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

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

Понеделник, 12 август 1996 
Скопје 

Број 40 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

841. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ТВ/УКБ РЕПЕТИТОРСКИ ОБЈЕКТ - ВО М.В. 
„ПЕШТЕРА“, К.О. ГЛУМОВО ВО ОПШТИНАТА 

КАРПОШ СКОПЈЕ 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на ТВ/УКБ репетиторски пункт „Матка“ на подрачјето 
на општина Карпош, на КП 1737, М.В. „Пештера“ КО 
Глумово со површина од 150 м2, чиј инвеститор ќе 
биде Македонска радио телевизија ООД „ПРЕДАВА-
ТЕЛИ И ВРСКИ“ - Скопје и се определува земјиштето 
кое му припаѓа на објектот за неговата редовна упо-
треба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во. 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-2211/1 Претседател на Владата 
29 јули 1996 година и а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
842. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 
63/95) Владата на Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

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

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за развој и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

НАИМЕНУВАЊЕ количина 

1 2 3 4 

84.71 

8471.9 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици, магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за препишување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 
- Друго 
- дигитални централни 
единици, 

1 
—1 

2 3 4 

8471.91 испорачани посебно или 
како дел од систем, вклу-
чувајќи и дигитални цен-
трални единици кои во 
исто куќиигге имаат една 
или две од следните ви-
дови единици: мемориски 
единици влезни единици, 
излезни единици; 

8471.912 — со процесор со 32 и по-
веќе бита 
а) Персонален сметач 3 парчиња 
б) Персонален сметач 
пренесен 1 парче 

8471.92 - влезни и излезни еди-
ници, испорачани посебно 
или како дел од систем, 
вклучувајќи влезни и 
излезни единици, што во 
исто куќипгге имаат и ме-
мориска единици; 

8471.923 — ласерски печатар 1 парче 
84.73 Делови и прибор (освен 

прекривани, куфери за 
машини и сл.) погодни за 
употреба исклучително 
или главно со машините 
од тар. бр. 84.69 до 84.72; 

8473.30 - Делови и прибор на ма-
шини од тар. бр. 84.71 

8473.309 - друго 
а) Софтвер, оригинален и 
лиценциран 3 парчиња 

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

Бр. 23-2202/1 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

843. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јули 1996 година, донесе 

V 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. Ахил Тунте, советник на Претседателот на Репу-
блика Македонија се назначува и за амбасадор во Ми-
нистерството за надворешни работи. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2236/2 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

844. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јули 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за надворешни работи 
се назначува Агим Конџели, дипл. правник, сопственик 
на Мешовита македонско-белгиска фирма. 

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

Бр. 17-2242/1 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

845. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јули 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство се назна-
чува Надица Поповиќ, дипл. фармацевт, виш репу-
блички санитарен и здравствен инспектор. 

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

Бр. 17-1185/2 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За помошник на министерот за здравство кој ќе 
раководи со Одделението за снабдување со медицинска 
опрема и медицински потрошен материјал и подго-
товки на здравството се назначува Жарко Шутиновски, 
доктор на медицина, советник на министерот за здрав-
ство. 

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

Бр. 17-2186/2 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

847, 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јули 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство за снабду-
вање со медицинска опрема и медицински потрошен 
материјал се назначува Фатмир Исмаили, доктор на 
медицина, вработен во Медицинскиот центар „Борис 
Канчески“ - Гостивар. 

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

Бр. 17-2187/2 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

846. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јули 19% година, донесе 

848. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 22 јули 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Бујар Исљами, дипл. електро 
инженер, стручен соработник - проектант во Мини-
стерството за наука - Сектор за информатика. 

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

Бр. 17-2013/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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849. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79; 50/82; 42/85; 35У86; 
47/89 и „Службен весник на Република Македонија44, 
бр. 19/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 22 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ 
БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИ-

ЛЕП 

1. За управител на Затворот Битола со Отворено 
одделение во Прилеп се именува Мери Радевска, дипл. 
правник, досегашен в.д. управител на Затворот. 

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

Бр. 17-2030/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 

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

Бр. 17 2031/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 

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

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

850. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79; 50/82; 42/85; 35/86; 
47/89 и „Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 19/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 22 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА УПРАВИТЕЛОТ 
НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕ-

ЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 

1. За заменик на управителот на Затворот Битола со 
Отворено одделение во Прилеп се именува Санко Ка-
лунџиски, дипл. правник, досегашен директор на АТ-
ПОС „Преспашпед" - Ресен. 

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

Бр. 17-2073/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Вранко Црвенковски, с.р. 

852. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр, 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 

ВЕШТАЧЕЊА - СКОПЈЕ 

1. За советник на директорот на Републичкиот завод 
за судски вештачења - Скопје се назначува Есад Тафил, 
вешто лице во Отсекот за вештачени во областа на 
финансиско-материјалното работење во Заводот. 

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

Бр. 17-2121/2 
22 јули 1996 година 

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

851. 
Врз основа на член 153 став 3 и 4 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 
40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јули 1996 година, до7 
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За амбасадор во Министерството за надворешни 
работи се назначува Живко Апостолски, советник го 

853. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-

ВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА - СКОПЈЕ 

1. М-р Атанас Белковски се разрешува од должно-
ста советник на директорот на Републичкиот завод за 
судски вештачења - Скопје, заклучно со 31 август 1996 
година. 

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

Бр. 17-2122/2 
22 јули 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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854. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законт за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за надворешни работи 
се назначува Никола Мешовски, раководител на Гру-
пата за меѓународни организации во Секторот на меѓу-
народни организации и интеграции во Министерството 
за надворешни работи. 

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

Бр. 17-2148/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 17-2164/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

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

Бр. 17-2175/2 
22 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

855. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законт за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 1996 година, донесе 
РЕШЕНИЕ 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1. За помошник на директорот на Агенцијата за 
стопански недоволно развиените подрачја се назначува 
Мерџан Ајвази, дипл. економист. 

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

857. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законт за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија повторно се именува Бонка Демирева, 
дипл. правник. 

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

Бр. 17-2189/1 
22 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

858. 
Врз основа на член 11, став 3 од Законот за управата 

за јавни приходи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 80/93) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 22 јули 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. За заменик на директорот на Управата јавни при-
ходи се именува Мазлам Селмани, помошник на дирек-
торот на Заводот за платен промет - филијала Тетово. 

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

856. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законт за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за надворешни работи 
се назначува Рецеп Салиу, дипл. политолог, референт 
по детски додаток во Министерството за труд и соци-
јална политика - ПЕ - Тетово - Одделение за детска 
заштита. 

Бр. 17-2198/1 
22 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

859. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 22 јули 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ОДБРАНА 

1. За советник на министерот за одбрана се назна-
чува полковник м-р Димитар Домазетовски, дипл. 
правник. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-2200/1 „ 
22 јули 1996 година Претседател на Владата 

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

859а. 
Врз основа на член 35, став 6 од Законот за надво-

решно-трговско работење („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАСТА-
ПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
Член 1 

По член 1, се додава нов член 1-а кој гласи: 
„Член 1-а 

По исклучок од член 1 на оваа уредба со договорот 
за продажба на странски стоки од консигнационен 
склад, претпријатието не може да преземе обврски за 
продажба на стоки кои подлежат на плаќање на акци-
зи“. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, се 

ставаат вон сила деловите на решенијата издадени од 
органот на управата надлежен за економски односи со 
странство, а кои се однесуваат на производите од чле-
нот 1 на оваа уредба. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3584/1 Претседател на Владата 
12 август 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
860. - -

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за единстве-
ниот даночен број на даночните обврзници („Службен 
весник на РМ“ бр. 26/96), министерот за финансии до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ДАНОЧНАТА ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржи-
ната на даночната идентификациона карта. 

Член 2 
Даночната идентификациона карта за даночните 

обврзници од член 6 од Законот за единствениот дано-
чен број на даночните обврзници („Службен весник на 
РМ“ бр. 26/96), се издава на образецот РДО-ДК, кој е 
во правоаголна форма, со димензии 85x55 мм, отпеча-
тен на компјутерска бланко хартијд, 80 гр, 1+0, во сина 
боја, заштитен со пластична фолија со димензии 95x65 
мм, со дебелина 125 микрони. 

Образецот РДО-ДК е отпечатен кон овој правилник 
и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Предната страна на образецот РДО-ДК содржи: во 

горниот лев агол“ грбот на Република Македонија, нат-
пис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ФИНАНСИИ, „УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИ-
ХОДИ“; во горниот десен агол натпис „ДИРЕКЦИЈА-
-ОДДЕЛЕНИЕ" и место за впишување на називот на 
подрачната единциа (дирекција-одделение) на Упра-
вата за јавни приходи што ја издава даночната иденти-
фикациона карта; во средината текст „ДАНОЧ-

НА КАРТА“ под кој се пополнуваат податоците за-
називот односно името на даночниот обврзник, седиш-
тето односно живеалиштето на даночниот обврзник,! 
единствениот даночен број и датумот на издавање; во 
долниот лев агол сериски број на даночната идентифи-
кациона карта. 

На предната страна на образецот РДО-ДК втиснат е 
стилизиран знак на Министерството за финансии -
Управа за јавни приходи (МФ УЈП). 

Задната страна на образецот РДО-ДК содржи: ме-
сто за печат и потпис на овластеното лице; текст „Мо-
лиме, секој што ќе ја најде оваа карта да ја предаде во 
најблиската Дирекција или Одделение на Управата за 
јавни приходи“; во долниот десен агол ознака на обра-
зецот „Образец РДО-ДК". 

На задната страна на образецот РДО-ДК втисната е 
посебна шара. 

Член 4 
Ако даночната карта е оштетена, даночниот обврз-

ник до Дирекцијата - Одделението на Управата за јавни 
приходи што ја извршила регистрацијата поднесува ба-
рање за издавање на нова даночна карта, а оштетената 
даночна карта се одзема и уништува. 

Ако даночната карта е изгубена или украдена, да-
ночниот обврзник го пријавува исчезнувањето на да-
ночната карта до Дирекцијата - Одделението на Упра-
вата за јавни приходи што ја извршила регистрацијата и 
поднесува барање за издавање на нова даночна карта. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вано во „Службен весник на Република Македонија“. 
Бр. 09-6571/1 Министер за финансии, 

25 јули 1996 година д-р Таки Фити,с.р. 
Скопје 

Образец РДО-ДК 
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861. 
Врз основа на член 87 од Законот за превоз во пат-

ниот сообраќај („Сл. весник на РМ“ бр. 63/95), мини-
стерот за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИН-

СПЕКТОРОТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на леги-
тимацијата на инспекторот за патен сообраќај. 

Легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај 
се издава според обрасците број 1 за републички ин-
спектор за патен сообраќај и број 2 за општинскиот 
инспектор за патен сообраќај, кои се составен дел на 
овој правилник. 

Член 2 
Образецот на лепгитимацијата се печати на по-

лутврда бела хартија со димензии 100x70 мм. заштитен 
со пластична фолија. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата за републичкиот ин-

спектор за патен сообраќај на предната страна содржи: 
грб на Република Македонија, натпис „Република Ма-
кедонија“, „Министерство за сообраќај и врски“, 
„- Републички инспекторат за сообраќај и врски -" , 
„легитимација“, „име и презиме на инспекторот“, „Ре-
публички инспектор за патен сообраќај“, „место за фо-
тографија со димензии 25x30 мм", „број на решението 
со кое е назначен републичкиот инспектор“, „датум и 
место на издавање на легитимацијата“, „потпис на ми-
нистерот за сообраќај и врски“, и печат на Министер-
ството за сообраќај и врски. 

