку до износ од 700 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1998 година; 

- најмалку до износ од 800 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1999 година; 

- најмалку до износ од 900 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2000 година; 

- најмалку до износ од 1,0 мил. ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2001 година. 

г) Штедилниците се должни износот на својот осно-
вачки капитал во паричен облик, да го зголемат според 
следната динамика: 

- најмалку до износ од 180 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1997 година; 

- најмалку до износ од 210 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1998 година; 

- најмалку до износ од 240 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.1999 година; 

- најмалку до износ од 270 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2000 година; 

- најмалку до износ од 300 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2001 година. 

2. Усогласеноста на капиталот на банките, филија-
лите на странски банки и штедилниците согласно 
одредбите на точка 1 на оваа одлука ќе ј,а контролира 
Дирекцијата за супервизија на Народна банка на Репу-
блика Македонија. 

3. Против банките, филијалите на странски банки и 
штедилниците кон нема да ја усогласат висината на 
основачкиот капитал во паричен облик според точка 1 
од оваа одлука, Народна банка на Република Македо-
нија ќе преземе мерки согласно со одредбите од Зако-
нот за Народна банка на Република Македонија и Зако-
нот за банки и штедилници. 

4. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Претседател 
О.бр. 02-15/XLVII-4/96 на Советот на Народна банка 

22 мај 1996 година на Република Македонија 
Скопје Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
494. 

Врз основа на член 15-а од Законот за банки и ште-
дилници („Службен весник на РМ“ бр.31/93, 78/93 и 17/ 
96) и член 55-а и член 70 точка 30 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ“, бр.26/92, 4/93, 31/93 и 17/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
Х1ЛТ1 седница, одржана на 22.05.19% година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Со оваа одлука се утврдува документацијата и 
постапката за издавано на дозволи според одредбите на 
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Законот за банки и штедилници (во натамошниот 
текст: Закон) за: 

A. Основање и работа на банка 
Б. Основање и работа на филијала на странска 

банка; 
B. Основање и работа на штедилница 
Г. Основање и работа на пазарот на пари и кратко-

рочни хартии од вредност 
Д. Вршење на статусни промени на банка, односно 

штедилница 
Г. Вршење на работите од член 38 на Законот. 

А) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА БАНКА 

2. Кон барањето за издавање дозвола за основање и 
работа на банка, до Народна банка на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Народна банка) се 
поднесува: 

а) Овластување за лицето со кое Народна банка ќе 
соработува во постапката по барањето за издавање доз-
вола за основање и работа на банка; 

б) Одлука за основање на банката која треба да 
содржи: 

- Назив и седиште на банката; 
- Вид на банкарски работи што ќе ги врши банката; 
- Вкупниот износ на основачкиот капитал на бан-

ката во паричен и непаричен облик, уделот на секој 
основач поодделно и рокот за негова уплата, односно 
пренесување во основачкиот капитал на банката; 

- Назив и седиште на основачите на банката; 
- Права, обврски и одговорности на основачите на 

банката; 
- Начин на стекнување и престанок на правата на 

основачите на банката; 
- Критериуми за распределба на добивката, подне-

сување на ризиците и покривање на загубите; 
- Начин на одлучување за статусни промени на бан-

ката и решавање на меѓусебните односи на основачите 
на банката во случај на статусни промени на банката; 

- Начин на решавање на споровите меѓу основачите 
на банката, и 

- Услови и случаи на престанување со работа на 
банката. 

в) Статут на банката кој треба да ги содржи елемен-
тите содржани во Одлуката за основање на банката и 
следните дополнителни елементи: 

- гаранција на штедните влогови во банката; 
- организација и работење на банката; 
- начин на управување со банката и постапката за 

формирање на органите на управување; 
- постапка за именување и разрешување на работо-

водниот орган и други работници со посебни овласту-
вања и нивните овластувања и одговорности; 

- правила за вршење внатрешна контрола и ревизија 
во банката; 

- правила кои ќе се применуваат при реализација на 
нови емисии на акции и при продажба на акциите на 
банката од страна на постојните акционери, со цел соп-
ственичката структура на банката да биде постојано 
транспарентна и позната. 

г) Елаборат за економската оправданост за осно-
вање и работа на банка кој треба да содржи: 

- образложение, односно анализа на потребата од 
основање на банка и на деловните цели на банката; 

- проекција на работењето на банката за две следни 
години во однос на изворите на финансирање, пласма-
ните, приходите и расходите; 

- деловна политика на банката, начин на контроли-
рана на ризиците во работењето и начин на вршење 
внатрешна контрола; 

- податоци за планираниот број на вработени и дина-
мика на негово достигнување, квалификациона струк-
тура и работно искуство на вработените со посебни 
податоци за раководните работници на банката; 

- податоци за деловниот простор во кој банката ќе 
работи; 

- податоци за техничката опременост на банката од 
аспект на безбедноста и од аспект на степенот на комп-
јутеризација. 

д) Основни податоци за основачите на банката: 

За основачи - правни лица 2 
- одлука од надлежниот орган на управување на 

основачот за учество во основањето на банката; 
- извод од регистрација кај надлежен суд и статут на 

основачот; 
- состав на органите на управување на основачот; 
- препис од акционерската книга или книгата на 

учествата во фирмата со состојба на 31.12. претходната 
година и на крајот на месецот кој му претходи на месе-
цот кога се поднесува барањето за основање на банка и 
список на доверителите на основачот; 

- изјава од надлежниот орган на управување за 
(не)постоење на меѓусебна капитална управувачи 
поврзаност на тој со другите основачи на банката; 

- ревизорски извештај и завршна сметка на основа-
чот за последните две години; 

- документ издаден од надлежниот орган за јавни 
приходи за неоптовареност на имотот на основачот со 
обврски спрема државата и други правни и физички 
лица; 

- потврда од надлежниот суд дека против основачот 
не е поведена стечајна постапка. 

За основачи - физички лица: 
- биографија со приложена - документи од надлеж-

ниот суд или друга надлежна институција за тоа дали 
лицето е осудувано за кривични дела и стопански пре-
стап, 

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува во 
банката со приложување на соодветен документ (реше-
ние за наследство, потврда од банка или штедилница за 
височината и датумот на вложување на средствата кои 
се наоѓаат како штеден влог кај неа, до,кумент за висо-
чината на платата и приходи остварени по други основи 
на лицето и сл.) од кои со сигурност ќе се види и докаже 
изворност^ на средствата кои лицето ги вложува во 
банката; 

- документи издадени од надлежен суд или друг над-
лежен орган од кои ќе се види материјалниот и имот-
ниот статус на лицето; 

- изјава од основачот за (не)постоење на меѓусебна 
капитална, управувачи и роднинска поврзаност на тој 
со другите основачи на банката; 

- документ издаден од надлежниот орган за јавни 
приходи за неоптовареност на имотот на основачот со 
обврски спрема државата и други правни и физички 
лица. 

ѓ) Правните и физичките лица кои вложуваат капи-
тал во банката во непарична форма, потребно е да 
достават документ издаден од надлежен орган за неоп-
товареност на тој капитал (имот) со обврски за пла-
ќање (даноци, хипотека и сл.), како и документ од овла-
стена организација за износот на проценетата вредност 
на тој имот. 

3. Истовремено со барањето за издавање дозвола за 
основање и работа на банка, банката во основање е 
должна да достави и барање за издавање согласност за 
именување на работоводен орган на банка, заедно со 
документацијата која е предвидена во Одлуката за до-
кументацијата и постапката за издавање на согласности 
според одредбите на Законот за банки и штедилници 
(„Службен весник на РМ“, бр.26/96). 

4. По доставувањето на сета документација по-
требна за издавање дозвола за основање и работа на 
банка, банката во основање е должна да даде оглас за 
намерата за основање на банка во дневен весник, нај-
малку три дена едноподруго, и за тоа да ја извести 
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Народна банка. Содржината на огласот ја определува 
гувернерот на Народна банка. 

Б) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ФИЛИЈАЛА НА 
СТРАНСКА БАНКА 

5. Кон бараното за издавање на дозвола за основање 
и работа на филијала на странска банка, до Народна 
банка се поднесува: 

а) Овластување за лицето со кое Народна банка ќе 
соработува во постапката по бараното за издавано доз-
вола за основање и работа на филијала на странска 
банка; 

б) Одлука за основање на филијалата; 
в) Статут на филијалата; 
г) Елаборат за економската оправданост за осно-

вање и работа на филијалата; 
д) Ревизорски извештаи за последните три години на 

работењето на странската банка која основа филијала 
во Република Македонија; 

ѓ) Изјава од надлежниот орган на управување на 
странската банка која основа филијала дека ќе испраќа 
до Народна банка еднаш во годината свој ревизорски 
извештај. 

В) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ШТЕДИЛНИЦА 
6. Документацијата и постапката за добивано на 

дозвола за основање и работа на штедилница се ед-
накви со документацијата и постапката предвидени за 
добивање на дозвола за основање и работа на банка. 

7. Штедилницата е должна да приложи и документа-
ција за начинот и инструментите на обезбедување на 
штедните влогови на штедилницата. 

Г) ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПАЗАРОТ НА 
ПАРИ И КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

8. Кон барањето за издавање дозола за работа на 
пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност (во 
натамошниот текст: Пазар) се поднесува: 

а) Овластување на лицето со кое Ј^ародна банка ќе 
соработува во постапката по барањето за издавање на 
дозвола за работа на Пазарот; 

б) Договор за основање на Пазарот кој треба да 
содржи општи одредби за Пазарот, правата и обвр-
ските на основачите, податоци за?основачкиот капитал 
на Пазарот и други податоци неопходни за регулирање 
на односите помеѓу основачите на Пазарот; 

в) Статут на Пазарот кој треба да ги содржи елемен-
тите кои се содржани во Договорот за основано на 
Пазарот дополнителни одредби за организацијата и на-
чинот на работено, начинот на управување и постап-
ката за формирано на органите на управувано и рако-
водење со Пазарот: 

г) Елаборат за економската оправданост за осно-
вано и работа на Пазарот; 

д) Деловник за работа на Пазарот во кој треба да се 
содржани начинот и условите за позајмување на пари и 
промет на краткорочни хартии од вредност. 

Д) ВРШЕЊЕ НА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ 
9. Под статусни промени во смисла на оваа одлука се 

подразбира спојување на банки, поделба на банка на 
повеќе самостојни банки, трансформирање на штедил-
ница во банка и трансформирање на банка во штедил-
ница. 

10. Кон барањето за издавање дозвола за спојување 
на две или повеќе банки во една банка (во натамош-
ниот текст: нова банка), до Народна банка се поднесува 
следната документација: 

а) Одлуки на надлежните органи на управување на 
банките кои се спојуваат за учество во основањето на 
новата банка; 

б) Одлука за основање на новата банка; 
в) Статут на новата банка; 
г) Елаборат за економската оправданост на споју-

вано на две или повеќе банки во една банка; 
д) Почетен биланс на новата банка по извршено 

консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски 
на банките кои се спојуваат; 

ѓ) Податоци за лицата кои ќе раководат со новата 
банка. 

11. Кон барањето за издавано дозвола за поделба на 
една банка на две или повеќе самостојни банки (во 

натамошниот текст: нови банки), до Народна банка 
се поднесува следната документација: 

а) Одлука на надлежниот орган на управување на 
банката ќоја се дели; 

б) Одлуки за основање на новите банки; 
в) Статути на новите банки; 
г) Елаборат за економската оправданост на поделба 

на една банка на две или повеќе банки од кој јасно ќе се 
види дека новите банки ги исполнуваат сите услови кои 
се должни да ги исполнат банките за кои се бара доз-
вола за основано и работа како самостојни банки; 

д) Почетни биланси на новите банки согласно дого-
ворениот делбен биланс на банката која се дели; 

ѓ) Податоци за лицата кои ќе раководат со новите 
банки. 

12. Кон барањето за издаван^ дозвола за трансфор-
мирано на банка во штедилница, до Народна банка се 
поднесува образложение за потребата од трансформи-
рано на банката во штедилница. 

13.Кон барањето за издавано дозвола за трансформи-
рано на штедилница во банка, се поднесува документа-
цијата потребна за додавање дозвола за основано и 
работа на банка според точка 2 на оваа одлука. 

14. Истовремено со барањето за издавање дозвола 
за статусни промени од точка 10,11 и 13 од оваа одлука, 
банките кои се формираат со наведените статусни про-
мени се должни да достават и барање за издавано со-
гласност за именување на работоводен орган на банка, 
заедно со документацијата која е предвидена во Одлу-
ката за документацијата и постапката за издавање на 
согласност според одредбите на Законот за банки и 
штедилници („Службен весник на РМ“, бр.26/96). 

Ѓ) ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ЧЛЕН 38 

15. За добивање дозвола за извршувано на работите 
по член 38 од Законот заедно со барањето за издавано 
на дозвола за извршувано на тие работи, банката под-
несува: 

а) Одлука од надлежен орган за извршување на ра-
ботите по член 38 од Законот; 

б) Елаборат за стручната подготвеност, техничката 
опременост и организационата поставеност на банката 
за извршување на работите за кои се бара согласноста. 

Е. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНКА НА БАРАЊАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ 

16. Врз основа на поднесената документација за до-
бивање на дозвола за основано и работа на банка, фи-
лијала на странска банка, штедилница, пазар на пари и 
краткорочни хартии од вредност (во натамошниот 
текст: институции) согласно одредбите на оваа одлука, 
Народна банка ќе оценува: 

- бонитет на основачите на соодветната институ-
ција; 

- дали постои економска оправданост од основање и 
работа на институцијата, имајќи ја предвид конкурент-
носта и ширината на финансиската понуда на стопан-
ството во однос на постојната финансиска понуда на 
средства; 
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- дали институцијата ќе работи рентабилно, сигурно 
и ликвидно; 

- дали институцијата обезбедува адекватен кадар за 
успешно раководење и работење на банката и 

- дали се обезбедени организационите и техничките 
стандарди во смисла на успешно и сигурно извршување 
на работите на институцијата. 

17. Врз основа на поднесената документација за до-
бивање на дозвола за статусни промени, Народна банка 
ќе оценува дали статусната промена е економски оправ-
дана и дали со статусната промена нема да дојде до 
загрозување на солвентноста, ликвидноста и профита-
билност^, односно стабилноста и сигурноста на инсти-
туциите кои ќе произлезат од статусната промена за 
која се бара дозвола од Народна банка. 

18. Врз основа на поднесената документација за до-
бивање на дозвола за вршење на работите од член 38 на 
Законот, Народна банка оценува дали постои економ-
ска оправданост за вршење на работите и дали банката 
поседува соодветна кадровска екипираност и техничка 
опременост за вршење на тие работи. 

19. Постапката за оценка на барањето за добивање 
дозвола за основање и работа на институцијата, 
вршење статусни промени и вршење на работите од 
член 38, почнува да тече од денот на пристигнатата 
комплетна документација во Народна банка. 

20. Основните елементи содржани во документаци-
јата и доставени заедно со барањето (основачи, осно-
вачки влог и сл.) не може да се менуваат дополнително. 

21. ^комплетната документација нема да се разгле-
дува. 

22. Во постапката за оценка на барањето за изда-
вале дозвола, Народна банка може да побара прецизи-
рање на порано доставената докуменација, како и до-
ставување на дополнителна документација, 

23. Рокот за оценка на барањето за издавање доз-
вола престанува да тече се додека не се достави допол-
нителната документација. 

24. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно 
упатство со кое ќе се пропише формата на доставување 
на дел од документацијата пропишана со оваа Одлука и 
попрецизно ќе се утврди постапката за прибирање на 
потребната документација и оценка на барањето за из-
давање дозвола, 

25. Оваа „Одлука влегува во сила осум дена после 
нејзиното објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

26. По влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-
нува да важи Одлуката за документацијата и постап-
ката за оценка на барање за издавање дозволи и соглас-
ности според одредбите од Законот за банки и штедил-
ници („Службен весник на РМ“ бр. 29/94,25/95 и 62/95). 
О.бр. 02-15/XLVII-5/96 _ Претседател 

22 мај 1996 година на Советот на Народна банка 
Скопје на Република Македонија 

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

495. 
Врз основа на член 8-а, 18 и 93-е од Законот за банки 

и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/93,78/ 
93 и 17/96) и член 70 точка 30 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ44, бр. 26/92,4/93 29/93 и 17/96),Советот на Народна 
банка на Република Македонија на својата XLVII 
седница одржана на 22.05.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД 
ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕ-

ДИЛНИЦИ 
1. Со оваа одлука се утврдува документацијата која 

се приложува кои барањето за добивање согласност од 

Народна банка на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Народна банка) според одредбите на Зако-
нот за банки и штедилници (во натамошниот текст: 
Закон), и постапката за оценка на барањата за доби-
вање согласност за: 

- Измена на Статутот на банката; 
- Именување на работоводен орган на банката; 
- Основање на делови на банка во земјата и во 

странство; 
-- Купување на акции во друга банка; 
- Основање на претставништво на странска банка; 
- Постоечки основач да стекне повеќе од 20% од 

акциите со прабо на управување со банката; 
- Промена на сопственичката структура на акциите 

со право на управување со банката; 
- Изменување на називот и седиштето на банката. 
- Основање на друштво за работа со долгорочни 

хартии од вредност; 
- Формирање на банкарски конзорциум; 
- Статут на Фондот за осигурување на штедните 

влогови; 

А) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ 

2. За добивање согласност за изменување на нејзи-
ниот Статут, банката е должна даја приложи Одлуката 
на надлежниот орган за измена на Статутот, заедно со 
образложението за потребата за изменување на Стату-
тот на банката. 