Образецот на легитимацијата за општинскиот ин-
спектор за патен сообраќај на предната страна содржи: 
грб на Република Македонија, натпис „Република Ма-
кедонија“, „Орган на управата на општината, односно 
на градот Скопје надлежен за вршење на работите од 
областа на патниот сообраќај во согласност со статутот 
на општината, односно на градот Скопје“, „легитима-
ција“, „име и презиме на инспекторот“, „Општински 
инспектор за патен сообраќај“, „место за фотографија х 
со димензии 25x30 мм", „број на решението со кое е 
назначен општинскиот инспектор“, „датум и место на 
издавање на легитимацијата“, „потпис на раководното 
лице и печат на општинскиот орган, односно на орга: 

нот на градот Скопје што ја издава легитимацијата“. 
Член 4 

На задната страна образецот на легитимацијата го 
содржи следниот текст: 

„Инспекцискиот надзор се врши според овластува-
њата од член 82, 83 и 84 од Законот за превоз во пат-
ниот сообраќај („Сл. весник на РМ“, бр. 63/95)". 

Под овој текст е отпечатен текстот на член 86 од 
Законот за превоз во патниот сообраќај. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека ,лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 
Член 6 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 
ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува органот што ја издал легитимацијата. 

Во случајот од ,став 1 на овој член, нова легитима-
ција републичкиот инспектор за патен сообраќај из-
дава .министерот за сообраќај и врски,а за општин-
скио инспектор за 'патен сообраќај раководното' лице 

на општинскиот орган односно на органот на градот 
Скопје што ја издал легитимацијата. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

ништи. 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 02-2176 Министер 
24 јули 1996 година за сообраќај и врски, 

Скопје Димитар Бузлевски, с.р. 
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862. 
Врз основа на Член 117 став 4 од Законот за јавни 

патишта („Сл. весник јна РМ“, бр. 26/96), министерот за 
сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИН-

СПЕКТОРОТ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на леги-

тимацијата на инспекторот за патишта!. 
Легитимацијата на инспекторот за патишта се из-

дава според обрасците број 1 за републички инспектор 
за патишта и број 2 за општинскиот инспектор за па-
тишта, кои се составен дел на овој правилник. 

Член 2 
. Образецот на легитимацијата се печати на по-
лутврда бела хартија со димензии 100 х 70 мм. заштитен 
со пластична фолија. 

Член 3 
'Образецот на легитимацијата за републичкиот ин-

спектор за патишта на предната страна содржи: грб на 
Република Македонија, натпис „Република Македони-
ја“, „Министерство за сообраќај и врски“, „ - Репу-
блички инспекторат за сообраќај и врски - " , „легити-
мација“, „име и презиме на инспекторот“, „Републички 
инспектор за патишта“, „место за фотографија со ди-
мензии 25x30 мм", „број на решението со кое е назна-
чен републичкиот инспектор“, „датум и место на изда-
вање на легитимацијата“, „потпис на министерот за 
сообраќај и врски“ и печат на Министерството за соо-
браќај и врски. 

Образецот на легитимацијата за општинскиот ин-
спектор за патишта на предната страна содржи: грб на 
Република Македонија, натпис „Република Македони-
ја“, „Орган на управата на општината, односно на гра-
дот Скопје надлежен за вршење на работите од областа 
на патиштата во согласност со статутот на општината, 
односно на градот Скопје“, „легитимација“, „име и пре-
зиме. на инспекторот“, „Општински инспектор за па-
тишта“, „место за фотографија со димензии 25x30 мм", 
„број на решението со кое е назначен општинскиот 
инспектор“, „датум и место на издавање на легитимаци-
јата“, „потпис на раководното лице и печат на општин-
скиот орган, односно на органот на градот Скопје што 
ја издава легитимацијата“. 

Член 4 
На задната страна образецот на легитимацијата го 

содржи следниот текст: 
„Инспекцискиот надзор се врши според овластува-

њата од член 112,113 и 114 од Законот за јавни патишта 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 26/96)". 

Под овој текст е отпечатен текстот на член 115 од 
Законот за јавни патишта. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е; издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 
Член 6 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 
ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува органот што ја издал легитимацијата. 

Во случајот од став 1 на овој член нова легитимација 
за републичкиот инспектор за патишта издава Мини-
стерот за сообраќај и врски, а за општинскиот инспек-
тор за патишта раководното лице на општинскиот ор-
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ган односно на органот на градот Скопје што ја издал 
легитимацијата. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

ништи. 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 02-2177, 
24 јули 1996 година 

Скопје 

Министер 
за сообраќај и врски, 

Димитар Бузлевски, с.р. 
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863. 
Врз основа на член 86 став 2 од Законот за телеко-

муникациите („Сл. весник на РМ“, бр. 33/96), министе-
рот за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНСПЕКТОР ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и начи-

нот на издавање на легитимацијата на републичкиот 
инспектор за телекомуникации. 

Легитимацијата на инспекторот за телекомуникации 
се издава според образец број 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата се печати на по-

лутврда бела хартија со димензии 100 х 70 мм. зашти: 
тена со пластична фолија. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на предната страна 

содржи: грб на Република Македонија, натпис „Репу-
блика Македонија“, „Министерство за сообраќај и 
врски“, „- Републички инспекторат за сообраќај и 
врски -" , ,,легитимација“, „име и презиме на инспекто-
рот“, „Републички инспектор за телекомуникации“, 
„место за фотографија со димензии 25x30 мм", „број на 
решението со кое е назначен републичкиот инспек-
тор“, „датум и место на издавање на легитимацијата“, 
„потпис на министерот за сообраќај и врски“ и печат на 
Министерството за сообраќај и врски. 

Член 4 
На задната страна образецот на легитимацијата го 

содржи следниот текст: 
„Инспекцискиот надзор се врши според овластува-

њата од член 82 и 83 од Законот за телекомуникациите 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 33/96)". 

Под него е отпечатен текстот на член 84 од Законот 
за телекомуникациите. 

Член 5 
Легитимацијата има важност с^ додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 
Член 6 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 
ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува Министерот за сообраќај и врски. 

Министерот за сообраќај и врски во случајот од став 
1 на овој член издава нова легитимација. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

ништи. 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 02-2178 
24 јули 1996 година 

Скопје 

Министер 
за сообраќај и врски, 

Димитар Бузлевски, с.р. 

О б р а з е ц б р . 1 
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864. 
Врз основа на член 62 од Уредбата за јавни нарачки 

(„Службен весник на РМ“, бр. 18/96 и 35/96), министе-
рот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОКАЗ ЗА НАМИРУВАЊЕ 

НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈАВНИТЕ 
ПОНУДУВАЧИ 

Член 1 

Со ова упатство се уредува обезбедувањето на доказ 
- изјава дека се намирени обврските спрема државата, 
кој на јавниот понудувач му е потребен во постапката 
за јавни нарачки. 

Член 2 
Јавниот понудувач поднесува изјава во 2 (два) при-

мерока до Министерството за финансии - Управа за 
јавни приходи - надлежна подрачна единица, во која 
посебно искажува дека до денот на поднесувањето на 
изјавата ги намирил сите свои достасани обврски кон 
државата. 

Член 3 
Министерството за финансии - Управа за јавни при-

ходи - надлежна подрачна единица, врз основа на соп-
ствените евиденции, како и врз основа на доказите при-
ложени кон изјавата, ги потврдува исказите во изјава-
та. 

Член 4 
Едниот примерок од заверената изјава се предава на 

подносителот, а вториот примерок останува во надлеж-
ната подрачна единица на Министерството за финансии 
- Управа за јавни приходи. 

Член 5 
Составен дел на ова упатство е Изјавата на јавните 

понудувачи за намирените обврски спрема државата. 
Член 6 

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

Број 09-6403/1 
18 јули 1996 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Таки Фита, с.р..-

Согласно со Упатството за издавање на доказ за 
намирување на даночните обврски на јавните понуду-
вачи („Службен весник на РМ“, број 40/96 ), даноч-
ниот обврзник, во својство на јавен понудувач, ја дава 
следнава 

865. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите НО и 112 од Уставот на Република Маке-
донија, и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 10 јули 
1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

^ 1. СЕ УКИНУВА член 148 од Законот за персонал-
ниот данок од доход („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/93). 

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

кедонија“. 
3. Уставниот суд на Република Македонија, оцену-

вајќи ја уставноста на одделни одредби од Законот за 
судовите по сопствена иницијатива, со Решение У.бр. 
43/96 донесено на 6 март 1996 година поведе постапка за 
оценување уставноста на член 148 од законот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашаното за неговата согласност со Уставот 
на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со овој закон се 
воведува персонален данок од доход и се уредува начи-
нот на оданочување на доходот на граѓаните (член 1). 

Според казнените одредби на овој закон пропишани 
во членовите 144 до 148 субјектите можат да се казнат 
за прекршок и тоа со парична казна. 
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Во член 148 е предвидено постапката за прекршо-
ците поради повреда на одредбите на овој Закон и на 
прописите .донесени врз основа на него да ја води и 
решение за прекршок да донесува органот за јавни при-
ходи доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Притоа, во овој закон не е определено кој орган 
одлучува во прв а кој во втор степен за прекршоците. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено.мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како урдов за 
остварување Јна овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела, Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречувана на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓаните со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот с утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кос пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2 никој не може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 

суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува „ дека 
вината за одредено казниво дело мора да бкде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само Одовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварување на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизјршуваЈве на законите. Меѓу-
тоа Судот оцени дека Владата не е овластена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка. 

Меѓутоа, Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат и применуваат законите и да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено за одделни видови прекршоци да одлу-
чуваат други видови органи, а не судовите. Судот оцени 
дека тие не се во согласност со наведените уставни 
одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав на претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 43/96 
10 јули 1996 година 

Скопје Претседател на Уставниот суд на Република Македонија 

д-р Јован Проевски, с.р. 
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866. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке- 4 

донија, и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 
јули 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 122 од Законот за девизното 
работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 30/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, оцену-
вајќи ја уставноста на одделни одредби од Законот за 
судовите, по сопствена иницијатива, со Решение У.бр. 
42/96 донесено на 6 март 1996 година поведе постапка за 
оценување уставноста на член 122 од Законот за девиз-
ното работење, затоа што основано се постави праша-
њето на неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за 
девизното работење се уредуваат финансиските и дру-
гите економски трансакции меѓу домашните и Стран-
ските лица, платниот промет со странство, девизното 
работење на банките девизниот пазар и девизните ре-
зерви, располагањето со девизи од страна на граѓаните 
во Република Македонија, прометот со злато, како и 
девизниот надзор и контрола (член 1 став 1 од Зако-
нот). 

Во дел XII од Законот се пропишани казнени 
одредби, при што се утврдени кривичните дела, стопан-
ските престапи и прекршоците. 

Во членовите 116 од 121 од Законот се утврдени 
видовите на прекршоци и казните што можат да се 
изречат. 

Во член 122 е предвидено прекршочната постапка ,за 
прекршоците предвидени со овој закон да ја води и 
решение за прекршокот во прв степен да донесува Ко-
мисија за прекршоци формирана од министерот за фи-
нансии, од редот на работниците на девизната инспек-
ција, а против решението во прв степен може да се 
изјави жалба до Министерството за финансии. 

Од оваа одредба произлегува дека за прекршоците 
постапката ја водат органи на управата кои изрекуваа^ 
и прекршочни казни, при што и во прв и во втор степен 
всушност се одлучува во рамките на ист орган, т.е. во 
Министерството за финансии. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена ' 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирам,е на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварувана на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварувана на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-

ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела, Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за. 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварување на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршувана односно неизвршување на законите. Меѓу-
тоа Судот смета дека Владата не е овластена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
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надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кон се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за одстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка. 