3. За добивање согласност за именување на работо-
воден орган на банка треба да се приложи следната 
документација: 

а) Биографија на кандидатот со податоци за степе-
нот на стручната подготовка, деловното искуство и 
успешноста во дотогашното работење; 

б) Потврда од надлежниот суд дека кандидатот не е 
осудуван за кривични дела и стопански престапи; 

в) Програма за работа на банката и програма за 
спроведување на деловната и развојната политика на 
банката во следниот период изготвена од страна на 
кандидатот за директор, односно претседател на бан-
ката; 

г) Доказ за престој во Република Македонија и доз-
вола за работа во Република Македонија доколку кан-
дидатот не е државјанин на Република Македонија. 

4. За добиваа согласност за основана на делови 
(филијали и претставништва) на банка во земјата или 
во странство, заедно со бараното банката поднесува: 

а) Соодветна одлука на надлежниот орган на управу-
вање на банката; 

б) Елаборат за оправданоста за основање на 
банка, филијала или претставништво во земјата или во 
странство,4 во кој треба посебно да бидат разработени 
целите, очекуваните финансиски резултати и големи-
ната на капиталот кој се вложува; 

в) Документи издадени од надлежни институции 
(Централна банка, Министерство за финансии и сл.) на 
земјата каде што се основа, филијала или претставниш-
тво на домашната банка, од кои ќе се види можноста за 
основање на филијала или претставништво на банката 
во таа земја. 

5. За добивање согласност за купување на ^кции во 
друга' банка треба да се поднесе: 

а) Одлука на надлежен орган на управување на бан-
ката за купување на акции во друга банка; 

б) Доказ за бонитетот на банката во која се инве-
стира, доколку станува збор за купување на акции во 
странска банка; 

в) Доказ за процентот на учество во капиталот на 
банката во која се инвестира, усогласен со член 27-6 од 
Законот за банки и штедилници. 

6. За добивање согласност за отворање на претстав-
ништво на странска банка, се доставува: 
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а) Одлука на надлежниот орган на управување на 
странската банка за отворање претставништво; 

б) Ревизорски извештај на странската банка за по-
следните две години. 

7. За добивање согласност постоечки основач да сте-
кне повеќе од 20% од акциите со право на управување 
со банката, покрај документацијата предвидена со 
точка 2 потточка д) од Одлуката за документацијата и 
постапката за издавање на дозволи според одредбите на 
Законот за банки и штедилници („Службен весник на 
РМ“, бр. 26^96), основачот е должен да приложи и из-
јава за тоа дали лицето веќе е основач на некоја друга 
банка или друго правно лице и со колкав износ на сред-
ства и процент учествува во основачкиот капитал на 
другата банка или другото правно лице; 

Доколку основачот вложува дополнителен капитал 
во банката во непарична форма, потребно е да ги до-
стави документите предвидени во точка 2 потточка ѓ) 
од Одлуката за документацијата и постапката за изда-
вање на дозволи според одредбите на Законот за банки 
и штедилници. 

8. За добивање согласност за промена на сопстве-
ничката структура на акциите со право на управување 
со банката треба да се поднесе список на сите основачи 
кај кои што е променет или се планира да се промени 
бројот на акциите со право на управувана со банката, 
со податоци за износот на промената. 

Бараното за добивање согласност од став 1 на оваа 
точка се поднесува во еден од следните случаи: 

- како барање за претходна согласност - пред наста-
нување на поединечна промена која значи промена на 
сопственикот кај повеќе од 10% од вкупниот број на 
акции со право на управување со банката; 

- како барање за дополнителна согласност - откако 
како резултат на повеќе помали поединечни промени 
ќе дојде до промена на сопственикот кај повеќе од 3% 
од вкупниот број на акции со право на управување со 
банката во споредба со сопственичката структура за 
која е претходно добиена согласност од Народна банка; 

- како барање за дополнителна согласност - кога ќе 
истечат шест месеци од датумот на последно издаде-
ната согласност од Народната банка за промена на соп-
ственичката структура на банката. 

Банката е должна на соодветен начин да ги извести 
своите постојни акционери, како и физичките и прав-
ните лица кои планираат да станат нејзини акционери, 
дека секоја промена на сопственичката структура под-
лежи на согласност на Народна банка и дека во случај 
таква согласност да не се издаде, купувањето, односно 
преносот на акциите, ќе биде сторнирано. 

9. За добивање согласност за измена на називот и 
седиштето на банката, банката е должна да приложи 
Одлука на надлежниот орган на управување на банката 
и образложение за потребата и целта на таквата из-
мена. 

10. За добивање согласност за основање на друштво 
за работа со долгорочни хартии од вредност, банката 
поднесува: 

а) Одлука на надлежен орган на банката за осно-
вање на друштвото во која треба да е содржан износот 
на средствата со кои банката ќе учествува во основач-
киот капитал на друштвото; 

б) Договор или Одлука за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; 
г) Елаборат за економската оправданост за осно-

вање на друштвото. 
11. За добивање согласност за формирање на бан-

карски конзорицум банките кои го формират конзор-
циумот поднесуваат 

а) Одлука од надлежните органи на управување на 
банките за формирање на банкарски конзорциум; 

б) Договор за формирање на банкарски конзорциум 
во кој ќе бидат прецизирани правата и обврските на 
банките кои го формираат конзорциумот и условите за 
престанок со работа на конзорциумот; 

в) Елаборат за економската оправданост и потре-
бата од формирање на конзорциум. 

12. За добивање согласност на Статутот на Фондот 
за осигурување на штедните влогови заедно со бара-
њето се поднесува Статут кој е усвоен од страна на 
надлежниот орган на управување на Фондот за осигуру-
вање на депозити и кој треба да биде усогласен со 
одредбите од Законот. 

Со Статутот на Фондот за осигурување на штедните 
влогови се утврдува: 

а) Назив и седиште на фондот; 
б) Организација и работење на Фондот; 
в) Опис на работите што ќе ги врши Фондот; 
г) Вкупен износ на основачки капитал на Фондот и 

уделот на секој основач пооделно; 
д) Начин на зголемување на вкупните средства на 

Фондот; 
ѓ) Распоредување и распределба на добивката, под-

несување на ризици и покривање на загуби; 
е) Начин на управување со Фондот и постапка за 

формирање на органите на управување со Фондот; 
ж) Именување и разрешување на работоводниот ор-

ган и други работници со посебни овластувања во Фон-
дот и нивните овластувања и одговорности; 

з) Престанок со работа на Фондот; 
ѕ) Постапка за донесување, изменување и дополну-

вање на статутот и на други акти на Фондот; и 
и) Постапка за прием и исклучување на банките и 

штедилниците од членството во Фондот; 
и) Други организациони прашања во врска со рабо-

тењето на Фондот. 

Б) ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНКА НА БАРАЊАТА 
З А ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

13. При оценка на барањето за согласност за измену-
вање на статутот на банката, Народна банка оценува 
дали измената на Статутот значи суштинска измена на 
условите за работа и како тоа може да се одрази врз 
натамошното работење на банката, и дали постои усо-
гласеност на измените и дополнувањата со одредбите 
од Законот за банки и штедилници и други прописи. 

14. При оценка на барањето за именување на рабо-
товоден орган на банка, Народна банка оценува дали 
кандидатот има стручна подготовка и работно искуство 
доволни за успешно вршење на функцијата работово-
ден орган на банката и дали биографијата на кандида-
тот и неговата дотогашна работа даваат сигурност дека 
тој ќе ја врши својата функција во согласност со закон-
ските прописи и во интерес на штедачите, доверите-
лите и акционерите на банката. 

Народна банка нема да издаде согласност за канди-
дат кој бил работоводен орган или член на органите на 
управувана на банка против која е поведена предсана-
циона постапка, санација или стечајна, односно ликви-
дациона постапка, освен доколку недвосмислено се 
утврди дека кандидатот ја вршел својата функција во 
таа банка непосредно пред или по настануваа на при-
чините кои довеле до поведување на предсанациона по-
стапка, санација или стечајна, односно ликвидациона 
постапка во банката 

15. При оценка на барањето за издавање согласност 
за основана на претставништво на странска банка, На-
родна банка може да ги земе во предвид и критери-
умите пропишани во Одлуката за критериумите за бо-
нитетот на странската банка која основа филијала во 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/96). 
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16. При оценка на барањето за издавање согласност 
за изменување на називот и седиштето на банката, На-
родна банка оценува дали издавањето на согласноста е 
во согласност со законските прописи. 

17. При оценка на барањето за издавање согласност 
од точка 4, 5, 7, 8, 10 и 11 од оваа одлука, Народна 
банка оценува дали се исполнети законските услови за 
издавање на согласноста и дали со издавањето на соглас-
носта нема да се загрози солвентноста, ликвидноста и 
профитабилност односно стабилноста и сигурноста 
на банката која бара издавање на согласноста. 

18. При оценка на барањето за издавање согласност 
на Статутот на Фондот за осигурување на штедните 
влогови, Народна банка оценува дали Статутот е усо-
гласен со Законот за банки и штедилници и други про-
писи и дали во него има одредби кои можат да ја загро-
зат стабилноста и сигурноста на банките и штедилни-
ците - членки на Фондот, и на банкарскиот систем во 
целина. 

19. Во постапката за оценка на барањето за изда-
вање на бараната согласност, Народна банка може да 
побара прецизирање на веќе доставената документа-
ција и доставување на дополнителна документација. 

20. Во постапката за оценка на барањето за изда-
вање на бараната согласност, Народна банка ќе ја кори-
сти и документацијата со која таа располага за соодвет-
ната банка, односно штедилница. 

21. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на 
штедилниците во Република Македонија. 

22. Оваа одлука влегува во сила 8-миот ден по обја-
вувањето во Службен весник на Република Македо-
нија. 

О. бр. 02-13/XLVII-6/96 
22 мај 1996 година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

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

496. 
Врз основа на член 5 од Законот за банки и штедил-

ници (Службен весник на Република Македонија бр. 31/ 
93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (Службен 
весник на РМ бр. 26/92,4/93, 29/93 и 17/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
XI.VII седница, одржана на 22.05.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА БОНИТЕТОТ НА 
СТРАНСКАТА БАНКА КОЈА ОСНОВА ФИЛИ-

ЈАЛА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за 
бонитет кои треба да ги исполнува странска банка која 
поднела барање до Народна банка на Република Маке-
донија за добивање на дозвола за отворање на филијала 
во Република Македонија. 

2. Филијала на странска банка во Република Маке-
донија може да основаат само банки кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- да имаат ревизорски извештаи изработени од 
страна на меѓународно признати ревизорски куќи нај-
малку за последните три години на нивното работење; 

- износот на нивниот капитал да е најмалку десет 
пати поголем од износот на капиталот со кој се основа 
филијалата; 

- коефициентот на адекватност на капитал да е по-
голем од 8%, пресметано според методологија која 
битно не се разликува од методологијата на Базелскат^ 
капитална спогодба; 

- странската банка, нејзините филијали, другите 
субјекти кои се капитално или управувачки поврзани со 
банката и лицата со посебни овластувања во банката да 
не се осудувани за дела кои се подведуваат под терми-
нот „перење на пари“'. 

3. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15/XLVII-7/96 
22 мај 1996 година Претседател 

Скопје н а Совет на Народна банка 
на Република Македонија 

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

497. 
Врз основа на член 24-а од Законот за банки и ште-

дилници (Службен весник на Република Македонија бр. 
31/93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија Службен 
весник на РМ бр. 26/92,4/93, 29/93 и 17/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 

XLVII седница, одржана на ден 22.05.1996 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СУПЕРВИЗ ОРСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ, А НЕНАПЛАТЕНИ 
ПОБАРУВАЊА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИ-

ЦИТЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат супервизорските 
стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени 
побарувања на банките и штедилниците (во ната-
мошниот текс: банките) по основ на главница, камата и 
вонбилансни ставки, 

2. Банките не смеат да преземаат мерки и активно-
сти кои ќе значат директно или индиректно непочиту-
вање на супервизорските стандарди утврдени со оваа 
одлука. 

3. Достасување, во смисла на оваа одлука, значи 
истек на последниот ден на кој комитентот на банката 
бил должен да исплати одредена сума на пари на бан-
ката, согласно склучениот договор со банката. 

А) ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ДОСТАСУ-
ВАЊЕ 

4. Во моментот на целосно или делумно достасување 
на побарување по главница, делот на побарувањето кое 
е достасно се префрлува на сметките за достасни поба-
рувања. 

Достасаното вонбилансно побарување по основ на 
гаранција, акредитив или друг облик на вонбилансна 
активност се префрлува на сметките за достасни поба-
рувања,, доколку истовремено банката ја исплатила сво-
јата обврска, бдносно обврската на банката за плаќање 
достасала, а банката не ја исплатила својата обврска. 

5. Банката може да го продолжи рокот за достасу-
вање наведен во склучениот договор со комитентот 
само со анекс на договорот. 

6. Пред да се донесе Одлуката за продолжување на 
рокот за достасување, банката изготвува анализа за 
причините за непочитување на договорениот рок од 
страна на комитентот, причините за непреземање на 
дејствија за присилна наплата на побарувањето и про-
ценка на веројатноста на наплата на побарувањето во 
продолжениот рок за достасување. 

7. Продолжувањето на рокот на достасување во еден 
договор два и повеќе пати подлежи на верификација од 
страна на управниот одбор на банката. 
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Б) КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА КАМАТА 

8. Капитализација на камата, односно претворање 
на побарување по камата во побарување по главица, е 
дозволено само доколку кумулативно се исполнети 
следните услови: 

- капитализацијата е дел од формалната консолида-
ција на повеќе видови побарувања од еден должник во 
едно побарување; 

- извршена е класификација на новонастанатото по-
барување која резултира во издвојување посебна ре-
зерва која адекватно го компензира избегнувањето на 
книжењето на ^функционалната камата која се јавува 
поради капитализацијата на каматата; 

- Народна банка на Република Македонија е изве-
стена за намерата за вршење на капитализација на ка-
мата најмалку десет дена пред таа да биде извршена. 

9. Известувањето до Народна банка на Република 
Македонија од точка 8 на оваа одлука треба да содржи: 

- преглед на побарувањата кои се консолидираат со 
назнака на ризичната категорија во која тие побару-
вања биле класифицирани пред консолидацијата; 

- вкупно издвоена посебна резерва за побарувањата 
кои се консолидираат, вклучувајќи ја тука и ^функци-
оналната камата; 

- ризичната категорија во која ќе биде класифици-
рано новонастанатото побарување; 

- образоложение за извршената капитализација на 
камата кое ќе ги содржи елементите наведени во точка 
6 на оваа одлука. 

10. По исклучок од точка 8 на оваа одлука, дозво-
лена е капитализација на интеркаларната камата кај 
долгорочните кредити. 

В) КРЕДИТИРАЊЕ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУ-
ВАЊА 

11. Банката неможе да одобри кредит за наплата на 
побарувањата по главница, побарувањата по камата и 
вонбилансните побарувања. 

12. По исклучок, банката може да одобри кредит 
или издаде гаранција на должник кој има достасани 
обврски или кому во рок од 30 дена му достасува некоја 
обврска спрема банката само доколку банката може да 
обезбеди документирани докази дека одобренот кре-
дит, односно гаранција, нема да послужи за отплата на 
обврските спрема банката. 

13. Банката презема мерки.за да се обезбеди дека 
одобрениот кредит, односно гаранција, од претходната 
точка на оваа одлука не е искористен за исплата на 
обврските спрема банката. 

Г) ЦЕЛОСЕН ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА 

14. Банката врши отпис на побарувања откако врз 
основа на формален судски акт се исцрпени сите мож-
ности за наплата на побарувањето (донесена е конечна 
судска пресуда за невалидност на побарувањето, завр-
шена е стечајната, односно ликвидационата постапка и 
сл.). 

15. Банката може да врши отпис на побарувања и 
без постоење на формален судски акт доколку е недво-
смислено утврдена неспремноста на комитентот да ја 
плати обврската, а банката нема валидни инструменти 
за присилна наплата на побарувањето. 