Меѓутоа, Судот смета дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат и применуваат законите и да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено за одделни видови прекршоци да одлу-
чуваат други видови органи, а не судовите Судот оцени 
дека тие не се во согласност со наведените уставни 
одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљамн, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. „ 

У бр 42/96 Претседател 
10 јули 1996 година на Уставниот суд 

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

867. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 17 јули 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Упатството за постапката за изда-
вање на одобрение за адаптација (пренамена) и за ре-
шение за употреба на адаптација (пренамена) на постој-
ните објекти со што се адаптира (пренаменува) одреден 
простор за вршење на соодветна дејност, донесено од 
министерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина, на 7 април 1995 година, а објавено 
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/ 
96). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несени иницијативи од Валентино Софијанов од Титов 
Велес и Светозар Георгиевски од Скопје, со Решение 
У. бр. 30/96 од 12 јуни 1996 година, поведе постапка за 
оценување уставноста на Упатството означено во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето 
за неговата согласност со Уставот, Законот за органите 
на управата и Законот за трговијата. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспореното 
упатство се пропишува постапката според која треба да 
се одвива издавањето одобренија и решенија за адапта-
ција (пренамена) на постојните објекти за вршење на 
соодветна дејност. 

5. Според член 8 од Уставот една од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република, Македонија е 

поделбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска. 

Носител на законодавната власт, според член 61 од 
Уставот е Собранието на Република Македонија, кое, 
според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, донесува 
закони и дава автентично толкување на законите. Но-
сител на извршната власт, според член 88 од Уставот е 
Владата на Република Македонија, која согласно член 
91 од Уставот, ја утврдува политиката на извршувањето 
на законите и другите прописи на Собранието и е одго-
ворна за нивното извршување и донесува уредби и 
други прописи за извршување на законите. Според член 
95 од Уставот, државната управа ја сочинуваат мини-
стерства'и други органи на управата и организации 
утврдени со закон, а организацијата и работата на орга-
ните на државната управа се уредуваат со закон. Орга-
ните на државната управа, согласно член 96 од Уставот, 
работите од својата надлежност ги вршат самостојно 
врз основа и во рамките на Уставот и законите. 

Од наведените уставни одредби, произлегува дека 
организацијата и работата на органите на државната 
управа, а во тие рамки и нивните надлежности, се утвр-
дуваат со закон, имајќи ја предвид нивната уставна по-
ложба, како дел од извршната власт. 

Според член 2 став 1 од Законот за органите на 
управата, функциите на управата во рамките на пра-
вата и должностите на Републиката ги вршат министер-
ствата и другите органи на управата, а според член 4 од 
овој закон, тие, работите од својата надлежност ги 
вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и 
законот. Според член 19 став 2 од Законот, покрај 
другите работи за кои се овластени, органите на упра-
вата донесуваат прописи за извршување на законите, 
другите прописи и општи акти, кога за тоа се овластени 
со закон, друг пропис и општ акт. Таквите овластувања 
за функционерите кои раководат со органите на упра-
вата да донесуваат правилници, наредби и упатства за 
извршување на законите, се утврдени и во член 160 од 
Законот, но само ако за тоа се овластени со тие закони, 
прописи односно акти. Со член 161 од Законот се опре-
делува содржината на правните акти на органите на 
управата, при што со ставот 3 од овој член, се уредува 
дека со упатство се пропишува начинот на постанување 
во извршувањето на одделни одредби на законите и 
другите прописи и општи акти, а со член 164 од Законот 
се потенцира дека со прописите на функционерот кој 
раководи со органот на управата не можат за граѓа-
ните, претпријатијата, установите и за другите органи-
зации и заедници да се установуваат права и обврски, 
ниту да се пропишува надлежност на органите. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
органите на државната управа можат да бидат овла-
стени да донесуваат прописи со кои се разработуваат 
законски одредби заради нивно извршување, при што 
законот на чие извршување тие се однесуваат, мора да 
ги содржи основите за уредување на односите, како и 
рамките на овластувањето на органот на државната 
управа. 

Во конкретниот случај, за донесување на оспојре-
ното упатство, во услови на немање на основ од матери-
јален закон, министерот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина, се повикува на член 138 
од Законот за органите на управата, не почитувајќи го 
и делот од одредбата н;а овој член, според кој тој може 
да донесува прописи иДруги акти, но за кои е овластен. 

Тргнувајќи од напред наведеното, Судот смета дека 
оспореното упатства, е донесено без посебен законски 
основ и е надвор од овластувањата што ги имал него-
виот донесувач, поради што оцени дека тоа не е во 
согласност со Уставот, Законот за органите на упра-
вата и Законот за трговија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 
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7, Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во ,состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крле-
.ски^ Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков,, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 30/96 
17 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с. р. 

868. 
, , Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 
на членовите 110 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Републа-
ика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 јули 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 62, 305 и 307 од 
Законот за царините („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од „Макошпед" АД - Скопје и Стани-
мир Ангеловски од Скопје, со решение У. Бр. 294/95 и 
11/95 од 6 март 1996 година поведе постапка за оцену-
вање уставност^ на членовите 62, 305 и 307 од законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 
62 од Законот против решението на царинарницата до-
несено во управна постапка, може да се изјави жалба до 
Царинската управа и дека жалбата се поднесува во рок 
од 15 дена од денот на доставувањето на решението. 

Исто така, Судот утврди дека според членот 305 од 
Законот, царинарницата што ја воделе прекршочната 
постапка во прв степен може, во оправдани случаи, да 
дозволи изречената парична казна и вредноста на сто-
ките што биле предмет на прекршокот да се плати во 
рати, со тоа што рокот на отплатата не може да биде 
подолг од шест месеци. 

Судот, понатаму, утврди дека во членот 307 од Зако-
нот е предвидено дека прекршочна постапка во прв 
степен ја води и решение за прекшок донесува Комиси-
јата за прекршоци во прв степен, составена од три 
члена, од кои еден член е претседател и дека претседа-
телот и членовите на Комисијата имаат свои заменици 
кои ги определува директорот на Царинската управа од 
редот на работниците на царинарницата. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од Темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
,Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот ја вршат судо-

вите кои. се, самрстојни и независни кои се востануву-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 

систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела. Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво деко, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив\ ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна ,санкција и ги определува прекршок 
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување На слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата,е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварувањето на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 Од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешната организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема1 одредени мерки за 
извршувана односно неизвршување на законите, меѓу-
тоа Судот оцени дека Владата не е овластена/ да води 
Постапка за утврдување на вина и за изрекување на 

одредени санкции за ивршените казниви дела односно 
за прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
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од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка, 
поради што Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат и применуваат законите и да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од Зако-
нот за судовите е предвидено за одделни видови прекр-
шоци да одлучуваат други видови органи, а не судовите, 
Судот утврдува дека се несогласни со Уставот на Репу-
блика Македонија. 

6. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 294/95 и 11/96 Претседател 
3 јули 1996 година на Уставниот суд 

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

869. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 
јули 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 30 став 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91) во делот кој гласи „доколку со закон не е 
определено за определени видови прекршоци да реша-
ваат други видови органи (царински, чдевизни, надво-
решно-трговски и даночни) и член 34 став 1 точка 3 од 
истиот закон, во делот кој гласи „и по конечни реше-
нија донесени во прекршочна постапка“. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од Божна Гаговска и Љубомир 
Крстевски од Скопје со решение У. бр. 313/95 од 7 
февруари 1996 година, поведе постапка за оценување 
уставноста на член 30 став 3 од Законот за судовите, а 
по сопствена иницијатива поведе постапка и за член 34 
став 1 точка 3 од Законот за судовите. 

Постапката е поведена затоа што се постави праша-
њето за согласноста на овие законски одредби со Уста-
вот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 30 од 
Законот е определена надлежноста на основните су-
дови, при што во оспорениот став 3 е предвидено тие да 
решаваат во прв степен и за прекршоците, доколку со 
закон не е определено за определени видови на прекр-
шоци да решаваат други видови органи (царински, де-
визни, надворешно трговски и даночни). 

Исто така, Судот по сопствена иницијатива утврди 
дека во член 34 став 1 точка 3 од овој закон е овластен 
Врховниот суд на Република Македонија да решава по 
конечни решенија донесени во прекршочна постапка. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус, надлежности и односи се утврдени и гарантирани 
со Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела. Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 
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Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретна ациј а на подел-
бата да власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварувањето на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизвршување на законите. Меѓу-
тоа,, Судот смета дека Владата не е овластена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршените казниви дела односно 
за прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка. 

Меѓутоа, Судот смета дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат и применуваат законите и да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од Зако-
нот за судовите е предвидена можност за одделни ви-
дови прекршоци да одлучуваат други видови органи, а 
не судовите Судот оцени дека органите на државната 
управа и Владата на Република Македонија не се овла-
стени да утврдуваат вина и да изрекуваат санкции за 
извршено казниво дело, какви што се и прекршоците, и 
дека оспорените одредби од Законот не се во соглас-
ност со наведените уставни одредби. 

Понатаму, со оглед на тоа што за прекршоците би 
биле надлежни да одлучуваат основните и апелаци-
оните судови во прв и во втор степен, во тој случај 
Врховниот суд не е надлежен да одлучува по конечни 
решенија донесени во прекршочна постапка како што е 
предвидено во оспорениот член 34 точка 3 од Законот 
поради што Судот оцени дека и поради овие причини 
оспорените одредби не се во согласност со Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 

Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф 
Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 313/95 Претседател 
10 јули 1996 година н а Уставниот суд на Република 

Ск,опје Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

870. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 
јули 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 3 од Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри на автомати 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 17/87,26/87,51/88,36/89, 
38/89 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/93 и 27/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од БОМАК интернационал Д.О.О. 
Скопје со решение У. бр. 326/95 од 15 мај 19% година, 
поведе постапка за оценување уставноста на одредбата 
од Законот означени во точката 1 од оваа одлука. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 11 
став 3 од Законот одобрение не е потребно за приреду-
вање на томбола што ја приредуваат општествените 
организации од член 9 точка 2 и 3 на овој закон за 
забави и други приредби, доколку добивката се состои 
во предмети или во право на услуга. 

Судот, исто така, утврди дека со Одлуката на овој 
суд У. бр. 60/91 од 11 декември 1991 година е укинат 
член 9 од Законот, затоа што оценил деке не е во 
согласност со член 55 од Уставот на Република Македо-
нија. 

5. Според член 55 став 1 од Уставот на Република 
Македонија се гарантира слободата на пазарот и прет-
приемаштвото, а според став 2, Републиката обезбе-
дува еднаква правна положба на сите субјекти на паза-
рот и презема мерки против монополската положба и 
монополското однесување. Според ставот 3, слободата 
на пазарот и претприемаштвото можат да се ограничат 
со закон единствено заради одбрана на Републиката, 
зачувување на природната и животната средина или на 
здравјето на луѓето. 

Судот смета дека со укинување на член 9 од Законот 
престанале правните односи засновани врз негова ос-
нова, а со тоа престанал и основот за исклучување од 
обврската за прибавување на одобрение за приреду-
вање томбола што ја приредуваат општествените орга-
низации на забавни и други приредби, доколку добив-
ката се состои во предмети или во право на услуги. 

Со оглед на тоа што престанал основот за исклучу-
вање од обврската за прибавување одобрение за прире-
дување на томобола што ја приредуваат општествените 
организации, Судот оцени дека одредбата од ставот 3 
на член 11 од Законот не е во согласност со член 55 од 
Уставот. 

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

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

У.бр. 326/95 
17 јули 1996 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

871. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 
јули 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 74-а и 74-б од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за игри 
на среќа и забавни игри на автомати („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/91). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од Градското казино од Охрид, со 
Решение У.бр.163/95 од 1 ноември 1995 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на оспорените чле-
нови од законот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што пред Судот се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 74-а од Законот е предвидено за прекршоците од 
член 71 до 73, покрај прекршочната казна да се изрече и 
заштитна мерка задолжително одземање на автомати 
за игра на среќа, како и одземање на имотната корист 
(остварена со извршување на прекршокот. Предметите 
од став 1, органот од член 64 од овој закон, привремено 
ги одзема пред донесувањето на решението за прекр-
шокот. Трошоците во постапката за одземање на пред-
метите паѓаат на сторителот на прекршокот. 

Во оспорениот член 74-б од овој Закон е предвидено 
постапката за прекршоците од членовите 71 и 74-а да ја 
води и р,ешение за прекршок да донесува Републичката 
управа за приходи, а по жалба изјавена на решението да 
одлучува Комисијата на Владата на Република Македо-
нија. 

Судот утврди дека “од изнесените законски одредби 
произлегува дека прекршочната постапка и во прв и во 
втор степен се води пред орган на управата и пред 
Комисија на Владата на Република Македонија, а не 
пред суд. . 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чиј ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 

систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела. Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од, 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични д^ла и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварување на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, докрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи нц управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи. Меѓутоа, Судот оцени дека Владата 
не е овластена да води постапка за изрекување на одре-
дени санкции за извршени казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 



Стр. 2498 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 август 1996 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка 
доколку се поведе таква постапка. 

Меѓутоа, Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
ги извршуваат и применуваат законите и да вршат упра-
вен надзор, не се овластени да водат одредена казнена 
постапка против граѓаните и да изрекуваат санкции за 
сторените казниви дела. 

Со оглед на изнесеното Судот оцени дека органите 
на државната управа и Владата на Република Македо-
нија не се овластени да утврдуваат вина и да изрекуваат 
санкции за извршено казниво дело, какви што се и 
прекршоците поради што оцени дека оспорените 
одредби од Законот не се во согласност со наведените 
уставни одредби. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 163/95 
10 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

872. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија, и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 10 јули 
1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 89 од Законот за надво-
решно-тршвско работење („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 31/93, 41/93, 78/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, оцену-
вајќи ја уставноста на одделни одредби од Законот за 
судовите по сопствена иницијатива, со Решение У.бр. 
44/96 од 6 март 1996 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста на член 89 од законот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот на Репу-
блика Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за 
надворешно-трговско работење се уредува надво-
решно-трговското работење кое ги опфаќа надво-
решно-трговскиот промет и вршење на стопанска деј-
ност во странство. 

Во членовите 84 и 86 се утврдени стопанските пре-
стапи и прекршоците и казните за нив. 

Како основна е предвидена паричната казна, а пред-
видена е и заштитна мерка одземање на предмети. 

Во член 89 од Законот за надворешно-трговското 
работење прекршочната постапка по прекршоците од 
член 86 став 1 точка 1 и 2 и точките 4 до 8 на овој закон 
во прв степен ја води девизната инспекција, а во втор 
степен Министерството за финансии, а за прекршоците 
од член 86 став 1 точка 3 и од член 87 на овој закон во 
прв степен ја води Царинарницата, а во втор степен 
решава царинската управа. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела, Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно, различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
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вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварување на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизвршување на законите. Меѓу-
тоа Судот оцени дека-Владата не е овластена да води. 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за одстрану-
вање на незаконитоста до завршување на судската по-
стапка. 

Меѓутоа, Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат и применуваат законите и да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено за одделни видови прекршоци да одлу-
чуваат други видови органи, а не судовите Судот оцени 
дека тие не се во согласност со наведените уставни 
одредби. 

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

Т. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 44/96 
10 јули 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд 
на Република Македонија 
д-р Јован Проевска, с.р. 

873. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 став 1 алинеја 1 и член 112 став 1 од Уставот 
: на Република Македонија, како и член 70 став 1 алинеја 

1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 10 јули 1996 година, 
донесе ' 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 4 став 1 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 14/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, постапу-
вајќи по иницијативите на Стамен Филипов и Зарко 
Јакимовски од Скопје, со решение У. бр. 229/95 од 22 
мај 1996 година поведе постапка за оценување уставно-
ста на одредбата од Законот означена во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзи-
ната согласност со уставното начело на еднаквостугвр-
дено во член 9 од Уставот на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 4 став 1 
од наведениот закон се определува на осигурениците од 
член 11 став 2 од Законот (тоа се војници по договор, 
помлади офицери, офицери и граѓански лица на служба 
во АРМ) старосната пензија им се утврдува од пензи-

ч ската основа односно од месечниот просек на платите 
што осигуреникот го остварил за време на вкупното 
траење на осигурувањето, а најрано од 1 април 1992 
година. 

Од друга страна, според член 19 став 1 од Законот, 
на останатите осигуреници (тоа се вработените во прет-
пријатија, установи и служби, државни органи и органи 
на локалната самоуправа и кај други физички и правни 
лица) старосната пензија им се утврдува од месечниот 
просек на платите што осигуреникот го остварил за 
време на вкупното траење на осигурувањето, а најрано 
од 1 јануари 1970 година. 

Од изнесената содржина на член 4 став 1 од З.ако-
нот, произлегува дека на сите сегашни воени осигуре-
ници старосната пензија им се утврдува од платите 
остварени после 1 април 1992 година иако некои од нив 
и пред тоа вложувале средства за своето осигурување 
во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, при што тоа вложување можело да биде 
повисоко или пониско од вложувањето посре 1 април 
1992 година. На тој начин, оспорената законска 
одредба овозможува еднаква старосна пензија за осигу-
рениците кои во републичкиот фонд вложиле различна 
висина на придонесот за своето пензиско и инвалидско 
осигурување. 

Исто така, од содржината на член 19 став 1 од Зако-
нот произлегува дека на сите останати осигуреници, 
меѓу кои и на оние кои порано биле вработени во други 

сојузни-управни органи, а сега засновале нов работен 
однос во Република Македонија, старосната пензија-да 
им се утврдува од платите остварени од 1 јануари 1970 
година па наваму иако дел од наведениот период сред-
ствата за своето осигурување тие ги вложиле во Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија. На тој начин, оспорената законска одредба опре-
делува сегашните воени осигуреници, кои вложувале 
средства за своето пензиско и инвалидско осигурување 
вон републичкиот фонд, да се во нееднаква правна по-
ложба во однос на другите осигуреници, кои исто така 
вложувале средства вон републичкиот фонд, така што 
на првите тие вложувања не им се земаат предвид при 
утврдување на старосната пензија, а на другите им се 
земаат предвид. 
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5. Според член 9 став 1 од Уставот на Република 
Македонија граѓаните на Република Македонија се ед-
накви во слободите и правата независно од полот, ра-
сата, бојата на кожата, националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, имотната 
и општествената положба, а според став 2 од истиот 
член на Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се 
еднакви. 

Со оглед на тоа што со член 4 став 1 од Законот се 
создава нееднаква правна положба помеѓу самите се-
гашни воени осигуреници, како и помеѓу воените осигу-
реници и другите осигуреници во напред наведената 
смисла, Судот оцени дека наведената законска одредба 
не е во согласност со уставното начело на еднаквост 
утврдено во член 9 од Уставот на Република Македо-
нија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. Бр. 229/95 Претседател 
10 јули 1996 година на Уставниот суд на Република 

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

874. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија, и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 јули 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Законот за царинската 
управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 25/92) во делот што гласи „во делокругот на царин-
ската управа спаѓа водење на првостепена прекршочна 
постапка“. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од „Макошпед" АД - Скопје, со 
решение У. бр. 295/95 од 6 март 1996 година поведе 
постапка за оценување уставноста на член 4 од законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 4 од оспо-
рениот закон, меѓу другото, предвидува во делокругот 
на царинската управа да спаѓа водењето на првостепена 
прекршочна постапка. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска, 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-

вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела. Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварување на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизвршување на законите, меѓу-
тоа Судот оцени дека Владата не е овластена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
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одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка, 
поради што Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
ги извршуваат и применуваат законите и да вршат упра-
вен надзор, не се овластени да водат одредена казнена 
постапка против граѓаните и да изрекуваат санкции за 
сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено за одделни видови прекршоци да одлу-
чуваат други видови органи а не судовите, Судот утврди 
дека е несогласна со Уставот на Република Македонија. 

6. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор ЏУНОВ. 

У.бр. 295/95 Претседател 
3 јули 1996 година наУставниот суд 

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

875. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија, и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 10 јули 
19% година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Законот за кредитните 
односи со странство („Службен весник на Република 
Македонка“ бр. 31/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, оцену-
вајќи ја уставноста на одделни одредби од Законот за 
судовите по сопствена иницијатива, со Решение У. бр. 
45/96 донесено на 6 март 1996 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на член 26 од законот означен 
во точка 1 од ова решение затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со уставот на 
Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со Законот за 
кредитните односи со странство се уредуваат условите 
под кои и начинот на кој домашните лица можат да 
земаат кредити во странство и да им даваат кредити на 
странски лица (член 1). Во член 24 од Законот се утвр-
дени казните за сторен прекршок кои изнесуваат од 50 
до 100 плати за правно лице и пет до петнаесет плати за 
одговорното лице и за претприемач. 

Покрај паричната казна е предвидена и заштитна 
мерка забрана на вршење на функција на одговорното 
лице за време од една година и заштитната мерка за-
брана на вршење на дејност за време од една година (за 
претприемачот). 

Во член 26 од Законот е предвидено во прв степен 
прекршочната постапка да ја води и решение за прекр-
шочната постапка да донесува Републичкиот финанси-
ски инспекторат, а по жалба Министерството за финан-
сии. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени властиа чии 
статус надлежности и односи се утврдени и гарантирани 
со Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-
редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела, Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставаот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
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вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда но остварување на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата'' 
на органите на урпавата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизвршување на законите. Меѓу-
тоа Судот оцени дека Владата не е овалстена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
п р е к р ш о ц и т е како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мекри за кои се 
оваласгени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка. 

Меѓутоа, Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат аи применуваат законите и'да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено за одделни видови прекршоци да одлу-
чуваат други видови органи, а не судоваите Судот оцени 
дека тие не се во согласност со наведените уставни 
одредби. 

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

7, Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 45/96 
10 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател 

ца Уставниот суд 
на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

876. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија, и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 јули 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 5 од Законот за царинската служба („Служ-

бен лист на СФРЈ“ бр. 56/80 и 49/87) во делот што гласи: 
„во делокругот на царинарниците спаѓа водење на 
првостепена прекршочна постапка“; 

б) член 10 став 1 точка 6 од законот означен под а) 
во точката 1 од ова решение во делот што гласи: „во 
делокругот на царинарниците спаѓа водење на прекр-
шочна постапка по царински прекршоци“ и 

в) членот 15 од законот означен под а) во точката 1 
од ова решение. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од „Макшџпед" АД - Скопје, со 
решение У. бр. 296/95 од 6 март 1996 година поведе 
постапка за оценување уставноста на членот 5 од зако-
нот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 5 од Зако-
нот за царинската служба, кој согласно член 5 став 1 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот е презе-
мен како републички, меѓу другото, предвидува во де-
локругот на сојузната управа за царини и во царинарни-
ците да спаѓа водење на првостепена прекршочна по-
стапка. 

Понатаму, Судот по сопствена иницијатива утврди 
дека членот 10 став 1 точка 6 од Законот, меѓу другото, 
предвидува царинарницата непосредно или преку сво-
ите организациони единици да води прекршочна по-
стапка по царинските прекршоци. 

Исто така, Судот утврди дека ставот 1 на член 15 од 
Законот предвидува царинарницата да има комисија за 
царински прекршоци, која се именува секоја година, а 
се состои од претседател и двајца членови, кои имаат, 
свои заменици. 

Согласно ставот 2 на овој член од Законот, царинар-
ницата, по потреба, може да има две или повеќе коми-
сии за царински прекршоци. 