16. Одлука за целосен отпис на побарување донесува 
управниот одбор на банката откако е усвоен претходно 
изготвен елаборат за извршениот отпис кој задолжи-
телно ги содржи следните елементи: 

- наведување дали комитентот спрема кого побару-
вањето е отпишано е капитално, управувачки или род-
нински поврзан со основачите, членовите на управниот 
одбор, работоводниот орган и лицата со посебни овла-
стувања во банката; 

- лицата кои учествувале во одобрувањето на креди-
тот; 

- причината за непостоење или неадекватност на 
обезбедувањето на побарувањето; 

- преземените мерки за наплата на побарувањето и 
нивниот исход; 

- причината за предлогот да се изврши отпис на 
побарувањето; 

- проценка дали при одобрување, следење, наплата и 
отпис на побарувањето се почитувани актите на делов-
ната и кредитната политика и цитирање на одредбите 
од тие акти кои овозможиле одобрување на кредити со 
обезбедување од така слаб квалитет. 

Д) ДЕЛУМЕН ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА 
17. Банката може да врши делумен отпис на побару-

вања при постоење на програма за реструктурирање на 
кредитот која предвидува делумен отпис на побарува-
њата и при спогодба за т.и. дисконтна наплата која му 
овозможува на комитентот да изврши само делумна 
исплата на своите обврски со истовремен отпис на оста-
токот на побарувањето. 

18. Одлука за делумен отпис на побарување доне 
сува управниот одбор на банката откако е усвоен прет 
ходно изготвен елаборат за извршениот отпис кој за-
должително ги содржи сите елементи наведени ве 
точка 16 од оваа одлука и дополнително образложение 
за економската оправданост од вршење на делумен от 
пие на побарувања. 

Ѓ) ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ОТПИС НА ПОБАРУ-
ВАЊА 

19. Гласањето на одделните членови на управниот 
одбор за делумен и целосен отпис на побарувања задол-
жително се наведува во записникот од одржаната сед-
ница на управниот одбор. 

20. Народна банка на Република Македонија ќе го 
контролира отпишувањето на побарувањата и ќе ја 
сторнира одлуката за отпис доколку утврди дека: 

- не е запазена постапката утврдена за отпис на 
побарувања; или 

- отписот на побарувањето не бил економски оправ-
дан, односно неоправдано е нанесена штета на профи-
табилност^ и солвентноста, а со тоа и на стабилноста и 
сигурноста на банката. 

21. По донесената одлука на управниот одбор, отпи-
шаните побарувања се пренесуваат на посебно вонби-
лансна сметка и за нив се води посебна евиденција од 
страна на банката, одделно за целосниот отпис, од-
делно за делумниот отпис на побарувања. 

По истекот на најмалку три години од моментот 
кога побарувањето е отпишано, а во меѓувреме не се 
појавила реална можност барем дел од побарувањето 
да биде наплатено, банката може да донесе одлука да ги 
искнижи отпишаните побарувања од вонбилансната 
сметка на која тие се водат и да ги префрли на друга 
вонбилансна сметка на која ќе бидат евидентирани от-
пишаните побарувања без никаква веројатност на на-
плата. 

Ж) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
22. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 30 септември 1996 година, 
освен деловите (Г), (П) и (Ѓ) на оваа одлука кои ќе се 
применуваат со влегувањето во сила на оваа одлука. 

О. бр. 02-15/XLVII-8/96 
22 мај 1996 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 
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498. 
Врзрснова на член 24 од Законот за банки и штедил-

ници (Службен весник на Република Македонија бр. 31/ 
93, 78/93 и 17/96) и член 70 точка 27 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (Службен 
весник на РМ бр. 26/92,4/93, 29/93 и 17/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 

XLVII седница, одржана на ден 22.05.1996 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ 
БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ СТАВКИ НА 
БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ СПОРЕД СТЕПЕ-

НОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ 

1. Во Одлуката за класификација на активните би-
лансни и вонбилансни ставки на банките и штедилни-
ците според степенот на нивната ризичност („Службен 
весник на РМ44, бр. 10/94, 56/95 и 62/95) се вршат след-
ните измени и дополнувања: 

а) во точка 4 по став 2 се додава нов став кој гласи: 
„При класификацијата на вложувањата во хартии од 
вредност се зема во предвид и односот на нивната про-
ценета пазарна вредност и нивната книговодствена 
вредност, така што износот на потенцијалните загуби 
кои произлегуваат од определената ризична категорија 
за тие вложувања е приближен на разликата помеѓу 
нивната проценета пазарна вредност и нивната книго-
водствена вредност. 

б) во точка 16 став 2 бројот „30" се заменува со 
бројот „15". 

в) во точка 16 став 3 зборовите „извештајот со со-
стојба 31.12. се доставува 30" се заменуваат со зборо-
вите „извештаите со состојба ЗО.Об.и 31.12. се доставу-
ваат „5" и по зборовите „доставување на“ се додаваат 
зборовите „периодичната пресметка, односно“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15/XLVII-9/96 
22. мај 1996 година Претседател 

Скопје н а Совет на Народна банка 
на Република Македонија 

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

499. 
Врз основа на член 50 и член 70 точка 30 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија (Службен 
весник на РМ бр. 26/92,4/93,29/93 и 17/96), а во врска со 
член бб од Законот за банки и штедилници (Службен 
весник на Република Македонија бр. 31/93, 78/93 и 17/ 
%), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија на својата ХЕУН седница, одржана на 22.05.1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗОРСКА 
КОНТРОЛА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНО-

СТИ 

1. Со оваа одлука се пропишуваат поблиските 
услови, предметот и начинот на вршење супервизорска 
контрола на банките и штедилниците (во натамош-
ниот текс: банките) и постапката при преземаното 
мерки за отстранувана на неправилностите утврдени со 
контролата. 

Под неправилности во смисла на оваа одлука се по-
дразбираат состојбите и активностите на банката што 
можат да ја загрозат стабилноста и сигурноста на рабо-
тењето на банката, односно стабилноста и сигурноста 
на банкарскиот систем во целина, без оглед на тоа дали 
со нив директно се повредуваат одредбите од Законот 
за банки и штедилници или други прописи. 

2. Со контролата од точка 1 став 1 на оваа одлука, 
Народна банка на Република Македонија (во ^ ?ната-
мошниоот текст: Народна банка) особено ги утврдува: 

- Законитоста во работевте ; 
- Континуитетот во исполнувавте на условите за 

основање и работа на банка: 
- Адекватноста на капиталот; 
- Квалитетот на активата и активните вонбќлансни 

ставки; 
- Адекватноста на издвоената посебна резерва; 
- Можноста за остварување добивка; 
- Начинот на обезбедувана и управување со ликвид-

носта; 
- Адекватноста и квалитетот на управувањето; 
- Начинот на вршење внатрешна контрола; 
- Начинот на регулирање и контролирање на ризи-

ците во работењето. 
По потреба, Народна банка ги контролира и другите 

елементи на работењето на банката кои, директно или 
индиректно, делуваат на нејзината солвентност, лик-
видност и рентабилност, односно на нејзината стабил-
ност и сигурност. 

3. Народна банка врши континуирана посредна су-
первизорска контрола со преглед на податоците и из-
вештаите што банката е должна да ги доставува во 
Народна банка според постојкоте прописи и на посебно 
барање на Народна банка, како и на останатата распо-
ложива документација за банката, другите субјекти кои 
се капитално и управувачки поврзани со банката и ко-
митетите на банката. 

4. Според однапред подготвена програма, а и по 
потреба, Народна банка врши непосредна супервизор-
ска контрола (во натамошниот текст: контрола) со 
увид кај самата банка и други субјекти капитално и 
управувачки поврзани со банката. 

Контролата од став 1 на оваа точка може да биде: 
а) непосредна контрола од охраничеи обем за вери-

фикација на наодите од посредната контрола и за непо-
средна контрола на одделни елементи на работеното на 
банката; и 

б) целосна непосредна контрола на работеното на 
банката, со опфаќање на елементите од точка 2 ,на оваа 
одлука. 

5. Со контролата од точка 4 на оваа одлука, На-
родна банка најмалку еднаш годишно ќе ја опфати се-
која банка на територијата на Република Македонија. 

6. Контролата се врши црз основа на решение на 
гувернерот на Народна банка со кое се определуваат 
овластените работници за вршење на контролата. 

7. Овластените работници при вршењето на контро-
лата се раководат од правилата и стандардите на супер-
визорската контрола усвоени од страна на Народна 
банка, а може да преземат и дополнителни контролни 
постапки за успешно завршување ид кон-тролата. 

До донесуваното на правилата и стандардите од став 
1 на оваа точка, овластените работници ќе се раководат 
од пишаните процедури за контрола на одделни еле-
менти на работеното на банката донесени од страна на 
гувернерот на Народна банка. 

8. За состојбите и активностите утврдени со контро-
лата, овластените работници изготвуваат записник и го 
доставуваат на банката. 

Записникот од извршената контрола претставува 
службена тајна на Народна банка и банката е должна да 
ја чува. Банката може да ја цитира или на друг начин да 
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ја наведе содржината на записникот на трети лица само 
по добиена писмена согласност од Народна банка. 

9. Банката има право на приговор на записникот во 
рок од пет работни дена од денот на приемот на запис-
никот. 

Управниот одбор на банката е должен да го разгледа 
записникот од извршената контрола и за тоа да ја изве-
сти Народна банка. Управниот одбор може да даде до-
полнителни забелешки на записникот 15 дена, по при-
емот на записникот. 

10. Доколку неправилностите утврдени со контро 
лата се од помал обем, Дирекцијата за супервизија на 
Народна банка може, при доставувањето на записников 
или подоцна, да даде сугестии за нивно отстранување де 
управниот одбор на банката. 

И . Доколку неправилностите утврдени со контро-
лата се од поголем обем, а Народна банка процени дека 
Управниот одбор на банката е подготвен да ги преземе 
сите неопходни дејствија за нивно отстранување, На-
родна банка може да побара Управниот одбор во одре-
ден рок да изготви план за отстранување на неправил-
ностите утврдени со контролата и тој план да го до-
стави до Народна банка. 

12. Во случај Народна банка да процени дека непра-
вилностите утврдени со контролата се од таков обем 
што бараат неодложни активности од страна на бан-
ката, дека доаѓа до незадоволително извршување на 
планот за отстранувано на неправилностите или дека 
стабилноста и сигурноста на банката засилено се вло-
шува, гувернерот може да донесе решение со кое про-
тив банката презема мерки и определува рокови за от-
странувано на утврдените неправилности, согласно За-
конот за Народната банка на Република Македонија. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за вршење контрола на 
бонитетот на банките и штедилниците и за постапката 
за преземање на мерки за отстранувано на утврдените 
неправилности („Службен весник на РМ, бр. 25/93 и 29/ 
94). 

14. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15/XLVII-10/96 
22. мај 1996 година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка на 
Република Македонија ' 

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

500. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за девизно 

работено („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и член 
70 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/92, 4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на 
Република Македонија на својата XLVII седница одр-
жана на 22.05.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДО-
ВИТЕ НА ДЕВИЗИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУ-
ВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР 
И НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕ НА КУРСЕ-

ВИТЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за видовите на девизи кои се предмет 
на купувано и продавање на девизниот пазар и начинот 
на искажување на курсевите на тие девизи („Службен 

весник на Република Македонија“, бр. 40/93), во точ-
ката 1, став 1, точките 16) и 17) се менуваат и гласат: 

16) Шпанска пезета (ЕЅР) 

17) Европска пресметковна единица 
(ХЕ1Ј) 

2. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од обја-
вуваното во „Службен весник на РМ“. 

О. Бр. 02-15/XLVII-11/96 
22 мај 1996 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

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

501. 
Врз основа на член 68 став 1 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и член 
70 точка 5 и 30 од Законот за Народна банка на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 
4/93, 29/93 и 17/96), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата XLVII седница одржана на 
22.05.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕ-

. НИГЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО 

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и 
условите за користено на дел од девизните резерви за 
обезбедување на гаранции на овластените банки за ра-
бота во странство. 

2. При одлучувањето за издвојувано на дел од девиз-
ните резерви за обезбедувано на гаранции на овласте-
ните банки. Народна банка на Рспублнка Македонија 
се раководи од следните критериуми: 

а) користењето да се однесува за: 
- покритие за обезбедувано на девизни кредитни 

линии со кои ќе се кредитира производството наменето 
за извоз; 

- покритие за обезбедување на плаќања за увоз на 
суровини и репроматеријали, опрема и резервни делови 
за производство наменето за извоз; 

- гаранција за авансна наплата на иден извоз; 
- конфирмација за отворање ностро акредитиви на 

извозно ориентирани претпријатија; 
- конфирмација на гаранции по програмата ФАРЕ; 
-обезбедување на контрагаранции за добро извршу-

вано на инвестициони работи во странство; 
б) овластените банки да имаат квалитетно обезбеду-

вано на своите пласмани спрема крајните корисници; 
в) вкупниот износ од издвоените девизни резерви по 

поединечен краен корисник да не биде поголем од 10% 
од износот утврден со „Одлука за користење на дел од 
девизните резерви за издавано на гаранции на овласте-
ните банки за работа со странство во функција на подр-
ж у в а л на стопанските активности„ (Службен весник 
на РМ бр. 22/94, 40/94 и 20/96). 

3. Користењето на дел од девизните резерви од 
страна на овластената банка е условено со доставување 
до Народна банка на Република Македонија писмено 
барање, документација и инструменти за обезбедување 
и тоа: 

а) документација која овластената банка треба да ја 
достави, се состои од: 

- барано со образложение за економска оправда-
ност; 
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- договор помеѓу крајниот корисник и странскиот 
партнер; 

- одлука на кредитниот одбор на овластената банка; 
- договор помеѓу банката и крајниот корисник; 
- друга документација која овластената банка треба 

да ја достави по барање на Народна банка на Република 
Македонија, доколку Народната банка на Република 
Македонија оцени дека неможе во целост да ја согледа 
оправданоста за издвојување на дел од девизните ре-
зерви според горенаведената документација; 

б) соодветни инструменти со кои Народна банка на 
Република Македонија ќе обезбеди сигурност во вра-
ќана на делот од девизните резерви кој е ставен во 
функција на овластената банка. 

4. Врз основа на критериумите утврдени во точката 
2 и приложената документација од точка 3 од оваа од-
лука, Народна банка на Република Македонија одлу-
чува за секое поединечно барање доставено од страна 
на овластената банка. 

По одобрувањето на бараното, Народна банка на 
Република Македонија склучува договор за користење 
на дел од девизните резерви со овластената банка 
Иструмснтитс за обезбедување од точка 3 под б) се 
составен дел од договорот. 

5. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. Бр. 02-15/XLVII-12/ 96 

22 мај 1996 година Претседател 
Скопје на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Законот за ловството („Службен 
весник на Република Македонија“ број 20/96) е напра-
вена грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО 

Во членот 4 став 1: 
- во точка 3, наместо зборот „Capreoluc" треба да 

стои зборот „Capreolus"; 
- во точка 21, наместо зборот „Erhe" треба да стои 

зборот „ЕЛ“; 
- во точка 40 меѓу зборовите: „minimus" и „Винт“ 

наместо буквата „и“ треба да стои цртичка; 
- во точките 73 и 74 наместо зборот „Podicepxs" 

треба да стои зборот „Podiceps"; 
- во точка 106, наместо зборот „Filvus" треба да*стои 

зборот „Fulvus". 
Во членот 10 став 5, меѓу зборот „правни“ и зборот 

„физички“, треба да стои буквата „и“. 
Во членот 12 став 2, наместо зборот „гривнеш", 

треба да стои зборот „гривнеж". 
Во членот 14 став 1 алинеја 12, наместо зборот „па-

јак“, треба да стои зборот „пајка“. 
Во членот 32, наместо зборот „установувањето“, 

треба да стои зборот „установеното“. 

Број 13-1899/1 
21 мај 1996 година 

Скопје Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на Република Македонија 

Бр. 26 - Стр. 835 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
постапка за раскинување на договор за купопродажба 
на недвижен имот по тужбата на тужителката Георги-
евска Славка од Скопје против тужениот Мекиќ Ер-
дуан, со последна адреса на живеење на ул. ,Дурмитор-
ска" бр. 3-б, Скопје. 

Се повикува тужениот Мекиќ Ердуан во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот. 
Во спротивно, постапката ќе продолжи така што ќе му 
биде определен привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Х.П. бр. 
3919/94. (215) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета 
по тужбата на тужителот Ѓорѓиевски Димитрија, про-
тив тужениот Исен Исенов од с. Љуботен, Скопје, а 
сега во странство, СР Србија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 10 дена по објавува-
њето на огласот со писмен поднесок или лично да до-
стави податоци за неговото место на живеење или 
адреса. Во спротивно, судот преку Центарот за соци-
јални работи од редот на адвокатите ќе му постави 
привремен старател кој во овој спор ќе ги штити него-
вите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 1651/ 
96. (216) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Бајрам Рецепи, с. Идризово, 
против тужената Ветиме Рецепи, со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавува-
њето на судксиот оглас да се јави во овој суд или во 
истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса 
на живеење. Во спротивно, ќе и биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, П. бр. 1447/ 
96. (217) 

Се повикува Георгиевски Миланов Владимир, со не-
позната адреса, да се јави во Општинскиот суд Скопје II 
- Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на РМ“ заради учество 
во постапката за утврдување право на сопствнеост, за-
ведена по тужбата на тужителите Перковска Гордана, 
Перковска Лилјана и Перковски Живко, сите од 
Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 659/ 
(218) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Асани Афродита од с. Лакавица - Гостиварско, против 
тужениот Асани Фејзула од с. Ракавица - Гостиварско, 
а сега со непозната адреса во странство. Вредност на 
спорот неопределена. 