Ставот 3, пак, предвидува претседателот и плено-
вите на комисијата за царински прекршоци како и нив-
ните заменици, да ги именува директорот на Сојузната 
управа за царини од редот на стручните работници на 
царинарницата, на предлог од управникот на царинар-
ницата. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои се самостојни и независни кои се востанову-
ваат само со закон и е забрането формирање на вон-



12 август 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 2501 

редни судови. Судството е поставено како единствен 
систем во кој треба да се обезбеди остварување на вла-
деењето на правото и правната држава, а како услов за 
остварување на овие темелни вредности на уставниот 
поредок е прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше “според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела. Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат да одлучуваат само судовите. 
: Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-

донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршуваното на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварувано на правата и должно-
стите на Владата се Уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 
за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизвршување на законите, меѓу-
тоа Судот оцени дека Владата не е овластена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
прекршоците како еден вид казниви дела. 

Органите на државната управа, пак, според член 96 
од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и зако-
ните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Според Законот за органите на управата, органите 
на управата, покрај другото ги извршуваат законите со 
непосредно применување на тие закони, вршат управен 
надзор и во врска со тоа преземаат мерки за кои се 
овластени со закон. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршувано на судската постапка, 
поради што Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
ги извршуваат и применуваат законите и да вршат упра-
вен надзор, не се овластени да водат одредена казнена 
постапка против граѓаните и да изрекуваат санкции за 
сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено за одделни видови прекршоци да одлу-
чуваат други видови органи а не судовите, Судот утврди 
дека се несогласни со Уставот на Република Македо-
нија. 

6. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 296/95 Претседател 
6 март 1996 година на Уставниот суд 

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

877. -
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 10 јули 1996 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 58 точка 9 од Деловникот за 
работа на Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 20/95 и 33/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од АД „Макошпед" - Скопје, со 
решение У. бр. 297/95 од 21 февруари 1996 година по-
веде постапка за оценување уставноста на член 58 
точка 9 од Деловникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 58 
точка 9 од Деловникот, Владата образува Комисија за 
решавање во втор степен по предметите од областа на 
царинските прекршоци. 

5. Со Уставот на Република Македонија е извршена 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска 
што претставува една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 
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Со Уставот се точно и прецизно дефинирани и утвр-
дени носителите на законодавната, извршната и суд-
ската власт и јасно е направена разлика во поделбата на 
власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на 
една во друга власт, туку власта е поставена како струк-
тура на самостојни релативно поделени власти чии ста-
тус надлежности и односи се утврдени и гарантирани со 
Уставот. 

Судската власт е посебна и самостојна власт. Суд-
ската власт според член 98 од Уставот, ја вршат судо-
вите кои“ се самостојни и независни кои се востануваат 
само со закон и е забрането формирање на вонредни 
судови.. Судството е поставено како единствен систем 
во кој треба да се обезбеди остварување на владеењето 
на правото и правната држава, а како услов за оствару-
вање на овие темелни вредности на уставниот поредок е 
прецизно одвоена и независна судска власт. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој казнивите дела ги степенуваше според нив-
ната опасност, односно предвидуваше кривични дела и 
други казниви дела, Уставот на Република Македонија, 
не содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело, односно не ги утврдува видовите на каз-
ниви дела. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Според тоа, Уставот не ги разликува казнивите дела 
според степенот на општествената опасност и затоа 
принципите на казнените постапки се однесуваат на 
казнивите дела воопшто. Материјалното дефинирање 
на прекршоците (член 8 од Законот за прекршоците) 
нив ги определува како повреда на јавниот поредок 
утврден со закон или со друг пропис, за кој е предви-
дена прекршочна санкција и ги определува прекршоч-
ните санкции, од што може да се извлече заклучок дека 
по својата суштина прекршоците се казниви дела од-
носно тие претставуваат општествена опасност што се 
создава со нивното сторување, а казнувањето е начин 
за спречување на таа опасност. 

Со Уставот исто така прецизно се дефинирани пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот со цел да се 
оневозможи нивно различно толкување. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права Уставот покрај другото го определува и начинот 
на остварување на слободата на човекот и неговата 
одговорност за сторени казниви дела, при што во член 
13 став 1 се гарантира дека лицето обвинето за казниво 
дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Со член 14 
став 1 од Уставот е утврдено дека никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и за 
кое не била предвидена казна, а според став 2, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од означените уставни одредби произлегува дека 
вината за одредено казниво дело мора да биде утврдена 
со судска одлука, што значи дека за сите казниви дела, 
според Уставот, можат дз одлучуваат само судовите. 

Со член 88 од Уставот Владата на Република Маке-
донија е дефинирана како носител на извршната власт 
што претставува соодветна конкретизација на подел-
бата на власта. 

Владата е самостојна и независна во утврдувањето 
на политиката на извршувањето на законите и во доне-
сувањето на прописи за извршување на законите. Един-
ствена ограда во остварување на правата и должно-
стите на Владата се уставот и законите. 

Владата на Република Македонија, според член 91 
алинеја 6 од Уставот, покрај тоа што утврдува начела 

за внатрешна организација и за работа на министер-
ствата и другите органи на управата, ја насочува и врши 
надзор над нивната работа. 

Во рамките на тој надзор Владата со закон е овла-
стена да презема одредени мерки во врска со работата 
на органите на управата и функционерите кои раково-
дат со тие органи, како и да презема одредени мерки за 
извршување односно неизвршување на законите, меѓу-
тоа, Судот оцени дека Владата не е овластена да води 
постапка за утврдување на вина и за изрекување на 
одредени санкции за извршени казниви дела односно за 
прекршоците како еден вид казниви дела. 

Од изнесените уставни и Законски одредби произле-
гува дека органите на државната управа во кои спаѓаат 
и министерствата, се надлежни непосредно да ги извр-
шуваат и применуваат законите и заради нивно до-
следно спроведување се надлежни и да вршат управен 
надзор над законитоста на работата на другите субјекти 
на кои се однесуваат одделни закони. Во рамките на 
надзорот, органите на државната управа можат да пре-
земаат и соодветни привремени мерки за отстранување 
на незаконитоста до завршување на судската постапка, 
поради што Судот оцени дека органите на државната 
управа во рамките на своите овластувања непосредно 
да ги извршуваат и применуваат законите и да вршат 
управен надзор, не се овластени да водат одредена каз-
нена постапка против граѓаните и да изрекуваат санк-
ции за сторените казниви дела. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Де-
ловникот е предвидено за одделни видови прекршоци 
да одлучуваат друг вид орган, а не судовите, Судот 
утврди дека истата е несогласна со Уставот на Репу-
блика Македонија. 

6. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 297/95 
3 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

О Б Ј А В А 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство на Република Македонија - Скопје во сми-
сла на член 24 став 4 од Законот за семе („Сл. весник на 
РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90 и 32/91) објавува дека во 
регистарот на доработувачи на семенски материјал се 
запишува: 

- ПП „Балта-Комерц" - Битола за доработка на 
семенски материјал од житни и фуражни култури (без 
луцерка) под регистарски број 27 и Решение бр. 10-
3945/2 од 7.06.1996 година. 

Бр. 10-3945/2 
23 јули 1995 година 

Скопје 

Министер, 
дипл.инж.агр. Никола Паракеов, 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужба на тужителката Авдије Лесковица, бул. „Маке-
донско-косовска бригада“ бр. 48/6, Скопје, против ту-
жениот Задин Лесковица кој се наоѓа во СР Германија 
со непозната адреса. : 
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Се повикува тужениот Задин Лесковица во рок од 10 
дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или 
со писмен поднесок да достави податоци за неговото 
живеалиште, за што во спротивно судот ќе и постави 
привремен старател преку Центарот за социјални ра-
боти од редот на адвокатите кој што ќе ги застапува 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II, Скопје, XIII. П. бр. 
2653/96. 

ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 
постапка за сопственост по тужбата на тужителот 
Амети Илјаз од с. Врапчиште - Гостивар, против туже-
ните Куртиши Берзат и Куртиши Неџати и двајцата, од 
с. Врапчиште за вредност на спорот неопределена. 

На тужените им се поставува привремен застапник 
лицето Герасим Герасимоски, дипломиран правник од 
Гостивар и стручен соработник при овој суд, кој ќе ги 
застапува интересите на тужените додека тие или нивни 
полномошник или застапник не се јават на главната 
расправа пред овој суд, односно се додека органот за 
старателство не им постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1179/95. 

Пред овој суд се води постапка за утврдување смртта 
на лицето Нурије Алији од с. Трново, гостиварско, по 
предлог на нејзиниот син Мустафи Милаим од Гости-
вар, ул. „Беличица“ бр. 122. 

Пред овој суд се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Ислами Амди од с. Врањовце, гости-
варско, по предлог на неговата брачна другарка 
Ислами родена Ајрулаи Левзије од с. Врањовце, гости-
варско. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Ислами Амди од татко Шукри и мајка Зарије, роден на 
18.1.1953 година во с. Врањовце, гостиварско во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот 
да се јави во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за неговиот живот тоа му го соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави пред овој суд ќе се утвди дека ова лице е 
умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 96/95. 

Пред овој суд се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Шоип Алији од татко Ибраим и мајка 
Анише, роден на 01.III.1906 година во с. Здуње гости-
варско, со последно место на живеење во Гостивар на 
ул. „ЈНА“ бр. 352, по предлог на неговиот син Алии 
Фекри од Гостивар, ул. ,ДНА“ бр. 352. 

Основниот суд во Гостивар го повикува Алија Шоип 
од Гостивар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на оглас-
ната табла во судот да се јави во Основниот суд во 
Гостивар. 

Истоваремено судот ги повикува сите лица што 
знаат нешто за неговиот живот, тоа му го соопштат на 
овој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Основниоат суд во Гостивар, Р. бр. 3/96. 

Пред овој суд се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Арифи Рушана Акиф од с. Речане 
гостиварско, по предлог на неговите синови Арифи 
Сејфедин и други од Гостивар. 

Основниоат суд во Гостивар го повикува лицето 
Арифи Рушана Аќиф од с. Речане гостиварско, роден 
1900 година во с. Речане, гостиварско во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на РМ“ и на огласната табла на судот да се јави 
во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за неговиот живот тоа му го соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 103/96. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ну-
рије Алији од татко Елез и мајка Зилифе, роден на 
07 .XI. 1907 година во с. Трново гостиварско со последно 
место на живеење во с. Падалиште, гостиварско, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот 
да се јави во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за нејзиниот живот тоа му го соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави преку овој суд ќе се утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 41/95: 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар е заведена процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Рефик Лата од Дебар, против тужената Кујтиме Лата 
од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во САД. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

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

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

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 152/96. 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд е заведен парничен предмет за утврду-
вање право на сопственост по тужба на тужителот Ра-
мадани Шефик од Куманово, ул. „Тоде Мендол" бр. 41, 
против тужениот Мемети Фејзула со непознато престо-
јувалиште. Вредност на спорот 1.000,00 денари. На ту-
жениот се поставува привремен застапник Аница Арги-
ровска, стручен соработник, вработена при Основен 
суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до 
окончување на постапката или до негово појавување на 
тужениот во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, Х.П.бр. 813/96. 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужба на тужителката Вејсели Ибадет од с. Одри, про-
тив тужениот Асани Иљбер од с. Одри, а сега со непоз-
ната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Асани Иљбер да се јави пред 
Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот, да достави своја адреса или по-
стави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1018/96 год. 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7023/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-3176-0-0-0, ја запиша промената на 
директор на трговското претпријатие „ЕУРО“ експорт-импорт д.о. 
ул. „Никола Парапунов" бр. 3, кула 2 стан 101, Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП:. 
Се брише: Татјана Канчевска директор овластен за застапуваме 

со ограничување по Одлука на основачот Иван Канчевски директор 
без ограничување. 

Се запишува: Ива Канчевска - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7023/96. (6544) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6748/ 
96, на регистарска влошка бр.1-48902-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Производно трговското услужно претпријатие 
„КОЖА-МАК" експорт-иморт д.о.о. ул. „Осло44 бр. 116, Скопје. 

Се менува името на фирмата и од сега ќе гласи: Производно ус-
лужно трговско претпријатие „ЈОВО-МАК" експорт-иморт д.о.о. ул. 
„Осло4' бр. 11 б, СкопЈе. 

Кон претпријатието пристапува лицето Стефановска Соња од 
Скопје на 27.05.1996 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6748/96. (6545) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7351/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-336-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на својство на директор на Специјалното училиште за 
основно образование на деца попречени во психичкиот развиток „Д-Р 
ЗЛАТАН СРЕМАЦ" Ц.О. ул. „Емил Зола44 бр. 5, Скопје. 

Се брише Трајковски Тонче - од директор, се запишува Трајков-
ски Гонче - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр: 7351/96. (6546) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6377/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67319-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
вршење надворешно-трговски промет на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги „ФЕРНАНДО-КОМПАНИ44

 Д . О . О . експорт-
импорт ул. „Светиниколска44 бр. 29, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.03.1196 год. 
а основач е Хамлет Демир од Скопје. 

Дејности: 013041, 013042, 020110, 020121, 050302, 060501, 060502, 
060601, 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, 070190, 080201, 
080202, 090121, 090150, 090160, 090172, 090181, 090201, 090209, 110302, 
110309, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапуање во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Хамлет Демир - директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6377/96. (6499) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6849/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67506-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Производно прометното претпријатие „ПО-
СКО-ШТЕПЕКС“ д.о.о. ул. Лазар Личеноски“ бр. 46, Скопје. 

Основач: Стефановски Мирослав од Скопје. 
Дејности: 011319, 012622, 012623, 012310, 012321, 012322, 012323, 

012324, 013010, 013021, 013022, 013099, 013200, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226. 070229, 070230, 070250, 070260, 080112, 080114, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 
090150, 090160, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 11909. 110109, 
070310, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување 
и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет е Стефановски Мирослав. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6849/96. (6501) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5799/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-14323-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар трансформацијата на Претпријатието „КОНЧАР СЕРВИС -
ПРОДАЖБА“ д.о.о. бул. „Партизански одреди' бр. 105, Скопје, во 
мешовита сопственост со организирање во д.о.о. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5799/96. (6502) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението 
Срег. бр. 6976/96 на регистарска влошка бр. 1-39442-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата „Паншпед" д.о.о. - Скопје - меѓународен тран-
спорт, шпедиција и туризам, бул. „11 Октомври“ бр. I/ 

1-Скоггје и во иднина ќе гласи: „Пантурс" д.о.о. Скопје, 
меѓународен туризам и сообраќај бул. „11 Октомври“ 
бр. 1/1 - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 
6975/96. (6868) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2142/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-18500, го запиша во судскиот регастар 
основањето на Приватното претпријатие за производство, услуга, трго-
вија на големо и мало и увоз-извоз „Ѓокил-Комерц" - Охрид со П,О., 
ул. „Ѓорче Петров44 бр. 9, Охрид. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070215, 070221, 070225, 070250, 090209, 110302, 110303, 110309, 
070310, 070320, малограничен промет, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција. 

Претпријатието на полни овластувања и полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ружа Илиевска. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2142/96. 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2529/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-1076-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар запишувањето на податоци по ЗТПОК на Акционерското дру-
штво за рехабилитација, оспособување и вработување на инвалидизи-
рани лица „СОЦИЈАЛЕН БОРЕЦ44- Битола со п.о. ул. „Градски ста-
вон“ ББ. 

Запишување на податоци во промените на Акционерското дру-
штво за рехабилитација, оспособување и вработување на инвалидизи-
рани лица „СОЦИЈАЛЕН БОРЕЦ44 Битола со п.о. настанати со при-
мена на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2529/96. (6569) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2519/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-10205-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Друштовто со ограничена одго-
ворност за услуги и трговија на големо и мало „ ЕМО-ТРАНСФЕР44 

д.о.о. п.о. Охрид П. фах 118 96000 - Охрид. 
Дејности: 110909, други неспомнати услуги, откуп на земјоделски 

и сточарски производи, откуп на шумски плодови и билки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2519/96. (6570) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7171/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-47658-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на здравствената организација-
ординација по општа медицина „МАКМЕДИКА-Р4 ц.о. ул. „Никола 
Парапунов44 бр. 5/48, Скопје. 

Дејности: 130111, 130159. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7171/96. (6571) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4973/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-8973-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за меѓународна 
шпедиција и транспорт „СОЛАНШПЕД" Д .О .О. ул. ,,Лениновао" 60-9 
Скопје. 

Дејности: 011390, 011430, 011710, 011721, 011722, 011729, 011741, 
011742, 011749, 011791, 012321, 012323, 012324, 012421, 012439, 012622, 
013500, 013909, 050100, 050201, 050029, 050301, 050302, 060101, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 072012, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 072050, 070260, 110109, 110301, 110302, 110905, 
110909. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4973/96. (6572) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7199/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-57772-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен 
промет и надворешно трговски промет на Претпријатието за трговија, 
услуги и обука Авто школа „РОМА44 ц.о. експорт-импорт ул. „Палми-
ро Тољати44 бр. 28, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Љуан Селими, се запишува Сто-
јанка Павловска, директор без ограничвуање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7199/96. (6573) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7235/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67786-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сосптвеност и право за вршење деј-
ности во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за тргови-
ја и услуги „ЕВРО ОПТИКА44 д.о.о. експорт-импорт ул. „ Д р а г а н Сто-
паревик44 бр. 60, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 15.06. 1996 
г. а основач е Максим Тодоров Ангуелов од Варна, Бугарија. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125. 070126. 070127, 070128, 070129, 070132. 071040. 070150. 
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070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 060501, 060503, 
060190, 080201, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународен друмски сообра-
ќај. 

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 внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е Максим Тодора Ангуелов, в.д. ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7235/96. (6830) 

96 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. ' 
96, на регистарска влошка бр. 1-67716-0-0-0, го запиша во суда 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лиЈа претпријатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Роберт Шијаков, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7366/96. (6833) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5134/ 
на регистарска влошка бр.1-66987-0-0-0, го запиша во судскиот ре-

гистар основањето на Претпријатието за производство, промет, посре-
дување и услуги „НУС?ЕГ - КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Виничка“ бр. 46, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.03. 1996 
год., а основач е Нусрет Чукески од Скопје. 

Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 072030, 070240, 070250, 070260, 080110, 
080112, 000119, 080120, 080121, 080129, 080200, 080201, 090110, 090121, 
090123, 090131, 091032, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 012001, 012201, 0120310, 
012321, 012322, 012666, 012623, 012820, 012830, 013021, 013022, 013030, 
013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013090, 013121, 013113, 013114, 
013115, 013119, 013200, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 020121, 
020140, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 
120312, 070310, 070320, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски 
производи и др. дејности во надворешен промет, комисиони и консиг-
национи работи, посредување и застапување во областа на промет и 
услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугари-
ја и Србија. 

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 внатрешен и 
надворешен промет е Нусрет Чулески, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5134/96. (6831) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7214/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67690-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „НАМАК“ Д .О .О, 
експорт-импорт ул. „Жданец" бр. 33-б, Скопје. 

Основачи: Злата Васевска од Скопје и Памучна индустрија ,ЛУ-
ГА РЕСА“ д.д. од Р. Хрватска. 

Дејности: 060502, 060503, 070121, 070132, 070221, 070250, 110303, 
110304, 110309,110901, 110902,110909. 110301, 060501,070320, посреду-
вање и застапување, консигнациона продажба^реекспорт, компенза-
циони рабат, вршење стопанска дејност во странство, привремен из-
воз и увоз, услуга во меѓународен транспорт, услуги што се врска со 
меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, складирање, арен 
циски услуги во транспортот и сл., меѓународен транспорт, превоз на 
стока и патници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7214/96. (6574) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6574/ 
96, на регистарска влошка бр.1-52928-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар пристапување на основач на Здравствената организација-орди-
нација за општа медицина „ШЕНДЕТИ" п.о. с. Матејче, Куманово. 

Во организацијата пристапува нов основач Анита Зеќнри од Кума-
ново на 20.05. 1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6574/96. (6575) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6575/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-42406-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на адреса на Здравствената организација - аптека 
„ИРИС“ п.о. ул. „11 Ноември“4 бр. 54, Куманово. 

Здравствената организација - аптека „ИРИС“ п.о. Куманово ул. 
„11 Октомври“ бр. 11 Ново седиште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6575/96. (6576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3676/ 
% на регистарска влошка бр. 1-6638/-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, по-
средување и услуги „МЕЛИХА-КОМЕРЦ" д.в.о, експорт-импорт ул. 
,,Демирхисарска" бр. 12, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука основање од 05.02. 1996 год., 
а основач е Сафет Белур. 

Дејности: 110905, 110903, 110909, 110901, 110620, 110611, 011313, 
011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 011722, 
011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 
011949, (Д2001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 
012613, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 
013099, 013113, 013114, 013115 , 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 
013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 
050301, 050302, 060503, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
ШП4, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 
1МП19, 080121, 080122, 080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 09071, 
090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 120312, 070310, 
070320, откуп на сточарски, земјоделски производи, печурки и др., 
дејности во надворешен промет, комисиони и консигнациои работи, 
реекспорт, посредување и застапување во областа на промет со стоки 
и услуги, малограничен промет, Албанија, Грција, Бугарија и Србија. 

ПреторЈфппето 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 внатрешен и 
надворешен промет е Сафет Белур, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3676/96. (6832) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6792/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-37253-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало „МЕТ-МА-КОМПАНИ“ д.о. 
експорт-импорт с. Арнакија, Скопје. 

Дејности: 01220, 012201, 012202. 
Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Срег. бр. 6792/96. (6577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7339/ 
%, на регистарска влошка бр. 1-67653-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „БРАВО-Б" п.о. 
увоз-извоз ул. „Жарко Зрењанин" бр. 22 б, Скопје. 

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 071022, 070123, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 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 е Сабиха Зукор-
лиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7339/96. (6578) 

.7366/ 
судскиот 

регистар основањето и запишување на право на работење во надворе-
шно трговски промет на Претпријатието за промет и услуги, „КРИ-
СТИЌ!)" д.о.о. увоз-извоз ул. „И Октомври“ бр. 30/21, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/96 од 
01.06. 1996 год., а основаче Роберт Шијаков од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 071022, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 
080202, 110ШЈ, Лд0303,110304, 1103094 110909, 120190, 070310, 070320, 
затапување ^ странски фирми, продажба на стоки од консгнациони 
складишта и реекспорт. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6909/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67650-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост и запишување на право 
на вршење на надворешно трговскиот промет на Претпријатието за 
производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги 
„иАДАНИА-БС" д.о.о. експорт-импорт Браќа Ѓоноски бб, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање 1/96 од 20.05. 1996 
год., а основач е Ајдини Ќерим од с. Сенце, Гостивар и Доменигини 

Ѓиовани од Брано, Брашиа Република Италија. 
дејности: 011313, 011411, 011413, 01141У, 011730, 011430, 011521, 

011710, 011721, 011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 011742, 011749, 
011791, 011832, 01910, 011941, 012001, 012130, 012142, 01201, 01221)2, 
012310, 012321, 01322, 012623 , 012624, 012701, 012810, 012830, 012901, 
013010, 013021, 013022, 013041, 013071, 13073, 013121, ОЗОООЗ, 050100, 
050201, 050202, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060503, 060602, 
060700, 070111, 070110, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070134, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, в М р , 070240. 070250, 080112, 060121, 080122, 
080129, 080190, 080901, 08ПВ2, ШИ023, 010171, 090179, 09081, 110109, 
110301, 110909, 110401, 110402; 110404, 110909, 070310, 070320, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен транспорт на стоки и превоз на патници, застапување и 

во надворешниот промет, комисионо и консигнационо 
работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвести-

циони работ во странство. 
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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 внатрешното 
и во надворешното трговско работење е Ајдини Керим, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6909/96. (6579) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7124/ 
96 на регистарска влошка бр, 1-2344-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на седиште, директор и основачи на Претпријатието 
за трговија на големо и мало извоз-увоз ЈВИКОПРОМЕТ" ц.о. ул. 
„Питу Гули“ бр. 6, Валандово. 