На тужениот му се поставува привремен застапник и 
тоа лицето Фидани Шоип, дипломиран правник од с. 
Добридол - Гостиварско, стручен соработник во Опш-
тинскиот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интере-
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сите на тужениот до конечото завршување на спорот, 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно се додека органот за стара-
телство на тужениот не му постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 113/96. 
(219) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд е заведен парничен предмет за утврду-
вање право на сопственост по тужбата на тужител ите 
Митковски Петруш и Стојанче Матковски и двајцата 
од Скопје, ул. „Пролет14 бр. 1/2-1, против тужениот 
Саво Јовановски од с. Арбанашко, сега отселен со не-
позната адреса. Вредност на спорот 40.000 денари. 

На тужениот му се псотавува привремен застапник, 
стручен соработник Аница Аргировска, вработена при 
Општинскиот суд во Куманово, која ќе го застапува 
тужениот до окончување на постапката или до појаву-
вање на тужениот во судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, X. П. бр. 197/96. 
(221) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Лазов 
Душко од Кавадарци, ул. „Ресавска“ бр. 18, чиј полно-
мошник е Ѓорѓи Митрев, адвокат од Кавадарци против 
тужената Лазова Ленче од Кавадарци, сега со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужената Лазова Ленче во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот да 
прими покана, или, пак, да ја достави точната адреса на 
живеење. 

Доколку тужената не се јави ќе и биде поставен 
привремен застапник лицето Томе Спанџов, адвокат од 
Кавадарци, кој ќе ги штити нејзините права и интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 153/95. 
(207) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по 
тужба на тужителот „Макпетрол" АД со П.О. -
Скопје, против таужениот Атанар Стефановски од с. 
Вратница, сега во САД со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Атанас Стефановски од с. 
Вратница, да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот 
суд во Тетово, лично или да овласти свој полномошник 
кој ќе го застапува пред судот. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјални работи - Тетово ќе му 
постави привремен застапник кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси се до правосилното окончување 
на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 487/96. (201) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
надомест на штета по тужба на тужителот АД за осигу-
рување „Македонија“ - Филијала - Тетово, против 
Екрем Исмаили од с. Џепчиште - Тетово, сега со не-
позната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужениот Екрем Неџат Исмаили да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот или во истиот рок одреди 
свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за 
социјална работа - Тетово ќе му биде одреден привре-
мен застапник кој ќе го застапува до правосилно окон-
чување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 682/96. (213) 

Пред овој суд се води спор за материјална штета по 
тужбата на тужителот Ристовски Ратко од Крива Па-

ланка, против тужениот Азизи Јаји од с. Церово сега со 
непозната адреса во Италија. 

Се повикува тужениот да се јави пред Општинскиот 
суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот или да постави свој полномошник. Во спро-
тивно, овој суд по истекот на рокот по службена долж-
ност ќе постави привремен старател кој ќе ги штити 
неговите права и интереси се до окончувањето на спо-
рот. 

Од Општинскиот суд во Т,етово, П. бр. 1299/95. (214) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Џелили Селвинас од с. Челопек, 
против тужениот Џелили Нефаил од с. Челопек, а сега 
со непозната адреса во Австрија. 

Се повикува тужениот Џелили Нефаил од с. Чело-
пек, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да 
достави своја адреса или постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 308/96. (209) 

Пред овој суд се води спор за долг по тужба на 
тужителот Ацо Мачевски од Тетово, против тужениот 
Славчо Бошковски, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Славчо Бошковски од Те-
тово, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да достави своја адреса или 
одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му 
одреди привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 578/96. (210) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
исполнување на договор за купопродажба, по тужбата 
на тужителот Димковски Радисав од с. Сиричино, про-
тив тужените Зафировски Владимир, Зафировски Ѓоре 
и Зафировски Дука, сите од с. Сиричино, сега со непоз-
ната адреса во Белград. 

Се повикуваат тужените да се јават, достават точна 
адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува 
во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот. По истекот на овој рок судот 
на тужените ќе им постави привремен старател преку 
ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1564/95. (190) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителката Дивна Петков-
ска од Тетово, ул. „Беломорска" бр. 28, против туже-
ната Будимовска Јелена од Тетово, сега со непозната 
адреса во СРЈ. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
точна адреса, или, да одреди полномошник кој ќе ја 
застапува до правосилното окончување на овој спор во 
рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок судот на тужената ќе А постави 
привремен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1224/95. (222) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4958/ 
96-на регистарска влошка бр. 1-805-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејност на Општественото претпријатие за 
угостителство туризам, игри на среќа, трговија на големо и мало 
„БАЛКАН“ д.о. Плоштад „Маршал Тито“ Кавадарци. 

Дејности: 110109, 110309, услуги во внатрешната и меѓународна 
шпедиција, посредништво, вршење на комисиони работи во областа 
на прометот на стоки и сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр. 4958/96 (4584) 
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\ Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5005/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66743-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и запишуа-
ње право за вршење надворешнотрговски промет на Претпријатието 
за производство, услуги и трговија „ВЕДЕКС" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Иво Лола Рибар“ бр. 5/5, Валандово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.3. 1996 год. а 
основач е Тодоровска Каролина од Валандово. 

Дејности: 020131, 013121, 060501, 060502, 060503, 060602, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 071025, 
070126, 070127, 071028, 070129, 071032, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080121, 080190, 
080201, 080202, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320, малограничен 
промет на стоки со соседните земји, реекспорт, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен туризам, продажба на странска стока од складишта и 
консигнација, застапување на странски фирми, отворање на фри-шо-
пови, превоз на стока во друмскиот сообраќај, превоз на патници во 
патниот сообраќај, во странство. 

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

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства, а Тодоровска Каролина е директор без ограничу-
вање. 

Во надворешно трговскиот промет за претпријатието истапува То-
доровска Каролина без ограничуање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5005/96. (4733) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5523/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-34758-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на име и седиште, промена на основачи, дејност во 
внатрешен промет и лице овластено за застапување на Претпријатие-
то за производство, трговија на мало и големо „ХЕМА-кО" експорт-
иморт ц.о. ул. „Скупи“ бр. бб, Скопје. 

Досегашното име и седиште се менува и во иднина ќе гласи: Прет-
пријатието за производство, угостителство и трговија на мало и голе-
мо ,,ХЕМА-КО" експорт-импорт ц.о. ул. „Пролет“ бр. 25, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Соња Танчева од Скопје а 
како нов основач пристапува Александар Танчев од Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080121, 080122, 
080Ј.23, 080129. 

Се брише досегашниот застапник Соња Танчева - директор без 
ограничување, а се запишува како нов застапник во^внатрешен и на-
дворешен трг. промет Александар Танчев - директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5523/96. (4734) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5515/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-40865-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Заводот за здравствена заштита ул. „Лал 

зо Осмаков“ бр. 14, Титов Велес 
Се брише д-р Александар Величков - директор. Се запишува Д-р 

Вера Ристова в д директор на Заводот за здравствена заштита Титов 
Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5515 (4735) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5052/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-25648-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие на 
големо и мало „ПАНТА - ВОДНО“ ц.о. увоз-извоз ул. „Христо Чар-
нопеев" бр. 21 б, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070131, 070240, 070260, 
110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5052/96. (4742) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5083/ 
% на регистарска влошка ор. 1-66122ЧИИ), ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Производното трговско претприја-
тие „МС МЛАДОСТ“ д.о.о. експорт-импорт бул „Кочо Рацин4 бр 
18/20, Скопје. 

Се брише Васа Бојковска, се запишува Драган Бојковски, дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5083/96 (4743) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5468/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66982-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за туризам, промет и услуги 
„БРАВО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул „Ѓоре Го-
ревски“ бр. 73/а, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28 03 19% 
год., а основач е Билјана Ивановска од Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012201, 0120321, 012322, 012421, 012429, 
013099, 013400, 013500, 0300003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090181, 090183, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 

110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110901, 110905, 
110909, 120311, 120312, 070310, 070320. 

.Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Билјана Ивановска, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5468/96 (4744) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5425/ 
% на регистарска влошка бр. 1-18788-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирма на Здравствената организација-аптека 
„БАРИ ФАРМ" п.о. ул. „Битпазарска" бб МНТ (сутерен простории) 
Скопје. 

Се менува досегашната фирма која ќе гласи: Здравствена органи-
зација-аптека „ЗЕГИН-ФАРМ'Ј п.о. ул. „Битпазарска" бб МНТ (суте-
рен простории) Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5425/96. (4745) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3190/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-26503-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на основачи, проширување дејност и промена на 
лице за застапување на Претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија „ПОЛИГОР" Д.О.О, експорт-импорт ул. „Петко Јанчевски" 
37 б, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Полимнија Мавроматопулу 
Габер, а пристапува нов основач Игор Митевски од СкопЈе на 30 01 
1996 год. 

Дејности: 020110, 013030, 070260, 110301, 110302, 110303. 
Се брише досегашниот застапник Јосиф Митевски, директор со 

неограничени овластувања, се запишува нов застапник Игор Митев-
ски, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3190/96. (4746) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3584/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-14084-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар бришењето на Услужи ото производствено претпријатие 
,,МИМАР" Д.О.О, увоз-извоз ул. „Ботун“ бр 13 б, Скопје 

Бришење на услужно производно претпријатие „МИМАР" д о.о 
увоз-извоз ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје, поради припојување кон 
Претпријатието за производство услуги и трговија на големо и мало 
„МАК - БАЛКАН“ Д.О.О. ул. „Ботун“ бр 13 б со рег влошка 1-14084-

0-0-0 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3584/96 (4748) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3581/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-443(17-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар припојувањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „МАК -БАЛКАН“ Д.О.О ул. „Ботун“ бр 
13 б, Скопје. 

Припојување на услужно производствено претпријатие „МИМАР" 
Д.О.О, увоз-извоз ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје, кон Претпријатието за 
производство, услуги и трговија на големо и мало „МАК-БАЛКАН" 
Д.О.О. ул. „Ботун“ бр. 13 б, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3581/96 (4749) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5201/ 
% на регистарска влошка бр. 1-60258-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар пристапуањето на уште еден основач на Претпријатието за 
производство, промет и услуга „ХТРИА-ТИР" експорт-иморт д.о.о. 
бул. ,АСНОМ“ бр. 56/2-21, Скопје. 

Во претпријатието пристапува,Претпријатието за транспорт, тури-
зам и трговија „ИМПЕРИЈАЛ увоз-извоз, д.о.о. ул. „Лазар Поптрај-
ков" бр. 41 на ден 21.3.1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5201/96. (4778) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5175/ 
% на регистарска влошка бр. 1-28620-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и овластено лице на Претпријатието за 
трговија на големо и мало увоз-извоз „ЏОКЕР“ ц.о. с. Фурка, Гевге-
лија. 

Се брише: Танев Горан директор без ограничување. Се запишува: 
Танев Ристо директор без ограничување. 

Во претпријатието како нов основач пристапува лицето Танев Ри-
сто. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5175/96. (4779) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3404/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-25219-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија и соо-
браќај „МЕРЦЕДЕС' увоз-извоз ц.о. с. Сопот, Куманово. 

Се брише Исени Амид, се запишува Исени Изет, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3404/96. (4780) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5099/ 
% на регистарска влошка бр.-1-45294-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
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гистар промената на овластено лице на Претпријатието за трговија, 
транспорт и туризам експорт-импрот „ТАЦИ ТУРС“ д.о.д: уЛ. „Крим-
ска“ бр. 59-а, Скопје. 

Се брише: Ремзи Алиловски - директор без ограничување. Се за-' 
пишува: Нехат Алили - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5099/96. (4781) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5264/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66918-0-0-0, го запиша вб судокиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет, инженеринг и услуги „МЕТИНГ 9о" извоз-увоз 
д.о.о. ул. „Шидска" бр. 24/1-16, СкопЈе. 

Основач и директор е Методи Јанчовски од Скопје. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за презвемените обврски одговара со 
целокупниот свој имот. 

Дејности: 011419, 011420, 011521, 011527, 013041, 013050, 013200, 
020110, 020121, 060501, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 090121, 090124, 
090129, 090172, 110109, 110403, 110404, 110901, 070310, 070320, превоз 
на патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5264/96. (4782) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9009/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-2141-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар трансформацијата во приватна сопственост и промена на основач 
на Претпријатието за завршни работи во градежништво и трговија на 
големо и мало „СИНТЕК" д.о.о. увоз-извоз бул. „АВНОЈ“ бр. 74, 
Скопје. 

Промена на статус: Врз основа на Решение на Комисијата на Вла-
дата на Р. Македонија за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал Бр. 15-230/193 од 3.5.1995 во кое е констатирано 
дека вкупниот капитал на „СИНТЕК" д.о.о. увоз-извоз Скопје има 
карактер на приватен капитал, извршена е промена на статусот на 
претпријатието од д.о.о. во мешовита во д.о.о. во приватна сопстве-
ност. 

Промена на основачи: Со одлука за промена на основачи и пренос 
на основачки влогови Бр. 02-297/2 од 25.10.1994 извршени се следните 
промени: Милкевски Зоран од Скопје истапува од претпријатието: Та-
севски Добре пристапува како нов основач. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9009/95. (1990) 

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот про-
мет Војноска Нада - директор без ограничување се запишува а се 
брише Војноски Тодор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1371/95. (1993) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2041/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-13577-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
трговија на големо и мало, извоз-увоз и услуги „ЦИЦЕРО" ц.о. ул. 
„Московска“ бр. 5/2-6, Скопје. 

Се брише: Јакимовски Љубомир - директор без ограничуање. 
Се запишува: Цветков Ѓорѓе - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2041/95. (1994) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13555/95 на регистарска влошка бр. 1-521884ММ), ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за застапување на Прои-
зводно, услужно и трговско претпријатие „СВЕТЛОСТ 94" увоз-извоз 
ц.о. ул. „Горе Брушански“ бр. И, кавадарци. 

Се отповикува досегашното лице овластгено за застапување Ста-
вров Гоце, директор без ограничување. 

Се назначува Став рова Анка за овластено лице за застапување 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13555/95. (1995) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 605/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-7256-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието 
на големо и мало „БЕЛМОР" ц.о. ул. „Миле Пецков“ бб, Гевгелија. 

Да се брише досегашниот директор на претпријатието Тине Поп-
Дамкова, без ограничување, а да се запише Митров Дејан, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 605/96 (1996) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 433/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-37214-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регастар промената на директор на Претпријатието за услуги и трго-
вија „ЈАСНА“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 
25/1-3, Скопје. 

Се брише Талаја Јасмина, директор без 01раничување, а се запи-
шува Симјановска Маја, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 433/96. (4799) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14067/95 на регистарска влошка бр. 1-66084-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Прет-
пријатието тие за производство, промет и услуги ,ДЕНИС КОМПА-
НИ 96" експорт-импорт д.о.о. ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“ бр. 87, Скопје. 

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011920, 
011941, 011949, 012141, 012142, 012201, 012321, 012324, 012421, 012429, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 
012701, 012702, 012810, 012820, 013021, 013030, 013099, 013121, 013500, 
050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 
060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
060211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070119, 
080121, 080122, 08012^^80190, 080201, 080202, 090171, 090181, 090183, 
090189, 100101,1003%, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110401, 110402, 11403, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, 
посредување во прометот со стоки и услуги со странство, продажба 
на странски стоки од консигнациони складишта, малограничен промет 
(увоз-извоз на стоки и услуги со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југо-
славија. 

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка. За своите обврски одговара со сите средства со кои рас-
полага, целосна одговорност. 

. Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
работење е Денис Тотре - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14067/95. (1991) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1373/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-56853-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатие-
то за трговија транспорт и промет на големо и мало „БУМАГ КО-
МЕРЦ ц.о. увоз-извоз, Тетово. 

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот про-
мет. 

Јовановска Љубица - директор на Претпријатието без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1373/95. (1992) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1371/ 
95, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за трговија и промет „ТОМАЗОН" 
д.о.о. увоз-извоз, Гостивар. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4792/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-4823-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие во при-
ватна сопственост за промет со бои и лакови и други стоки на големо 
и мало и надворешно трговски промет „СПЕКТАР-2" ц.о. ул. „29 
Ноември“ 11, Тетово. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011810, 011820, 
011920, 011930, 011941, 050301, 050302, 060502, 090209. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4792/96. (4800) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5308/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66921-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за производ-
ство, трговија, туризам и услуги „ЕУРО-ТЕХНИКА 96" д.о.о. екс-
порт-импорт, с. Чегране, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање 1/96 од 18.03 1996 
год., а основач е Мифтари Џезми од с. Чегране, Гостивар. 

Дејности: 011313, 011411, 011413, 011419, 011730, 011430, 011521, 
011710, 011721, 011722, 011723, 011729, 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, 013010, 013021, 013022, 013041, 013071, 
013073, 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, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 
080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090171, 090179, 
090181, 110109, 110301, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909, 070310, 
070320, реекспорт, малограничен промет со Албанија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и превоз на патници, за-
стапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и кон-
сигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, за отворените обврски во правниот промет 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Мифтари Џезми, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5308/96. (4801) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 4371/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66878-0-0-0, го запиша во судскиот 
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региста“р основањето на Претпријатието за пропаганда, маркетинг, ус-
луги и реклама „ТВ 96" Д.О.О. Скопје, ул. ,Дочо Рацин“ бб, Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 012622, 012623, 013099, 
013121, 013122, 013400, 050301, 050302, 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, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110302, 110309, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 
120362, 120363, 120364, 110902, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и 
услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапува-
ње во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, 
привремен увоз. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети 
пица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатие-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сунчица мир-
ковиќ, директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4371/96. (4802) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14596/95, на регистарска влошка бр. 1-66983-0-0-0, ја запиша цо суд-
скиот регистар промената основање на Претпријатие за транспорт, 
услуги и трговија на големо и мало „АГРОН-ТРАНС" д о.о експорт-
импорт, ул. „Стојан (Пандески“ бр. бб, Кичево. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 01/95 од 
28.12.95 г., а основач е Пашоски Шаќир од Кичево 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060801, 060802, 
060803, 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, 080113, 070114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување, 
застапување, преставништва, консигнација, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен 
превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, меѓународна шпеди-
ција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за преземените обврски во правниот 
промет одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Пашоски Шаќир, директор без 
ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14596/95 (4803) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5449/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-48314-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за про-
мет на големо и мало и увоз-извоз „ОПРЕМА-КОМЕРЦ" д.о.о. Ско-
пје, ул. „Народен фронт“ бр. 7/42. 

Се брише досегашниот застапник Оливера Таневска, директор со 
неограничени права и одговорности, а се запишува нов застапник То^ 
мислав Таневски, в д. директор со неограничени права и одговорно-
сти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5449/96. (4804) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5161/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66794-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „МАКВИЛ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Карл Либкнехтг' бр 86. 
Скопје. 

Дејности: 011831, 011832, 011941, 011949, 011990, 012202, 012310. 
012321, 012322, 012410, 012421, 012429, 012613, 012622, 012623, 013021. 
013022, 013050. 013500, 013904, 020110, 020121, 020140, 050100. 050301. 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070140. 
070150, 070260, 070310, 070320, 080119. 080190, 090183, 090189, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309. 

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и ѕа 
своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет Претпријатието одгова-
ра со целиот свој имот, целосна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5161/96 (4665) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5025/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-4653-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на 
големо и мало со производство „ЗОМАК" увоз-извоз, ц о. ул ,.Пари-
ска“ бр. 6-а, Скопје. 

Дејности: 011312, 011319, 011390, 011710, рИ721, 011729, 011949, 
011799, 012201, 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070114, 
070128. 070150, 070219, 070227, 070240, 070260, 080119, 080129, 080190, 
080121, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 090132, 090133, 090139, 
090172, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 
110901, 110903, 110905, 110909, услуги на внатрешна и меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, вршење комисиони рабо-
ти во областа на прометот на стоки и сообраќајот, консигнациона 
продажба, компензациони работи, вршење превоз на стоки во меѓуна-

роден сообраќај со камиони и со други моторни возила со приколка и 
без приколка и сл. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5025/96. (4666) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4885/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-2656-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-

стар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието 
во општествена сопственост за производство и промет со мелнички и 

,Пекарски производи „ЖИТО-ЈУГ“ ц.о ул „Индустриска“ бр 17, Ка-
вадарци. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Звонко 
Каров. 

Се запишува нов застапник Живко Јованов, в д. директор со нео-
граничени одговорности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4885/96 (4667) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4928/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66476-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ВЕРАНО-ДИО" д.о о. експорт-импорт, ул. ,,Дрезденска" бр. 
19, ламела 2, локал 13, Скопје. 

Се запишува припојувањето на Претпријаитето за трговија на го-
лемо и мало „МОНДИАЛ-ТРЕЈД" Д.О.О, експорт-импрот, ул. „Тргов-
ски центар Карпош“ локал 18, секција IV со рег. влошка 1-7830-6-0-0-
кон Претпријатието за трговија на големо и мало ,ЗЕРАНО ДНО“ 
д.о.о. експорт-импорт, ул. ,Дрезденска" бр. 19, ламела 2, локал 13 со 
рег. влошка 1-66476-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4928/96 (4668) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4927/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66476-0-04) го запиша во судскиот 

регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „ВЕРАНО ДНО“ д.о.о експорт-импорт, ул. „Дрезденска" бр. 19, 
ламела 2, локал 13, Скопје. 

Припојување на претпријатието за трговија на големо и мало 
„ИШТЕГРАЛ" Д.О.О, експорт-импрот, бул. „8 Септември“ бр. 3-2-9, 
кон претпријатието за трговија на големо и мало „ВЕРОНА ДНО“ 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Дрезденска" бр. 19, ламела 2, локал 13 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4927/% (4669) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 492(У 
96, на регистарска влошка бр. 1-54847-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ИНТЕГРАЈГ д о.о. експорт-импорт, бул ,.8 Септември“ бр 
3-2-9, Скопје. 

Бришење на претпријатието за трговија на големо и мало ..ИНТЕ-
ГРАЈ1" д.о.о експорт-импорт, бул „8 Септември“ бр 3-2-9. кон прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ВЕРАНО ДНО“ д о о екс-
порт-импорт, ул. „Дрезденска" бр. 19, ламела 2, локал 13 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 4926/96 (4670) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5222/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-48050-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за вна-
трешен и надворешен промет „СКОМАК ТРЕЈД“ п.о. ул. „Тодор 
Чангов“ бр. 112, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Тони Горевски со неограничени 
овластувања, се запишува нов застапник Лозана Горевска, директор 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 5222/96. (4660) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4701/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66846-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето Приватна здравствена организација - ординација 
по општа стоматологија „ФРАГАРИЈА" п о ул ,,Кузман Јосифовски 
- Питу“ бр. 19/4, Скопје 

Дејности: 130140. 
Во правниот промет со трети лица здравствената организација ис-

тапува во Свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите 

свои средства (потполна одговорност). 
Лице овластено за застапување е Темовска Јагода, директор со 

неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4701/96. (4661) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 4859/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66850-0-04) го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост и запишувана на право-
то за вршење надворешно-трговски промет на Трговското претприја-
тие „3Г-ТЕХНО-АУТО“ ц.о. увоз-извоз, ул. „13 Ноември“ Острово 
бр. 9-а. л. 15/16, Острово, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01 од 
07.03.19% год., а основачи се Георгиевска Горица од Скопје и Геор-
гиевски Зоран од Скопје. 

Дејности: 011231, 011920, 012421, 012429, 011411, 011527, 011729, 
012321, 012310, 012322, 011949, 011941, 012421. 012429. 012613, 012622, 
011730, 011793, 011791, 011792, 011799, 012699, 012830, 012614, 012623, 
012130, 012699, 013022, 013030, 013112, 013113, 013121, 013122. 013400, 
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013909, 060101, 060105, 060601, 080202, 080121, 080190, 090121, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110902, 110905, 120312, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132 , 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070250, 
070260, 070230, 070240, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка со целосна одговорност 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка со целосна одговорност 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Георгиевска Горица, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4859/96 (4662) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3358/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-35602-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основачи, лице за застапување и проширување 
на дејноста на Претпријатието за производство, транспорт и трговија 
на големо и мало „ВИКО-МАК" Д.О.О, експорт-импорт, ул. „Арсо 
Мицков" бр. 58, Скопје. 

Во претпријатието пристапува нов основач Борис Несторов од 
Скопје на 30.01 1996 год 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со- 110402, 110403, 
110404, 110611, 110620, 110902, 110903, 011920, 011990, 012142, 050302, 
050301, 013200 

Се брише досегашниот застапник Бошковски Љубиша, директор 
Се запишува нов застапник Бошковска Марина, директор без 

ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3358/96 (4663) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5074/ 
96, на регистарска влошка бр 1-15445-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало „МИТУШ-КОМЕРЦ" д о о експорт-импорт, ул „Минков 
Козар“ бр 31, Титов Велес 

Се брише досегашниот директор на претпријатието Митушевски 
Тодор, со неограничени овластувања, се запишува Митушевска Пер-
сида, директор со неограничена одговорност 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5074/96 (4664) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4171/ 
96, на регистарска влошка бр 1-66469-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „РОЈАЛ-
КОМ Зи д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул „Климент Охридски“ бр 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 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 , 070260, 070230, 070240, 080201, 080202, 
110301, 110302, 110909, 012830, 070310, 070320. 

Директор на претпријатието е Костов Сашко, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4171/96 (4649) 

Окружниот стопански суд во Скопје, ро решението Срег бр 4833/ 
96, на регистарска влошка бр 1-66710-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „УСЛУГА-5" д.о о експорт-импорт, 
ул. „16 Јуни“ бр. 3, Кавадарци. 

Основачи- Илија Локоски со бр л к. 54724 и М.Е. 0208960483014 
ул. „16 Јуни“ бр. 3 Кавадарци и Ангелов Ангел со бр. л к 55197 и 
М.Е. 2708957483011, ул „Орце Николов“ бр. 8, Кавадарци. 

Дејности: 020110, 020120, 020130, 020140, 050100, 050201, 050202, 
050209, 06О502, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219 , 07022, 070221, 070222, 070229, 070225, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090171, 110109, 110301, 
110309, 110620, 110903, 110909, 013119, 013121, 013122, 070226, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието од1овара со 
сите свои средства за сторените обврски Претпријатието во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка 

Лице овластено за застапуваа на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Илија Локоски, директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4833/96 
(4649-а) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4943/ 
96, на регистарска влошка бр 1-3248-0-0-0 го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие во при-
ватна сопственост за промет на големо и мало „ЈУСТАНД" увоз-извоз 
ц о Скопје, Чаирска, бр 103 

Дејности. 012421, 012429, 013021; 013022, 013072, 013121, 013122, 
013200, 012820, 012830, 013050 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4943/96 (4650) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5032/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66800-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето на У служното трговско претпријатие „ЅИЅИ-
КОМ" увоз-извоз п о Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 9/1/1, Ско-
пје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320. 

Претпријатието во платниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка - неограничени овластувања, а за обврските 
претпријатието одговара со сите свои средства - потполна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Камева Ире-
на, директор без ограничување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5032/96 (4651) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4134/ 
96, на регистарска влошка бр 1-25813-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената - пристапување на основач на Претпријатието за 
кооперација, трговија, производство и услуги „СИЛОКОиРЕС" д.о.о. 
Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 8/47. 

Во претпријатието како нов основач пристапува лицето: Димовски 
Ѓорѓи од Скопје, ул ..Јани Лукровски“ 8/47 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4134/96 (4652) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 4513/ 
96 на регистарска влошка бр I -24058-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на овластено лице на Трговското претпријатие „НО-
РАЦ" д о о Куманово, Перо Чичо 41 

Се брише- Ѓеоргиевски Владимир, директор без ограничувана, а 
се запишува Георгиевска Соња. директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4513/% (4653) 

Окружниот стопански суд во Скопје ,“со решението Срег бр 5029/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-50827-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на овластено лице на Претпријатието за трговија на 
големо и мало „ИНТЕР-ВИЗА" ц о. експорт-импорт Скопје, ул. 1 бр. 
150, Петровец. 

Се брише Бошко Ланчевски, директор без ограничување, а се за-
пишува Венера“Шекероска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5029/%. (4641) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4984/ 
96, на регистарска влошка бр 1-1160-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-

стар трансформацијата на претпријатието, промена на назив и лице 
овластено за застапување на „МАКЕДОНИЈА ТАБАК“ експорт-им-
порт акционерско друштво со п.о., Скопје, „Трета Македонска брига-
да бб. 

„Македонија табак“ експорт-импорт Акционерско друштво со п.о 
Скопје, Сопственичка трансформација на „Македонија табак“ екс-
порт-импорт Акционерско друштво во мешовита сопственост со п.о. 
во Акционерско друштво. 

Се менува називот: „Македонија табак“ експорт-импорт Акцио-
нерско друштво п.о. Скопје, Булевар 111 Македонска бригада бб. 

Се брише Јован Ивановски, застапник на Акционерското дру-
штво. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4984/96. (4642) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4263/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-46633-0ЧМ) Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Трговското претпријатие на големо 
и мало „ИСН-КОМ" ц о. експорт-импорт Скопје, ул. „Христифор Же-
фаровиќ" бр. 38. 

Се брише Демири Исман, а се запишува Демири Садет, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4263/96. (4643) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5271/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-1555-0-0-0 го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејност на Акционерското друштво за градеж-
ништво и монтажа „ГРАМОН!44 ц.о увоз-извоз Скопје, ул „Желе-
зничка“ бр. 31. 

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 050201, 050202, 
060501, 060502 , 070225, 080129, 110101, 110401, 110302, 110303, 110309, 
110909, 110903. 

Се проширува дејност во надворешен промет со: застапување на 
странски фирми. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5271/96. (4644) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5395/ 
96, на регистарска влошка бр 1-66898-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
промет и услуга „ЕЛЕКТРОСТАТУС" п.о. Скопје, ул. „Сава Коваче-

Претпријатието е основано со одлука за основање од 03.04.19% 
год., а основач е Ѓорѓи Рудниковски. 

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
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070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226. 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 070310, 070320, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, шпедиција' и ускла-
диштување, консигнација, комисиона продажба, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот 
ц.о целосна одговорност 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Тања Рудниковска, директор без 
ограничуваа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5395/96 (4645) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2624/ 
96, на регистарска влошка бр 1-55324-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и лице за застапување на Претпријатие-
то за трговија и услуги „ТЕХНОМЕТАЛ-ПРОМЕТ" увоз-извоз ц о 
Кичево, ул „Тане Цапески“ бр 1 

Од претпријатието истапуваат основачите Љубисав Петрески, Пе-
цо Миртоски и Магда Богданоски, сите од Кичево на ден 1 09 1995 г 
а се запишува Чедомир Настески, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2624/96 (4646) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5188/ 
96, на регистарска влошка бр 1-19215-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на ,ДАЛМАЦИЈА ВИНО КОМЕРЦ“ 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија д о о. Скопје, ул 
„12 Македонска бригада“ бб. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието и тоа: Раде 
Жерновски со неограничени овластувања, а се запишува нов застап-
ник на претпријатието Алојзија Плазибат, со неограничени овластува-
ња 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5188/96 (4638) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5123/ 
96, на регистарска влошка бр 1-60707-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на лице за застапаување на Претпријатието за грт-
виЈа, транспорт и услуги „МЕС-ПАШ" експорт-импорт д о о Скопје, 
ул „Севастополска" бр 21 

Се брише досегашниот застапник Скендер Самаков, директор, а 
се запишува нов застапник Локи Адифет, директор со неограничени 
овластува! на 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5123/96 (4647) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 4582/ 
96 на регистарска влошка бр 1-668з9-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ТРАЕВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о експорт-импорт, Ва-
ландово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 31. 

Основач: Траев Перо од Валандово, ул. „Лазар Колишевски" бр 
31. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020110, 020131, 
020140, 080190, 110304, 110309, 060501, 060502-, 060503, 090171, 080201, 
030003, 110109, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност 
Лице овластено за застапување на претпријатието во надворе-

шниот трговски промет е Траев Перо, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4582/96 (4639) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5133/ 
96, на регистарска влошка бр 1-66782-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Графичкото прои-
зводно трговско претпријатие ,ГРАФОМА-Г' експорт-импорт д о о 
СКОПЈС, ул „Титовелешка" бр 64 

Дејности 01340, 013400, 07011, 070111, 070112 , 070113 , 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070Н, 070131, 070132 , 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090181, 090183, 
090189, 020311, 020312 , 070320, 130233 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и Ја своЈа сметка, а за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за истапување на претпријатието е Панче Траја-
новски, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сре! бр 5133/96 (4648) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3187/ 
96, на регистарска влошка бр 1-64465-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на основач на Претпријатието за производство, ус-
луги и трговија „ЗОКИ-КОМЕРЦ-1" д о о експорт-импорт, с Пира-
ва, Валандово 

На ден 30.01 19% год , во претпријатието пристапил Стојан Ѓеор-
гиев, а на истиот ден истапила Аџиева Македонка. 