Истапува основачот Атанасов Виктор, а пристапува Ванчо Тунге-
лов. 

Се брише Атанасов Виктор, се запишува Тунгелов Ванчо. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7124/96. (6586) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6974/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67647-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Производно услужно трговското претпријатие 
„СКОПЈЕ-ИНЖИНЕРИНГ “ експорт-импорт д.о.о. ул. „Натанаил Ку-
чевиште“ бр. 276, Скопје. 

Основач: Војислав Златковски. 
Дејности: 011315, 011320, 011390, 012002, 012142, 0120201, 012321, 

013021, 013050, 013074, 013113, 013114, 013115, 013121, 013200, 020110, 
020201, 020301, 030001, 030003, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070135, 070140, 070150, 0702111, 070212,070213, 
070214, 070215, 070221, 070223, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080119, 080129, 080190, 080202, 
090110, 090121, 090123, 090171, 090179, 090183, 090201, 090209, 100101, 
100200, 100352,100390, 110301, 1110302, 011262, 012111, 012130,012202, 
012310, 012322, 012323, 012410, 012429, 013010, 013022, 013030, 013042, 
013400, 013500, 013909, 020121, 020140, 030004, 040001, 050202, 050203, 
060103, 060803, 070227, 080114, 080121, 080122, 080201, 090140, 090181, 
090189, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 
110909, 120312, 120350, 120361, 120363, 120410, 120420, 130233, откуп 
на лековити билки и плодови, откуп на шумски производи, водоземци, 
откуп на земјоделско сточарски производи, 070420, 070320, малограни-
чен промет со: Албанија, Бугарија, Грција, СР Југославија, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, застапување на 
странски правни и физички лица, превоз на патници и стока во меѓу-
народниот друмски сообраќај. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет 
одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и надворешниот про-
мет застапник е Војислав Златковски-директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6974/96. (6587) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7078/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67693-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „СКОБИ 7" Д .О.О. ул. „Пребондева“ бр. 7 
Скопје. 

Основачи: Петрушев Станко и Петрушева Марина од Скопје. 
Дејности: 020110, 020121, 020131, 030003, 040002, 040003, 060501, 

060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070125, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080119, 080121, 
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090140, 090250, 
090160, 090181, 090209, 100101, 100103, 100320, 100351, 100352, 110301, 
110109, 11301, 110302, 110303, 110304, 11009, 110611, 110620, 110901, 
110903, 110905, 110909, 120362, 013500, 0130200, 012421, 012201,013121, 
012621, 012622, 012623, 012691, 012699, 060503, 070310, 070320, реек-
спорт, меѓународен транспорт и шпедиција, застапување на странски 
фирми, консигнациона продажба на стоки, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Србија. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства. 

Петрушев Станко се именува за директор со неограничени права 
и овластувања и одговорности. 

Овластено лице за застапување во надворешно трговскиот промет 
се: Петрушев Станко и Петрушева Марина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7078/96. (6588) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7046/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67557-0-04), го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно трговското претпријатие „ЧА-
ШКА-КОМЕРЦ 96" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Скендер Бег Кастриот“ 
бр. 11-6, Скопје. 

Основач: Екрем Кадри од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070921, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013500, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131. 090150, 090160, 090171, 

090^81, 090201, 090202, 013121, 013072, 013099; 090183, 080189, 090209, 
110309, 110909, 060502, 050302, 012001, 070310, 070320, консигнација, 
комисион, реекспорт. 

Директор е Екрем Кадри, со целосна одговорност и неограничени 
овластувања. 

Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет овластено лице за 
застапување е директорот со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7046/96. (6589) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7391/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67672-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Агенција за инженеринг, застапување и инте-
лектуални услуги „СЕКУРИТИ СЕРВИС“ п.о. ул. „Фредерик Шопен“ 
бб, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 00601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090209, 100399, 110302, 110303, 
110304, 110404, 11620, 110903, 110905, 110909, 110902, 070310, 070320. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, неограни-
чени овластувања. 

За обврските одговара со сите свои средства-потполна одговор-
ност. 

Овластено лице на претпријатието е Цветковски Раде-директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7391/96. (6590) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7177/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-1723-0-04), ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Општественото градежно 
претпријатие „НОВ-ДОМ" ул. „15 ударна Бригада“ бр. 13, Македон-
ски Брод. 

1. Да се брише досегашниот застапник: Стојаноски Милисав - без 
ограничување. 

2. Да се запише нов законски застапник: Вршител на должноста 
директор, без ограничуање: Станишиќ Родна - е.д. директор, без 
ограничување. ,, 

3. Директор Станишиќ Родна - в.д. директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7177/96. (6855) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5630/ 
96, на регистарска влошка бр.1-20583ЧМИ), ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седници на Друштвото со ограничена одговор-
ност за консалтинг и застапување „ТАУРУС" ц.о. експорт-импорт ул. 
„Трифун Пановски“ бр. 2-2/12, Скопје. 

Друштвото го менува седиштето на ул. „Мито Хаџивасилев Ја-
смин47 бр. 42/31, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5630/96. (6856) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7705/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-48587-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште и промената на лице овластено за заста-
пување на Претпријатието за градежништво, трговија и угостителство 
,ВАРНЕШ" п.о. експорт-импорт бул. ,Дане Сандански“ бр. 94/4-8, 
Скопје. 

Се менува седиштето така да во иднина ќе биде на ул. „Народен 
фронт“ бр. 19-а, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Зорица Настевска, се запишува 
Вранеш Јовета - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7705/%. (6857) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6197/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-1282-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на занаетчиската 
задруга за термоизолација „ТЕРМОМОНТАЖА" ц.о. ул. „Анастас 
Митрев“ бб, С?копје. 

Се брише досегашниот застапник Цветковски Влада - е.д. дирек-
тор без ограничување, а се запишува Кицевски Владимир директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6197/96. (6858) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2692/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66366-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и транспорт 

„МАЛМА" д.о.о. увоз-извоз ул. „Никола Карев'4 бр. 69/1 с. Стајков-
ци, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
24.01.1996 год. а основач е Љубомир Ангеловски. 

Дејности: 050302, 060502, 060503, 060601, 060602, 07011, 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, 080121, 080190, 090172, 110109, 
110301, 110909, 070310, 070320, застапуваме и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, консигнација, внатрешна и меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, малограничен промет со соседните земји. 
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Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет е: Љубомир Анѓеловски, директор (без ограничу-
вање.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2692/96. (6859) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6884/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-27901-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Претпријатието за производство, трговија на го-
лемо и мало и услуги „ДИИЛ" експорт-иморт д.о.о. ул. „Зеничка“ 
бр. 22-а, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува нов основач Илиева Наташа на 
3.06.1996 год. 

Се разрешува Илиев Иван - овластено лице со неограничена одго-
ворност. 

Се менува: Илиева Наташа - овластено лице со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6884/96. (6860) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7205/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-50951-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги 
,ВЕРНОСТ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Шарпланинска" бр. 63, Ско-
пје. 

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП. 
Се брише: Лековски Зоран - директор без ограничување. 
Се запишува: Бранко Стојановски - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7205/96. (6861) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2541/ . 
96, на регистарска влошка бр.1-14652, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Јавното претпријатието за стопанисува-
ње на станбен и деловен простор на Република Македонија ц.о. По-
драчна единица Прилеп ул. „Браќа Ламески“ бб, Скопје. 

Ја проширува својата дејност со: 070114, 070132. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2541/96. (6796) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство промет и услуги во промет - Скопје „Бест 
Агент“ увоз-извоз ц.о. - Скопје. (3626) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за трговија и услуги „БОС“ увоз-извз д.о.о. - Скоп-
је“. (3636) 

Тркалезен печат под назив: „Стоковна кука 
„ТИПО-Р" - Друштво со ограничена одговорност - Ре-
сен п.о.". (3663) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Земјоделска 
задруга „КАРАЏИЦА" ц.о. с. Патишка Река -Скопје. 

(3565) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасошот бр. 881598 на име Мојсовски Мишел обја-
вен во „Службен весник на РМ“ бр. 37/96 под бр. 3472, 
се сторнира. (3472а) 

Пасош бр. 829943 издаден од ОВР Крушево на име 
Џанко Цановиќ с. Локвени Крушево. (3498) 

Пасош бр. 256998 на име Алексовски Зоран ул. „Шу-
манска“ бр. 45, Т.Велес. (3499) 

Пасош бр. 361560 издаден од УВР Струмица на име 
Манчев Стојан ул. „Младинска“ бр. 201/16, Струмица. 

(3500) 
Пасош бр. 431098/94 издаден од УВР Скопје на име 

Васо Динев ул. „Сава Михајлов" бр. 6-11/12, Скопје. 
(3551) 

Пасош бр. 0132634/93 издаден од ГУВР Скопје на 
име Хасановски Зурап с. Патишка Река, Скопје. (3552) 

Пасош бр. 624053/95 издаден од УВР Скоцје на име 
Мехмед Еркан ул. „Ресенска“ бр. 8-/8 Скопје. (3553) 

Пасош бр. 471534/95 издаден од УВР Битола на име 
Верица Јошеска ул. „Илинденска“ бр. 114, Битола. 

Пасош бр. 0385719/94 издаден од УВР Скопје на име 
Зоран Бабачески ул. „Теодосие Синаитски" бр. 116-
Скопје. (3555) 

Пасош бр. 133724/93 издаден од УВР Скопје на име 
Менсур Хасани с. Бојане, Скопје. (3556) 

Пасош бр. 538306/94 издаден од УВР Скопје на име 
Абдурахман Џелили ул. „Лазо Москов“ бр. 2-1У/20, 
Скопје. (3557) 

Пасош бр. 368513/94 издаден од ОВР Кичево на име 
Неџат Мифтари с. Туин, Кичево. (3558) 

Пасош бр. 232788 на име Салиу Зулфије с. Жиров-
ница, Гостивар. (3559) 

Пасош бр. 334898 на име Салиу Сеат с. Жировница, 
Гостивар. (3560) 

Пасош бр. 232789 на име Салиу Емин с. Жировница, 
Гостивар. (3561) 

Пасош бр. 335553 на име Салиу Зумрета с. Жиров-
ница, Гостивар. (34бб) 

Пасош бр. 419224 издаден од УВР Куманово на име 
Паневски Бранислав ул. „Среќко Пужалка" бр. 1, Ку-
маново. (3567) 

Пасош бр. 621445/95 издаден од УВР Скопје на име 
Кадрије Енуз ул. „Кемал Ататурк" бр. 15, Скопје. 