Се брише Аџиева Македонка, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Стојан Ѓеоргиев, директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3187/96 (4640) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 5017/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-22376-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
внатрешен и надворешен промет ,ДЕЛПИ" ц о увоз-извоз Скопје, 
ул. „Сава Ковачевиќ“ 68/2-26, Скопје. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието Благој Дими-
тровски, директор без ограничувано, а се запишува новиот директор 
на претпријатието Димитровска Маја, директор без ограничувана 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5017/96. (4631) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5456/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-669^5-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основаното на Претпријатието за трговија и услуги „ИС-
МАИЛИ“ д.о о експорт-импорт Скопје, ул „Антон Попов-1" бр 4, 
Скопје 

Основач- Мухамед Исмаили од Скопје, ул „Антон Попов-1" бр 
4, Скопје 

Дејности: 012611, 012614, 012623, 012699, 013022, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 0701222, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127. 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070250, 070260, 080201, 080202, 110309, 110909, 110109, 090123, 090189. 
090129, 070310, 070320, реекспорт, посредуваме во меѓународниот 
трговски промет, консигнациони работи, малограничен премин со СР 
Југославија, Грција, Бугарија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целиот СВОЈ имот 

Должноста директор на претпријатието ќе го обавува основачот 
Мухамед Исмаили со неограничени овластувања Во надворешното 
трговско работено претпријатието ќе го застапува директорот на 
претпријатието со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5456/96 (4636) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 859/ 
96 на регистарска влошка бр 1-66106-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д о а увоз-извоз Скопје, ул „Ге-
миџиска" бр. 123-а, Скопје 

Дејности: 011319, 011941, 011949, 012201, 012202, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012421, 012429, 012622, 012623, 013901, 013909, 020140, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 0701213, 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, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 
090150, 090201, 090202, 090209, 110399, 110109, 110302, 110303, 110309, 
110404, 110620, 110905, 110909, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и 
услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и застапува-
вме во област^ на прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензациони работи, 
привремен увоз. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапуваме и претставување на претпријатие-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Исајановски 
Сашо, директор без ограничувана 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 859/96 (4632) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сре! бр 
13106/96, на регистарска влошка бр 1-/486-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското прс гприја-
тие за трговта на големо и мало во приватна сопственост „Нова Трт-
НИЈЈ" Ц О С Јосифово, Валандово 

Основач: Вешковиќ Кина од с Јосифово, Валандово 
Дејности- 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 

070128, 070129, 070132, 070150, 070226, 070229, 070260, 020110, 020131, 
020140, 080190, 080129 , 090201, 090202, 090209, 110304, 110309, 060501, 
060502, 060503, 080201, ОЗОООЗ, 110109, 070310, 070320 

Застапник во надворешниот трговски промет е Бошковиќ Кина 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13106/96 (4637) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3846/ 
96, на регистарска влошка бр 1-66598-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основаното на приватно претпријате за производство, про-
мет и услуга „КОМПАНИЈА АНГЕЛА“ увоз-извоз д о о СкопЈе, ул 
„Натанаил Кучевишки" бр. 15, Скопје 

Дејности- 011941, 011949, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 090201, 090209, 110109, 
110302, 110303, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320, увоз и извоз на 
стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и 
застапуваме во областа на прометот со стоки и услуги, застапувале 
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на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензацио-
ни работи, привремен увоз 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатие-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Невчева Све-
тлана, директор без ограничувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3846/96 (4633) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег јбр 4847/ 
96, на регистарска влошка бр 1-66881-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
економски и правни услуги „ЛЕГИС" д о о Скопје, ул „Ленинова 
бр 29-1/7. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 14 03 1996 год , 
а основачи се Зорица Дамчевска, Ацо Дамчевски и Даниела Илиевска 
од Скопје 

Дејности 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225 , 070226 , 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 
070320, 080190,080202, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања, а за обврските према трети лица Претпријатието 
одговара со целокупниот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапуваа на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Зорица Дамчевска, директор со 
неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4847/96 (4634) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1600/ 
96, на регистарска влошка бр 1-22360-0-0-0 Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за производство, тргови-
ја, транспорт и туризам „ИНТЕР ЕКСПОРТ“ д о о експорт-импорт 
Гостивар, с Чегране 

Се брише Бесир Алили, директор, а се запишува во внатрешен и 
надворешен промет Неби Алили, директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1600/96 (4635) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5304/ 
96, на регистерска влошка бр 1-66911-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕКИ 2" 
увоз-извоз, д.о.о ул „7 Албанска бригада“ бр. 61, Скопје 

Скратен назив на претпријатието е: ПППУ „ЕКИ 2" д о о , Ско-
пје 

Дејности: 011941, 012949, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 
012810, 012820, 012830, 013099 , 013121, 012122, 013400, 013909, 050301, 
050302, 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, 090201, 090202, 
090209, 110109, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320, увоз-извоз, на 
стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапуваа 
на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензацио-
ни работи, привремен увоз. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своЈа сметка. 

За обврските направени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатие-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сламник 
Екрем, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5304/96 (4617) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5257/ 
96, на регистерска влошка бр 1-66909-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар Претпријатието за производство, промет на големо и мало и 
услуги „МИРАЖ МС" д о о експорт-импорт, ул „Партение Зограф-
ски“ бр 83, Скопје 

Скратен назив на претпријатието е: ПП „МИРАЖ МС" д о о., 
Скопје 

Дејности 011941, 012949, 012421, 012429, 012622, 012623 , 012624, 
012810, 012820, 012830, 013099, 013121, 012122, 013400, 013909, 050301, 
050302, 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, 090201, 090202, 
090209, 110109, 110302, 110309, 110909 , 070310, 070320, увоз-извоз, на 
стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување 
на странски лица, реекспорт, шпедиција и консигнација, компензацио-
ни работи, привремен увоз 

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

За обврските направени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатие-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Каранфилов 
Љубомир, директор без рграничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5257/96 (4618) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5346/ 
96, на регистерска влошка бр. 1-41877-0-0-0 )а запиша во судскиот ре-

гистар промената на седиште, основачи и лице овластено за застапува-
ње на Претпријатието за трговија на мало и големо „ФЕРОГЛАС" 
д.о о. извоз-увоз, ул „Френклин Рузвелт" бр 8, Скопје 

Се врши промена на седиштето на претпријатието така да во идни-
на ќе биде седиштето на КеЈ „13 Ноември“ ГТЦ, кат 2 сектор 3 лок 
бр 5. 

Кон претпријатието пристапува лицето - основач Коста Јанковски 
ул „50 Дивизија“ бр 39/20 

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатре-
шен и надворешен трговски промет и тоа-

Се брише Соња Баевска директор без ограничување 
Се запишува: Коста Данковски, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5346/96 (4619) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4835/ 
96, на регистерска влошка бр 1 -4689-0-0-0 Ја запиша во судскиот реги-

стар промената на седиште на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „ОГНОМАК" д о о извоз-увоз, ул ..Иво Рибар Лола“ 
бр 72, Скопје 

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на 
ул „Дренак“ бб 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4835/96 (4620) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2978/ 
96, на регистерска влошка бр 1-35028-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-

гистар“промената на директор на Трговското претпријатие „АРЃЕНТ 
КОМЕРЦ“ д о о експорт-импорт, ул „Р Р ЗаЈаЈи" бб, Кичево 

Се брише Пајазит Незири, директор без ограничување 
Се запишува Ѓула Незири, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2978/96 (4621) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4526/ 
96, на регистерска влошка бр 1-66810-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ВИКОМ-96" д о о експорт-импорт, ул „Гоце Делчев“ бр 2-1/2, Ки-

.чево 
Претпријатието е основано со акт за основање од 28 02 19% год , 

а основач е Виолета Билбилоска од Кичево 
Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070221. 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250. 070260, 011311, 
011312 , 011313 , 011314, 011315 , 011319, 011320, 011321, 011390, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 
080122 , 080129, 080190, 080201, 080202 , 090121, 090171, 090201, 110109, 
110309, 110903, 110909 , 070310, 070320, посредување и застапување, 
реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички услуги во 
странство, малограничен промет со соседните земЈИ Грција, Бугарија, 
Југославија и Албанија 

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

Претпријатието за преземените обврски во правниот промет спре-
ма трети лица одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Виолета Билбилова, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4526/96 (4622) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4781/ 
96, на регистерска влошка бр 1-57500-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на Претпријатието за промет и услуги „КИ-
ФИ-ЧО" д о.о експорт-импорт, с Љубош, СкопЈе 

Се проширува дејноста во надворешен промет со изведувана на 
инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони ра-
боти на странско лице во Република Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4781/96 (4623) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3865/ 
96, на регистерска влошка бр. 1-529-0-0-0 Ја запиша во судскиот реги-

стар трансформацијата на Монтажно инсталатерското претпријатие 
„ТОПЛОВОД" А Д п о . „Момин Поток“ б.б , Скопје 

Се запишува Трансформацијата на Монтажно-инсталатерското 
претпријатие „ТОПЛОВОД" А Д ц о „Момин Поток“ бб, Скопје во 
приватна сопственост, бришење на дејност во внатрешен трговски 
промет, бришење на надворешно-трговското работење и лице овла-
стено за застапување во надворешен трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3865/96 (4624) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4962/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66865-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „БО-АН КОМПАНИ“ џ.о. увоз-извоз ул. „Хо Ши Мин“ бр 
1736 Скопје. 

Основач: Горан Костеновски од Скопје 
Дејности: 011010, 011311, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 

011413, 050301, 050302, 011941, 011990, 012321, 012324, 012421, 012429, 
012623, 013021, 013022, 013041, 013042 , 013050, 013073, 013114, 070121, 
013200, 013904, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 070111, 070112, 070113 , 070114 , 070121, 070122, 071023, 070124, 
071025, 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, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090124 , 090131, 090132, 090133, 090139, 
090140, 090150, 090171, 090172 , 090201, 090209, 110109, 110303, 110304, 
110309, 110903, 110909, 070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција, посредништво, застапување, вршење комисиони ра-
боти во областа на прометот на стоки и сообраќајот, консигнациона 
продажба, вршење превоз на стоки во меѓународен сообраќај со ка-
миони и со други моторни возила со приколка и без приколка и сл 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Светлана Костенцовска, директор без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4962/96 (4593) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4114/ 
96 на регистарска влошка бр 1-66545-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Услужното трговско претпријатие „ БАШ 5" 
д о о увоз-извоз с. Батинци, Скопје. 

Основач: Беќир Даутовски 
Дејности- 011920, 013021, 013121, 020110, 020121, 020131, 020140, 

030003, 050301, 050302, 060501, 060502 , 060503, 060603 , 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, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090124, 090129, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 
090201, 090209, 110109, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, консиг-
национа продажба на стоки, малограничен промет 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Беќир Даутов-
ски, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4114/96 (4594) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4113/ 
% на регистарска влошка бр 1-21387-0-0-0 Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основач на Претпријатието за трговија и консал-
тинг ,ВЕКО“ д о о ул „Ефтим Спространов“ бр 22, Скопје 

На 29 И 1995 год во претпријатието пристапил Живко Чорев, а 
на истиот ден истапила Весна Чорева 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4113/96 (4595) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5059/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66824-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието на 
фризерски услуги „ПА ТРИЦИ ЈА 70" д о о. ул „Јани Лукровски“ бр. 
бб, ТД Автокоманда локал бр. 47, Скопје 

Основач: Олга Данева 
Дејности: 070114, 070127, 070129, 070132, 070219, 070225, 070250, 

080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 110909 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Олга Данева, 
директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5059/96 (4587) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5406/ 
-96 на регистарска влошка бр. 1-31857-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и лице овластено за застапување на 
Претпријатието за производство трговија и услуги „ВЕЛОКС" екс-
порт-импорт ул. „Пиринска“ бр. 28, Скопје. 

Се брише Сузана Јаницки, директор без ограничување, се запишу-
ва Душан Пановски, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5406/96 (4588) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 2228/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-21982-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги 
„ Г У Ј Б А Ќ " Ц.О. експорт-импорт с. Склупчане, Куманово 

Се брише Абедин Зимбери, директор без ограничување, а се запи-
шува Фикрет Зимбери, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2228/96 (4589) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 4%5/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-2459-0-0-0, го запиша во судскиот реги-

стар основањето на Приватната здравствена организација - специјали-
стичка ординација по офтапмологија „ОЧНА ОПТИКА“ ц о ул. 
„Маршал Тито“ бр. 56, Скопје. 

Основач: „ОЧНА ОПТИКА“ ц.о Скопје. 
Основана со одлука бр. 02-01, од 15 03 1996 год.. 
Дејност: 130120. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност 
Лице овластено за застапување е Павлески Трајко в д. директор 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4%5/% (4566) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5095/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-6689-0-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за инжинеринг, консалтинг, 
производство и промет „МАКМЕТАЛ ИНЖИНЕРИНГ" д о о ул 
„Железничка“ бр. 37, Скопје 

Дејности: 110402, 110403, 110404, 110500, 110611, 110612, 110620, 
110901, 110403, 110902, 110903, 110905, 110909, 110302, 110303, 110309, 
011119, 011329, 011299, 011311, 011320, 012001, 012002, 012521, 050201, 
050202, 050203, 050209, 050301, 050302 , 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129 
0701312, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219. 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 0 70226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 080120, 080121, 080122, 080123, 080201, 
08020, 080522, 010109 

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

За обврските сторени према трети лица претпријатието одговара 
со целиот имот. 

В.Д. директор е Трчков Васил со неограничени овластуваа 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5095/96 (4567) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3240/ 
96 на регистарска влошка бр 1-16367-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „БАМБУС-ТТЕЈД" д о о ул. „Рилски Конгрес“ бр 
89, Скопје. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието Димче Антов-
ски, директор без ограничување, а се запишува Марија Антовска, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3240/96 (4568) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4944/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66904-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во мешовита сопственост за 
производство, трговија и услуги „ЛЕТЕРФЕИС" д о о експор-им-
порт, ул. „Иван Аговски“ бр. 10/2-6, Скопје 

Претпријатието е основано со договор за основање од 28 02 1996 
год. 

Скратен назив: „ЛЕТЕРФЕИС" д о о. експрот-импорт, СкопЈе 
Дејности: 013400, 070128, 070132, 070223, 070226, 070250, 110302, 

110303, 110309, 110909, 120311, 070310, 070320, посредување, застапува-
ње во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на 
стока на консигнација, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања. 

Претпријатието за своите обврски одговара со целокупниот СВОЈ 
имот. 

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно-тргов-
скиот промет е Групчева Лидија, в д. директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4944/96(4569) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5324/ 
% на регистарска влошка бр. 1-42144-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворе-
шна и внатрешна трговија на големо и мало . 18 ЈУЛИ“ д о о ул 
„Првомајска“ бр. 21-1/10, Скопје 

Дејноста на претпријатието се проширува со 08019, 080190, 0802, 
08020, 080201, 080202, 09012, 090121, 090209 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5324/96 (4570) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5273/ 
96 на регистарска влошка бр 1-45774-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги 
и трговија „ГРАФИКА 2" д.о о. увоз-извоз, ул. „киро Крстевски“ бр 
З-б, Скопје. 

Се брише Драган Алексиќ, директор, а се запишува во внатрешен 
и надворешен промет Фани Тикова, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5273/96 (4572) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 4727/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66764-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „СГЕФА-
НИ-КЕРАМИКА" д о.о. увоз-извоз, с. Мршевци, Скопје. 
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Основачи на претпријатието се Марјан Крстевски, с. Мршевци и 
Доне Ангеловски с. Мршевци, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125,.070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050301, 
050302, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Крстевски Марјан, директор без ограничување и овластено лице 

со неограничени овластувања 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4727/96 (4573) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1695/ 
% на регистарска влошка бр 1-1310-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар усогласувањето според ЗТПОК на Акционерското друштво за 
инжињеринг, проектирање, монтажа и промет „ТЕРМОСКОПЈЕ" 
ц о експрот-импорт, ул „Скупи“ бр. 47, Скопје. 

Се запишува: Упис на трансформацијата на А Д „ТермоскопЈе" 
во акционерско друштво според ЗТПОК, Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 1695/96 (4574) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 4508/ 
96 на регистарска влошка бр 1-10504-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на име и проширување на дејности во внатрешен и 
надворешен трговски промет на Производното услужно претпријатие 
„ЛАН“ д о о ул. „101" бр 24, Тетово 

Се менува името на досегашното претпријатие кое ќе гласи Прои-
зводно услужно претпријатие „ПАП“ д о о ул „101" бр 24, Тетово 

Дејноста се проширува со- 060501, 060502 , 060503 , 060601, 060602, 
070240, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122 , 080129, 080190, 080202, 
090121, 090122 , 090123 , 0980124 , 090131. 090150 , 090202, 110301, заста-
пување на странски фирми, реекспорт, посредување во надворешниот 
трговски промет, комисиони работи, консиг-национи р а б о т , малогра-
ничен промет со- Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, угостителски и 
туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во тран-
спорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4508/96 (4571) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5241/ 
96 на регистарска влошка бр 1-1647-0-0-0, Ја запиша во'судскиот реги-

стар промената на овластено лице на Акционерското друштво во ме-
шовита сопственост за изолатерско.оптички услуги и услуги во проме-
тот „ИЗООПТИК" п о ул. „Партизански одреди“ бр. 101, Скопје 

Се брише досегашниот застапник Нелковски Јордан, директор без 
ограничување 

Се запишува нов застапник Јовчевска Румена, в д директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5241/96 (4577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5091/ 
96 на регистарска влошка бр 1-4863-0-0-0, го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејноста на Претпријатието за превоз на голе-
мо и мало, застапување и посредување „М-АРЕНА“ д.о о увоз-извоз, 
ул „Пелистерска“ бр 1/4-4, Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејности 
011232, 012001, 012002, 012003, 01211, 012130, 012142, 013111, 013113, 
013114, 020131, 020139, 020201, 050301, 050302 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5091/96. (4578) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5402/ 
% на регистарска влошка бр 1-669СЈ0-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за инжињеринг и деловни ус-
луги „ГРАД“ д.о о. ул. „Васил Главинов“ бр. 3/4-13, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 01.04 1996 
год., а основач е Људмила Симова Лазарова. 

Дејности: 011941, 011949, 012310:, 012321, 012322, 012622, 013400, 
050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 
110405, 110401, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 
030003, 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, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 
080202, 110309, 110909, 110109, 120312, 060501, 060502, 060503 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства 

Директорот на претпријатие го и застапник за надворешно-тргов-
ското работење е Људмила Симова Лазарова, со неограничени овла-
стувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5402/96(4579) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 4689/ 
% на регистарска влошка бр 1-29272-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство и 
трговија на големо и мало „ДАКО-КОМЕРЦ" ц о увоз-извоз, ул 
„Народна Револуција“ 143, Куманово 

Се брише: Предраг Димовски, се запишува Петрушевски Предраг, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4689/96 (4580) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 4189/ 
% на регистарска влошка бр 1-13483-0-0-0, ја заниша во судскиот ре-
гистар промената на седиште и основачи на Претпријатието за тргови-
ја на големо и мало „СКАН" ц о извоз-увоз, Скопје 

Кон претпријатието за тртвиЈа на големо и мало „СКАН" увоз-
извоз, Скопје, како основач пристапува Митевски Слободан. 

Се менува досегашната адреса на претпријатието. Градски тргов-
ски центар подрум 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4189/96 (4581) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 4630/ 
% на регистарска влошка бр 1-66816-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Друштвото за вна-
трешен и надворешен промет „СЕЛЕКТА КОМПАНИ“ д о.о. ул 
„Иво Рибар Ј1ола" бр 24/9, Скопје 

Скратен назив на фирмата: „СЕЛЕКТА КОМПАНИ“ д.о о Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.03 19% год , 
а основач е Бруно Грозданов од Скопје 

Дејности: 110109, 110303, 110204, 110309, 110909, 110301, 011231, 
011232, 011831, 011832, 011920 , 011941, 011949, 011990, 012321, 012324, 
013021, 013022, 013042, 013043, 013050, 013072, 013073, 013099, 013121, 
013122, 013400, 013500, 013909, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 070111^070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 
(170123, 070124 , 070125 , 070126, (370127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080112, 080119 , 080121, 080122 , 080129 , 080190, 080201, 080202, 090171, 
090179, 090181, 090209, 110302, 110404. Ц09Ш, 110903, 12Ј0349, 070310, 
070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
реекспорт, консигнациона продажба, превоз на стоки во меѓународ-
ниот сообраќај, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, услу-
ги, меѓународна шпедиција, слободни царински продавници, фришопо-
ви, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ 

За обврските преземени во правниот промет со трети лица Дру-
штвото одговара со целиот свој имот 

Лица овластени за застапување во надворешното трговско работе-
ње се Јасмина Грозданова, директор без ограничување и Бруно Гро-
зданов, основач беч ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4630/96. (4582) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 326/ 
% на регистарска влошка бр 1-66333-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија 
„КАУЗИЈА" д о о експрот-импорт, ул .,Божин Николов“ бр 62, 
Скопје 

Основач на претпријатието е Стојановски Пане, од Скопје 
Дејности- 013030, 013050, 013060, 013071, 013072, 013074, 013111, 

013113, 013114, 013112, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 
012511, 012512 , 012513 , 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. 0702^0, 070250. 07026)0, 110309, 110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување малограничен промет со Грција, Бугарија, Алба-
нија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
реекспорт, консигнации, комисиони работи 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сиот свој имот 

Директор на претпријатието с основачот Стојановски Пане, од 
Скопје 

Од Окружниот стопански суд но Скопје, Срег бр 326/96 (4583) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5305/ 
96на регистарска влошка бр 1-66548-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-

гастар промената на основачи на Транспортното претпријатие „МА-
ЈОР ТРАНС44 д.о о. увоз-извоз, ул. „Партизански одреди“ Порта Влае 
Б-4, л. И , Скопје 

Во претпријатието пристпаува нов основач ПППУ ,.ИНТЕР-РО-
МИ" д.о.о с. Миладиновци, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 5305/96 (4558) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4842/ 
96 на регистарска влошка бр 1-31640-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворе-
шен и внатрешен промет на големо и мало, .,ДИЈАМАНТ цо . ул 
„Црнотравска" бр 68. Куманово 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со следната 
дејност: 013904, производство на накит 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4842/96 (4559) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4763/ 
96 на регистарска влошка бр 1-35801-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на основач и промена на овластено лице на Прет-
пријатието за трговија, туризам и сообраќај „ОЛИ МАК“ д о о извоз-
увоз, ул. „Ѓорѓи Попхристов" бр 13/3-1, Скопје 

Се брише- Китовски Боро, директор без ограничување 
Се запишува: Китовски Оливер, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4763/96 (4575) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1228/ 
96 на регистарска влошка бр 1-21269-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги 
„Т К. ЈУГ-КОМЕРЦ" д.о о експорт-импорт, ул „Градски парк“ бб, 
Скопје 

Се брише Киро Гурчевски, се запишува Драган Анастасов 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1228/96. (4576) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 357/96 

од 8.V.1996 година, отворена е стечајна постапка против должникот 
БОД „Мисирков“ - Битола. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
( За стечаен управител се определува Тодор Јовчевски од Битола, 

дипл. економист, ул. „Нико Фундале" бр. 13/14. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 18.VI. 19% година, во 13,00 часот, во соба број 3 при 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1071) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 284/96 од 25.1У.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Жито Токсин“ од Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 
5/10. 

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

„Белишка“ бр. 18/А. 
Се повикуваат доверителите на стечајните должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
6.VI.1996 година, во 11,10 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1079) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува лека со решението 
Ст. бр. 910/95 од 8.IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот „Боби турс44 ПТУ од Скопје, ул. „Пандил Шишков“ бр. 1/8. 

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 
ден 24. VI. 1996 година, во 8,20 часот, во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1060) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението П. 
Сг. бр. 1626/93 од 17.1.1994 година, е отворена стечајна постапка над 
ПТ „Стамп" од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 7/14, со жиро 
сметка 40100-601-62569. 

За стечаен судија се определува Ордановски Бранко, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник се определува Владо Стефановски, од Скопје, 
ул. Јуриј Гагарин, бр. 37, телефон 227-300. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28.VI. 1996 година, во 9 часот, соба број 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1II1) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1472/95 од 03. IV. 1996година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗСЗ „Карадак“, с. Појане, Куманово. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суЛ-
За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, 

вработев при „Југотурс" од Куманово. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

смиле 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.VI. 1996 година, во 9,30 часот, во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1122) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 821/95 од 
15.У.1996 година, према должникот ДОО „ХОЛДИНГБИТОЛА-
ТЕКС" - Битола, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија 
го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Би-
тола, а за стечаен управител Ангеловски Фидан од Битола, ул. Ј Н А “ 
бр. 12/20. 

Се повикуваат д о в е р и в т е да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со прцави таксирани со 
600,00 денари, судски такси во два примероци со докази, а должници те 
во истиот рок да ги измират своите обврзен према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 26. VI. 19% 
година, во 10 часот, во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 15.У.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1123) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1156/93 од 20.111.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие „ЛБЈ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од 
Скопје, ул. „Малешевска“ бр. 59-6. 

За стечаен судија е одредена Виолета Муратовска - Николовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 
„Пелистерска“ бр. 1-11/7, 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 пријави 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 
17.VI. 19% година, во 9,10 часот, во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1092) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 16/96 од 03.IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПГИ „САН С КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Радушка“ бр. 18. 

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. 
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 
24.VI. 19% година, во 8,20 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1093) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 285/96 од 18. IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Гра фелик“ од Скопје, ул. „Пехчевска“ бр. 3/ 
30. 

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

„Белишка“ бр. 18А. 
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 
03.VI. 1996 година, во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1094) 

Окружниот Стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 258/94 од 27.11.1996 година, заклучена е стечајната постапка над 
должникот „ТРЕСКА“ ДОО - Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1091) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 1404/95 
од 26.1 V. 1996 година објавува дека одобрува присилно порамнување на 
должникот ПГМ „8-ми НОЕМВРИ“ - Неготино и неговите доверители 
со следната содржина: 
Предлагачот должникот ПГМ „8-ми Ноември“ - Неготино должен е да 
ги исплати обврските према доверителите од 60% износ со камата во 
рок од 2 години сметано од одобреното присилно порамнување. Ова 
порамнување има правно дејство и према доверителите на предлагачот 
чии побарувања стасале за присилно порамнување, како н према дове-
рителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а 
чии побарувања се оспорени доколку истите се утврдат. Извршните 
пресуди и другите одлуки кои имаат својство на извршни неправи губат 
правна важност во однос на должникот доколку се однесуваат на поба-
рувања утврдени со ова решение. Извршните неправи н другите одлуки 
кон имаат својство на извршни исправи, а кон се однесуваат на побару-
вање што се утврдени во постапката за присилно порамнување или се 
оспорени може да се извршат само под услов на ова порамнување. Ова 
решение има сила на извршна неправа према сите доверители чин 
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побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. Секој 
учесник во постапката за присилно порамнување ги сноси своите тро-
шоци. Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ПГМ „е-
ми Ноември“ Неготино, поведена со пријава на Заводот за платен 
промет на РМ - филијала Титов Велес Експозитура Неготино. За вд 
директор на ПГМ „8 Ноември“ Неготино се назначува лицето Цане 
Пановски од Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 782/95 од 13.Х1.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот „Русмакпром" ГГГ од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 
3/2-3. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Драгица Иванџикова од Скопје, ул. 

„Дрезденска" бр. 15, телефон 363-730. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должнбик 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 
ден 16.VI. 1996 година, во 930 часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1081) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр.700/94 од 28.ХП.1995 година, заклучена е стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Младост“ -
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1103) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решението 
Ст.бр.375/93 од 15.V.1996 година, е заклучена стечајната постапка над 
ПОС „Мако комерц“ од Струмица. По правосилноста на решението 
ЛОС „Мако комерц“ - Струмица да се брише од регистарот на прет-
пријатијата. Преостанатите парични средства од 258.550,00 денари се 
отстапуваат на Агенцијата на РМ за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. Рок за жалба 15 дена по објавувањето на 
огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1104) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст.бр. 15/93 од 15.У.1996 година и Ст.бр. 39/90 од 19.111.1996 година е 
заклучена стечајната постапка над 3 3 „Југопрогрес" - Струмица и 3 3 
„Медитерант" од с. Долно Липовиќ. По правосилноста на решението 
3 3 „Југопрогрес" - Струмица, 3 3 „Медитеран" од с. Д. Липовиќ да се 
бришат од регистарот на претпријатието. Рок за жалба 15 дена по 
објавувањето на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1105) 

Со решенијата на Окружниот стопански суд во Битола донесени 
сите на 17.IV.1996 година под Ст.бр. 260/96 за ПП „Касандра" - При-
леп, Ст.бр. 296/96 за ПП „Октоградба" од Охрид, Ст.бр. 281/96 за ПП 
„Олфи комерц“ од Битола, Ст.бр.275/96 за ПП „Фантастика" од При-
леп, Ст.бр. 236/96 за ПП „ОНАЗИС4 од Прилеп, Ст.бр. 263/96 за ПП 
„Доленци“ од Прилеп, Ст.бр. 290/96 за „Интернационал корпорејшн" 
од Битола, Ст.бр. 224/96, за „Сиџим комерц“ од Прилеп, Ст.бр. 314/96 
за ПП „Мин комерц“ - Битола, Ст.бр. 266/96, ПП ЈИригома" од При-
леп, Ст.бр. 299/96 за ПП „Камарат" од Прилеп, Ст.бр. 233/%, за ПП 
„Торнадо“ од Прилеп, Ст.бр. 221/96 за „Б-Р Комерц“ од Прилеп, Ст.бр. 
227/96 за ПП„Орсил" од Прилеп, Ст.бр. 272/96 за УТО „Мак софт" од 
Прилеп и Ст.бр.269/96 за ДОО „Толмак 94" од Прилеп, отворените 
стечајни постапки не се спроведуваат и се заклучуваат, за О.бр . 188/96 
од 22.IV.1996 година за ПП „Џоко комерц“ од Прилеп, за Ст.бр. 329/96 
од 22.1 V. 1996 година за ПП „Торнхо промет“ од Прилеп, Сг.бр. 908/95 
од 22.IV. 19% година за ПИТ „Славна Дебарца“ од Охрид, за Ст.бр. 
1235/95 за 3 3 „Прилепско поле“ - с. Ложани, отворените стечајни 
постапки не се спроведуваат и се заклучуваат, за Ст.бр. 323/94 од 
15.У.1996 година, за ОПФ-ка Свиларе „Илинден“ - Битола, отворената 
стечајна постапка се запира согласно, член 83 ст. 1 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал и со реше-
ние Ст.бјр. 1103/95 према должникот ПП „Медаљон“ од Прилеп, отво-
рената стечајна постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1106) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг.бр. 347/96 од 
06. V. 1996 година, према должникот УТП „Бадемон!1" - Битола отвори 
стечајна постапка при ипо за стечаен судија го определува Коста Споа, 
судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управник 
Кирил Пецаков од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 76/13. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од 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 24. VI. 1996 
година, во 10 часот, во Окружниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1107) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 304/96 од 24.IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги „Недим 
Комерц“ од Скопје, ул. „Среќко Пужалка" бр. 44-Б. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. 

„Париска“ бр. 82, телефон 252-353. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
19.VI. 1996 година, во 8,20 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 413/96 од 17.1У.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „Биографии Комерц“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ 
бр. 30. 

За стечаен судија е одреден Александар Јањиќ, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одеден Мито Арминовски од Скопје, ул. 

„Петар Манџуков" бр. 213/Б, телефон 263-992. 
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 
28.VI. 1996 година, во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1924/95 од 06.УЛ996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот „Претпријатие за промет на големо и мало „Топкомерц" од 
Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“ згр. 9/1-7. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Марковски Ј. Стојан од Скопје, ул. 

„Ѓорче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службени 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 
19.VI. 1996 година, во 9,10 часот, во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1110) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 457/96 од 13.У.19% година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија, производство и услуги „КИЧО-Д" д.о.о., 
Скопје, ул. „Ѓорѓе Андреевиќ-Кун" бр. 16-6, жиро сметка број 40100-
601-308905. 

За лнквндационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20.VI.1996 година во 9 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1057) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 456/96, од 13. V. 19% година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, 
консалтинг, маркетинг и инженеринг „Екоимпех" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Битпазарска" бр. 121, Скопје. 

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 пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 21. VI.1996 година во 10 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1058) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 449/96 од 08.У.1996 година отвори ликвидациона постапка над 
Трговското претпријатие извоз-увоз Д.О.О. „Империјалфармаси" -
Скопје, жиро сметка 40120-601-54058. 

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој 
суд, со пријава и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците 
да ги измират према ликвидациониот должник без одлагање. 
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Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите?-
лите на ликвидациониот должник на 19. VI.1996 година во 8,30 часот во 
соба број 53 на овој суд. - г„ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1059) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 447/96 од 10.У.1996 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија на големо и мало „Јумаккомерц" д.о.о. 
увоз-извоз, Скопје, жиро сметка 40120-601-181887. 

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров од Скопје,, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телесен 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на 21. VI.1996 година во 8,30 часот во 
соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1060) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 448/96 од 08.V. 1996 година отвори ликвидациона постапка над 
Приватната здравствена организација Аптека „Империјал Фарма“ ц.о. 
Скопје, жиро сметка 40120-603-15827. 

За ликвидационен управник е определен Ефтим Петров од Скопје, 
бул. „Јане Сандански бр. 50-3/4, телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите од ликвидациониот должник на 19. VI. 1996 година во 8,00 часот во 
соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1061) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Л.бр. 74/95 од 
10.1 V.1996 година ја заклучи ликвидационата постапка над „Снтивест 
банка“ - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1072) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 472/96, 
отвори постапка за редовна ликвидација на ден 16.V.1996 година над 
Трговското претпријатие „Унитраде" експорт-импорт д.о.о. - Скопје, 
ул. „Народен фронт“ бр. 19/2-9, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет 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 24.VI.1996 година во 8,20 
часот во соба број 53-а, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1076) 

Окружниот стопана и суд во Скопје со решението IV Л.бр. 471/96 
од 16.У.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над 
Трговското претпријатие „Бета-Промет" д.о.о. извоз-увоз - Скопје, ул. 
„Фрањо Клуз“ бр. 3/3. 

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет 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 24. VI. 1996 година, во 8,10 
часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1077) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението III Л. бр. 473/96 
од 16. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за градежништво, проектирање, изведување и трговија „Ли-
Комерц" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Климент Охридски“ бр. 54/2-16 од 
Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет 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 26. VI.1996 година во 8,10 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1078) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.465/96 од 
14. V. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за производство, трговија и увоз-извоз „Анн-Трејд" Д-О.О. -
Скопје, со седиште на ул.. „Булевар Јане Сандански“ бр.21/4-2 и со 

За ликвндационен управник е определен Илија Димитријевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр,41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават сдоите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јава во деа примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
28.VI.1996 година во 11,00 часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1073) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.485/96 од 
16.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „ДАНИ КОМ" Ц.О. увоз-извоз, 
ул. „Владимир Комаров“4 бр.8-1-10, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков44 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 своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 24."У1.1996 година во 8 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1082) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.423/96 од 
22.IV.1996 година, отвори постапкава редовна ликвидација над Прет-
пријатието за промет на големо и мало „МИС“ извоз-увоз, Скопје, ул. 
„Велко ВлаховиЈс" бр. 12/15 со жиро сметка бр. 40100-601-213376. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, бул. „АСНОМ“ бр.8/3-36, телефон 4154154. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот на „Службен весник на „РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги накЈират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 3.VI.1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1083) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.385/96 од 
6.У.19% година отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „Иго Импекс44 експорт-импорт Д,О.О. - Скопје, 
жиро сметка 40100-601-162594. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровскн од 
Скопје, бул. „АСНОМ44 бр.8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ44 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 14.VI.1996 година во 
10,50 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1084) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.426/96 од 
22.1 V. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „Волан Комерц14 од 
Скопје, ул. „Боро Менков44 бр. 1-а/3-5. 

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска44 бр. 1-11/7, телефон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Служббен 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 побарување на 
доверителите на ликвидациониот должник за 28. VI.1996 година во 8,00 
часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1085) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.103/94 од 
21.IV. 1994 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Произ-
водно трговско претпријатие Д.О. експорт-импорт „Мигрос Компани44 

од Тетово, ул. „Ленин41 бр. 12. 
За ликвндационен управник се определува Перо Јовановски од Те-

тово, ул. „Димо Гавроаси44 бр.70, телефон 23-370. 
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 
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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 19.VI.1996 година во 

11,30 часот во соба број 154 на овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1086) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.416/96, 
отвори постапка за редовна ликвидација на ТП „ДП „Дели Тел“ увоз-
извоз од Титов Велес, со седиште на ул. „Никола Оровчанец“ бр. 21 и 
со жиро сметка број 41600-601-26000. 

За ликвидационеи управник определен е Сашо Костевски од 
Скопје, ул. „Теодосие Синаетскн" бр.23-а, телефон 248-193. 

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 на 17.VI. 1996 
година, во 8,10 часот, во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1087) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре шепи его Л.бр.371 од 1996 
година отвори постапка за редовна ликвидација над ТП „Крипас" - с. 
Сарај, ул. „Маршал Тито“ бр.4/15, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Љубомир Крстевски од 
Скопје. 

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 во соба број 53-а при м о ј 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1088) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.108/96 од 
9. П. 1996 година отвара постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „Иван Комерц“ од Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ 
бр.8-б. 

За ликвцдацвоиен управник се определува Крстевски Сашко од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавуањето на огла-
сот во „Слижбен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
надмирал долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 1.IV. 1996 година, во 9,00 
часот, во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1089) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.475/96 од 
15.У.1996 година отвори ликвидациона постапка над должникот ПП 
„Дама Карина“ од Скопје ул. „Горги Војтех" бр.23-б. 

За ликвидационен управник е одреден Зоран Силјановски од 
Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ ф.10-2. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.VI. 1996 година во 8 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1090) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.163/96 од 
26.11.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за услуги и промет „Трго-Монт" увоз-извоз д.о.о. ул. „Јуриј 
Гагарин" бр.52/3-6, со жиро сметка број 40100-601-113426. 

За ликвидационен управник се определува Жарко Дабески од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот 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 25. VI. 1996 година во соба 
број 58 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (П 12) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л .бр.477/96 од 
15.;. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за производство, промет и услуги „Јехона" извоз-увоз Д.О.О. -
Скопје, с. Ласкарци. 

За ликвидационеи управник се определува Драган Величковски, 
ул. „Крсте Мисирков“ бр.9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Слиужбен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 25. VI.1996 година во 
9 часот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1113) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 454/96 од 
13.У.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за трговија на големо и мало и услуги „Лека С“ Д.О.О, експорт-
импорт од Скопје, ул. ЈГ. Стојчевски“ бр. 2/1-31 со жиро сметка бегај 
40100-601-62093. 

За ликвидационен управник се определува Марко Горчиновски од 
Скопје, Ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 пријавите пообарувања на 
доверителите на лнквидциониот должник на 20.VI.1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1054) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 373/96 од 
26.ГУ.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „Денди-Трејд" ДО - Скопје, ул. „Алекса Дундиќ“ 
бр. 57-6, жиро сметка број 40100-601-270849. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, Бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, Телефон 4154)54. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавите пообарувања на 
доверителите на ликвидциониот должник на 6.VI. 19% година во 11,30 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1055) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 444/96 од 
8. V.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за трговија, застапство, производство и услуги увоз-извоз „Еко-
Инженеринг" Д.О.О. - Скопје, ул. „Пајак44 бр. 20, жиро сметка број 
40100-601-79846. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, бул. „ А С Н О М “ 8 / 3 - 3 6 , телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавите пообарувања на 
доверителите на ликвидциониот должник 14. VI. 1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1056) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважи следевте печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпрада-
тие во општествена сопственост за промет, извоз-увоз и 
инженеринг „ИСКР А-ИНКОМ" д.о. Скопје. (2409) 

Тркалезен печат штембил под назив: Градежно за-
наетчиска задруга „ИСКРА“ р.о. Скопје (2410) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие за промет увоз-извоз и инженеринг „ИСКРА“ -
ИНКОМ" д.о.о. Скопје. (2411) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „ЗЗ „АГРО-
КАРАЏИЦА“ ЦО Скопје“. (2461) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за производство промет и транспорт „СЕЛМАН-
КОМПАНИ" ц.о. Скопје. (2462) 

Тркалезен печат под назив: „Постојан овластен суд-
ски преведувач од англиски на македонски и обратно 
при Општински суд Скопје I - Маријанчо Галевски“. 

Тркалезен печат под назив: „Британски информати-
вен центар - Скопје (два печата: кирилица и латини-
ца)". (2486) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 634206 на име Сакипов Зулфиќар ул. „И 
Ноември“ бр. 78, Куманово (2486-а) 

Пасош бр. 0004625 издаден од ОВР Пробиштип на 
име Иван Горгиев с. Бучиште, Пробиштип. (2487-а) 
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'Пасош бр. 0261323 на име Петровски Горан ул. 
„Пецо Божиновск" бр. 4, Битола. (2425) 

Пасош бр. 0135558 издаден од УВР Куманово на име 
Фекрет Аљији с. Ваксинце, Куманово. (2455) 

Пасош бр. 766995/95 издаден од УВР Скопје на име 
Зина Бабачиќ ул. ,Д“ бр. 130 с. Љубин Скопје. (2456) 

Пасош бр. 526483 на име Јускоски Јонуз с. Лабу-
ништа, Струга (2457) 

Свидетелство за завршено I, II, III и IV година и 
свидетелство за четврти степен на стручна подготовка 
издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ Скопје на име 
Сон,а Ливриник, Скопје (2458) 

Пасош бр. 418387 на име Митевска Лилјана ул. „АС-
НОМ“ бр. 2 Куманово (2459) 

Пасош бр. 0004612 на име Ацо Јаневски ул. „4 
април“ 12, Прилеп. (2460) 

Пасош бр. 216318 на име Нанеска Силви бул. Турист 
бр. 98-3/10, Охрид, (2461-а) 

Пасош бр. 494655 издаден од УВР Куманово на име 
Младеновски Игор ул. „Благој Стефков Гојчо“ бр. 4, 
Куманово. (2462-а) 

Пасош бр. 038877 на име Скакули Буран Дебар. 
(2463-а) 

Пасош бр. 493864 на име Роберт Наумов ул. „Велко 
Стаменковски" бр. 7 н. Доброшане, Куманово. (1654-а) 

Пасош бр. 538950/94 издаден од УВР Скопје на име 
Томе Арџелиев, ул. В.С. Бато бр. 87/3-27, Скопје. 

Пасош бр. 494880/95 издаден од УВР Куманово на 
име Бедри Рамадани с. Никуштак, Куманово. (2463) 

Пасош бр. 130712/93 издаден од УВР Скопје на име 
Валентина Чавдарска ул. „Драгиша Мишовиќ" бр. 1-4/ 
2, Скопје. (2464) 

Пасош бр. 135830/93 издаден од УВР Куманово на 
име Севим Садики с. Черкеско Село, Куманово. (2465) 

Пасош бр. 834076/96 издаден од УВР Скопје на име 
Мирадије Муфтари ул. „Брсјачка Буна“ бр. 85, Скопје. 

(2466) 
Пасош бр. 429363/94 издаден од УВР Скопје на име 

Љубинка Донева ул. „Козара“ бр. 34, Скопје. (2467) 
Пасош бр. 606191/95 издаден од УВР Скопје на име 

Вели Меџитовски с. Црн Врв, Скопје. (2468) 
Пасош бр. 765952/95 издаден од УВР Скопје на име 

Мурат Имери ул. „Дижонска" бр. 7/19, Скопје (2469) 
Пасош бр. М 0113319 издаден од Ирачка амбасада во 

Белград на 23.11.1988 г. а завршува 23.VII.1996 година 
на име Атиф Супхи Салман ул. „Никола Парапунова" 
бр. 2/33, Скопје (2470) 

ОГЛАСИ З А П О В И К У В А Њ Е Н А ПОРАНЕШНИТЕ 
С О П С Т В Е Н И Ц И И Н И В Н И Т Е П Р А В Н И 

Н А С Л Е Д Н И Ц И 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) а во врска со чл. 4 од Законот за 
трансформација на претпријатијата и задругите со опш-
тествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште (Сл. весник на РМ бр. 19/96) Претпријатието 
ДОО за сточарство и преработки „Овче Поле“ Св. Ни-
коле објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ДОО за сточарство и преработки „Овче Поле“ 
Св. Николе ги повикува поранешните сопственици и 

нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања кон претпријатието, во рок од 60 дена, сметано 
од денот на објавувањето на огласот. 

2. Седиштето на претпријатието е во Св. Николе. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец потпишан од Агенцијата на Република Македонија 
(Сл. Весник на Р.М. бр. 3/94), кој истовремено се доста-
вува и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје, на ул. ,Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410 и 
до Претпријатието ДОО за сточарство и преработки 
„Овче Поле“ Св. Николе. 

Ј А В Н И Н А Р А Ч К И 

Машинскиот факултет - Скопје 
објавува претходен. 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА РАБО-

ТИТЕ 
- подополагачки и молерофарбарски работи за објект 

надградба над лабораториите на Машинскиот факул-
тет во Скопје. 

Комплетен предмер и пресметка можат да се доби-
јат во Деканатот на Факултетот на тел. 363-374 лок. 
207. 

Писмени понуди се доставуваат на адреса: Машин-
ски факултет-Скопје, Карпош II бб, во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето на огласот. 

Машински факултет - Скопје 
објавува претходен 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА РАБО-

ТИТЕ 

- топловодно радијаторско греење, со цевна мрежа и 
целокупна пропратна инсталација за објект над-
градба над лабораториите на Машинскиот факултет 
во Скопје. 

Комплетен предмер и пресметка можат да се доби-
јат во Деканатот на Факулетот на тел. 363-374 лок. 207. 

Писмени понуди се доставуваат на адреса: Машин-
ски факултет - Скопје, Карпош II бб, во рок од 8 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 

Машинскиот факултет - Скопје 
објавува претходен 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА РАБО-

ТИТЕ 

- електрично осветление и громобранска инсталација 
за објект надградба над лабораториите на Машин-
скиот факултет во Скопје. 

Комплетен предмер и пресметка можат да се доби-
јат во Деканатот на Факултетот на тел. 363-374 лок. 
207. 

Писмени понуди се доставуваат на адреса: Машин-
ски факултет - Скопје, Карпош II бб, во рок од 8 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 
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С О Д Р Ж И Н А 
463. Закон за јавните патишта 809 
464. Закон за единствениот даночен број на 

даночните обврзници 824 
465. Указ за поставување вонреден и опол-

номоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Кралството Данска 825 

466. Указ за поставување вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Република Хрватска 825 

467. Указ за поставувана вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Република Италија 825 

468. Одлука за составот и за именување 
претседател и членови на Комисијата за 
претставки и жалби на Претседателот 
на Република Македонија 825 

469. Одлука за потврдувана на Годишната 
сметка на Народната банка на Репу-
блика Македонија за 1995 година 826 

470. Одлука за потврдување на финанси-
скиот план на Народната банка на Репу-
блика Македонија за 19% година 826 

471. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Јавната здравствена организација 
Клиника за максилофацијална хирур-
гија - Скопје 826 

472. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на одборот за до-
делување на наградата ,Д 1 Октомври“. . 826 

473. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Одборот за 
доделување на наградата „Климент 
Охридски“ 827 

474. Одлука за разрешување и именување 
член на Одборот за доделување на на-
градата „Гоце Делчев“ 827 

475. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на РО Музеј на Маке-
донија - Археолошки, Етнолошки и 
Историски - Скопје за именување инди-
видуален работоводен орган на Музејот. 827 

476. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за изготвување Предлог за име-
нување директор на Вишата медицин-
ска школа во Битола 827 

477. Одлука за разрешување и именување 
претставници на Републиката во Сове-
тот на Природно-математичкиот фа-
култет - Скопје 828 

478. Одлука за разрешување на претседате-
лот на Републичката комисија за односи 
со верските заедници 828 

479. Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Републичкиот 
завод за вработување 828 

480. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели и членови на ко-
мисиите на Собранието на Република 
Македонија 8?9 

481. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на ЈЗО „Клинички центар“ 
- Скопје 829 

482. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на ЈЗО Завод за превенција, 
лекување и рехабилитација на карди-
оваскуларнитезаболувања-Охрид. . . . 829 

483. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Здравствениот дом -
Свети Николе 829 

484. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Медицинскиот центар во 
Куманово 830 

485. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на ЈЗО Медицински центар 
-Охрид 830 

486. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на ЈЗО Градска аптека 
„Скопје“ - Скопје 830 

487. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Општинската аптека -
Кочани 830 

488. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор во Медицинскиот центар 
„Академик проф. Димитар Арсов“ -
Крива Паланка : 830 

489. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор во ЈЗО Здравствен дом -
Вевчани 831 

490. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација - Стоматолошки клинички 
центар - Скопје 831 

491. Одлука за распределување на средства 
за субвенции за издавачите на весници и 
списанија за 1996 година 831 

492. Одлука за изменување на Одлуката за 
есконтната стапка на Народна банка на 
Република Македонија 832 

493. Одлука за динамиката на усогласува-
њето на висината на основачкиот капи-
тал на банките и штедилниците со 
одредбите на Законот за банки и ште-
дилници 832 

494. Одлука за документацијата и постап-
ката за издавање на дозволи според 
одредбите на Законот за банки и ште-
дилници 832 

495. Одлука за документацијата и постап-
ката за издавање на согласности според 
одредбите на Законот за банки и ште-
дилници 835 

496. Одлука за критериумите за бонитетот 
на странската банка која основа фили-
јала во Република Македонија 837 

497. Одлука за супервизорските стандарди 
за р е д и р а њ е на достасаните, а нена-
платени побаруван,а на банките и ште-
дилниците 837 

498. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за класификација на актив-
ните билансни и вонбилансни ставки на 
банките и штедилниците според степе-
нот на нивната ризичност 839 

499. Одлука за начинот на вршење суперви-
зорска контрола на банките и штедил-
ниците и постапката за преземање 
мерки за отстранувана на утврдените 
неправилности 839 

500. Одлука за изменување на Одлуката за 
видовите на девизи кои се предмет на 
купување и продавање на девизниот па-
зар и начинот на искажување на курсе-
вите на тие девизи 840 

501. Одлука за критериумите и условите за 
користење на дел од девизните резерви 
за обезбедување на гаранции на овла-
стените банки за работа со странство. 840 
Исправка на Законот за ловството . . . . 841 
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