(3563) 
Дозвола за работа на помошен член на посада на 

воздухоплов бр. 147/0060 издадена од Министерство за 
урбанизам градежништво сообраќај и екологија на име 
Лазар Бошкоски ул. „Љубо Ивановиќ“ бр. 10-Б, 
Скопје. (3564) 

Пасош бр. 153545/93 издаден од УВР Скопје на име 
Сали Наиљ с. Љуботен Скоцје. (3565) 

Пасош бр. 0617797 издаден од УВР Куманово на име 
Бранко Митевски ул. „Т.Митровачка" бр. 6/П1/16, Ку-
маново. (3566) 

Пасош бр. 365827 издаден од ОВР Кичево на име 
Балоска Малзаме с. Црвивци, Кичево. (3567) 

Пасош бр. 365839 издаден од ОВР Кичева на име 
Балоски Вдураим с. Црвивци, Кичево. (3568) 

Пасош бр. 365821 издаден од ОВР Кичево на име 
Балоски Пајтим с. Црвивци, Кичево. (3579) 

Пасош бр. 365810 издаден од ОВР Кичево на име 
Балоски Фатмир с. Црвивци, Кичево. (3570) 

Пасош бр. 0124658/93 издаден од УВР Скопје на име 
Катарина Димитровска ул. „Партизански одреди“ бр. 
119-1-5, Скопје. (3571) 

Пасош бр. 0484790/94 издаден од УВР Скопје на име 
Тефик Адиловски с. Студеничани ул. „4" бр. 85-б, 
Скопје. (3572) 

Пасош бр. 390717 издаден во Скопје на име Сабиле 
Шерифи ул. „Серава“ бр.106, Скопје. (3573) 

Пасош бр. 0356710/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ферати Рушан ул. „Јајце“ бр. 131, Скопје. (3574) 

Пасош бр. 177179 издаден од УВР Куманово на име 
Агим Аљиљи с. Ваксинце, Куманово. (3575) 

Пасош бр. 788036/95 издаден од УВР Скопје на име 
Спасовски Дарко ул. „Соле Стојчев“ бр. З-П/6, Скопје. 

(3576) 
Пасош бр. 709197/95 издаден од УВР Скопје на име 

Јорданка Галева ул. „Орце Николов“ бр. 94/5, Скопје. 
(3577) 

Пасош бр. 0043675 издаден од ОВР Виница на име 
Илиев Горанчо ул. „Раде Кончар“ бр. 35, Виница. 

Пасош бр. 390987/94 издаден од УВР Скопје на име 
Усеин Мемед бул. „АСНОМ“ бр. 48/2-17, Скопје. 

Работна книшка на име Видовска Роза, Скопје. 
(3581) 

Одобрение Уп. бр. 12-947 од 07.1У.1996 година, из-
дадено од СО Центар на име Љубинка Ристик, Скопје. 

(3582) . 
Спецификации, издадени со потврда бр. 18-7385/2-95 

од 02.П.1996 година, издадени од Министерство за над-
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ворешни работи - Скопје на име „Докос“ ул. „Парти-
занска“ бр. 27, Скопје. (3583) 

Одобрение за издавање цертификат бр. 1695 од 
15.XII.1995 година, издадено од Царинарница - Скопје 
на име ПТШ „Богата“ ул. „11 Октомври“ бр. 1, Скопје 

(3584) 
Работна книшка на име Атанас Падазиев, Скопје. 

(3585) 
Работна книшка на име Маја Стојановска, Скопје. 

(3586) 
Работна книшка на име Сенада Куртовиќ, Скопје. 

(3587) 
Работна книшка на име Анџела Илиевска, Скопје. 

(3588) 
Тековна сметка бр. 0023452.90 и чекови од бр. 

0002748420 до 0002748424, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Василевска Гордана, ул. 
„Радишанска" бр. 15 Скопје. (3590) 

Чекови бр. 900847 и 900848 од тековна сметка бр. 
5164-18, издадени од Комерцијална банака а. д. - Скопје 
на име Снежана Танковска, Скопје. (3591) 

Чековна картичка бр. 954-65 и чекови бр. 2188579 и 
2188580, издадени од Комерцијална банка а. д. - Скопје 
на име Авдија Хасиќ, с. Д. Коњари, Скопје. (3592) 

Чековна картичка бр. 211877374 и чекови бр. 
2749438, 2749439 и 2749440, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Зоран Бабачески, Скопје. 

(3593) 
Чекови од бр. 853158 до 853161 од тековна сметка 

бр. 98404-19, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Љиљана Тодорова, Скопје. (3594) 

Чековите од бр. 3168762 до 3168781 од тековна 
сметка бр. 101511-38, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Лидија Лазаревска, Скопје. (3595) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 37/ 
96 за неважни чекови и чековна картичка на име За-
горка Миленковиќ, Скопје се сторнира. (35%) 

Свидетелства за завршена I, II и III година, издадени 
од Техничко училиште „Наце Буѓони" - Куманово на 
име Дејан Јовановски, ул. „14" бр. 65 нас. Иго Тричко-
виќ, Куманово. (3597) 

Решение Уп. бр. 25-1234 за такси, издадено од СО-
Чаир, Скопје на име Зеќир Насер, Скопје. (3598) 

Решение Уп. бр. 25-2354 од 19.УП.1993 година, изда-
дено од Секретаријат за стопанство - Центар - Скопје 

' на име Лилјана Павлеска, Скопје. (3599) 
Работна книшка на име Нусрет Јусуфи, Скопје. 

(3600) 
Работна книшка на име Беќири Сеарбез, Скопје. 

(3601) 
Работна книшка на име Неџат Мусли, Скопје. (3602) 
Работна книшка на име Атиџе Бајрами, Скопје. 

(3603) 
Работна книшка на име Сарија Синановиќ, с. Ба-

тинци, Скопје. (3604) 
Работна книшка на име Лејла Хуна, Скопје. (3605) 
Работна книшка на име Јованка Цветановска, 

Скопје. (3606) 
Чековна картичка бр. 10049-52 и чекови 

бр.0002991093, 0002630491 и 0002616208, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Илија Кита-
новски, ул. „5" бр. 43, с. Долно Соње, Скопје. (3607) 

Чекови бр. 0002743065, од бр. 0002743067 до 
0002743071 и бр. 0002743066 на име Бранислав Ангелов-
ски, Скопје. (3608) 

Тековна сметка бр. 006843831 и чекови од бр. 
0003201757 до 0003201763, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Трендафил Андоновски, нас. 
Лисиче, Скопје. (3609) 

Чекови бр. 2896482, 3321410 и 3321411 од тековна 
сметка бр. 110712-32. издадени од Комерцијална банка 
а. д. - Скопје на име Гоко Трајановски, Скопје: (3610) 

Чековна картичка бр. 13285-45 и чековите од бр. 
11048861 до 11048878, издадени од Стопанска банка а. д. 
- Скопје на име Кате Наумовска, Скопје. (3611) 

Чековна картичка бр. 1377-17 и чекови од бр. 
11058296 до 11058305 и од бр. 11427721 до 11427730 и 
10425465, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Даринка Џингова, Скопје. (3612) 

Чековна картичка бр. 1339-78 и чековите од бр. 
11058306 до 11058314, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Даринка Џингова, Скопје. (3623) 

Чековите од бр. 2115456 до 2115465 од тековна 
сметка бр. 11886^32, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Лимонка Васил ева-Гоцевска, Скопје. 

(3614) 
Тековна сметка бр. 11978697 и чекови од бр, 

0003358903 до 0003358905, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Ружа Костовска, ул. „Јуриј 
Гагарин" бр. 23/2-5, Скопје. ' (3589) 

Пасош бр. 0778800/%, издаден од УВР - Струмица 
на име Тауков Никола, ул. „Маршал Тито“ бр. 178/14, 
Струмица. (3659) 

Пасош бр. 0713849, издаден од ОВР - Валандово на 
име Алексов Ванчо, ул. „Орце“ бр. 72, Валандово. 

(3660) 
Пасош бр. 333918/94, издаден од УВР - Тетово на 

име Ќазими Арифит, с. Вешала, Тетово, (3661) 
Пасош бр. 305839/34, издаден од УВР - Тетово на 

име Халим Мурати, с. Вешала, Тетово. (3662) 
ѓ Пасош бр. 752469/95, издаден од УВР - Куманово на 

име Лазаревски Ненад, ул. „Косовски бригади“ бр. 7-а, 
Куманово. (3666) 

Пасош бр. 322021, издаден од УВР - Скопје на име 
Мојсовска Татјана, ул. „9 Мај“ бр. 2, Скопје. (3667) 

Пасош бр. 602760, издаден од УВР - Скопје на име 
Станковиќ Саша, с. Д .Коњаре, Куманово. (3669) 

Пасош бр. 408030/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Јовановски Златан, с. Милетино, Тетово. (3670 ) 

Пасош бр. 0033131, издаден од УВР - Скопје на име 
Сулејман Насер, ул. „Патрих Лумумба" бб, Скопје. 

(3637) 
Пасош бр. 0752876, издаден од УВР - Скопје на име 

Илиевски Борче, с. Опае, Куманово. (3672) 
Пасош бр. 836090, издаден од УВР - Скопје на име 

Елмаз Тигањ, с. Батинци, Скопје. . (3674) 
Пасош бр. 0151225, издаден од УВР - Титив Велес 

на име Лекпек Салко, с. Горно Оризари, Титов Велес. 
(3664) 

\ Пасош бр. 506361, издаден од УВР - Свети Николе 
на име Стојменов Ванчо, ул. „Цветан Димов“ бр. 16, 
Свети Николе. (3665) 

Огласот за чековна картичка бр. 62368-99 и чекови 
од бр. 2881081 до 2881087, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Снежана Ѓуроска, објавен во 
„Служвен весник на РМ“ бр. 17/96 се сторнира. (3673) 

Тековна сметка бр. 0091542.68 и чекови од бр. 
000331597 до 0003315207, издаден од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Јорднка Бошкоска, ул. „В.С-
.Бато“ бр. 75ЛУ/22, Скопје. (3639) 

Тековна сметка бр. 0025938-26 и чековите од бр. 
11095394 до 11095398 и од бр. 11095384 до 11095393, 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ја-
глика Илиевска, Скопје. (3640) 

Чековната картичка бр. 0091658-85 и чековите од 
бр. 0001724440 до 0001724444, 0001724446 и од бр. 
0003287180 до 000327188, изддени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Илиевска Јаглика и полно-
мошникот Илиевски Никола, Скопје. (3641) 

Чековна картичка бр. 0010638.47 и чекот бр. 
0000877357, издадена од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Петар Шијаковски, Скопје. (3642) 

Чекови од 90001733206 и бр. 90001776051 од тековна 
сметка бр. Шб856058, издадени од Комерцијална банка 



а.д. - Скопје на име Милија Србиноски, ул. „Георги 
Козеков", бр. 29, Скопје. (3643) 

Чекови бр. 02464277 и 02464278 од тековна сметка 
бр. 0035888.52, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Кочовска Милица, ул. „Борис Талески, 
бр. 39, Скопје. (3644) 

Чековна картичка бр. 100332/45 и чекови од бр. 
105733 до 105740, издадени од Земјоделска банка а.д. -
Скопје на име Димитар Димитров, Скопје. (3645) 

Чековна картичка бр. 0029529-53 и чековите од бр. 
11363787 до 11363800, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Димитар Димитров, Скопје. (3646) 

Тековна сметка бр. 0011606337 и чекот бр. 
0050003137757, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Матески Миладин, Скопје. (3647) 

Чекови од бр. 110002183637 до 110002183646 (10 
чека) од тековна сметка бр. 0007581683, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Каровски 
Драги, ул. „В.С.-Бато“ бр. 75ЛП/42, Скопје. (3648) 

Чековна картичка и чекови од бр. 11264916 до 
112644920 и од бр. 11264921 до 11264940 од тековна 
сметка бр. 001249951, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Аргир Гребенаков, ул. „В. Комаров“ 
бр. 38/1/2, Скопје. (3649) 

Тековна сметка бр. 0094043.94, чековна картичка и 
чекови од бр. 0002951127 до 0002951139, издадени од. 
Комерцијална банка а.д. - Скопје и тековна сметка бр. 

0003872-37 и чекови бр. 10094213, .10094223, 10094224, 
10094225, 10837278, 057453%, 10837286, 10837287 и 
10837288, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Ивчо Петрушевски, ул. „16 Македонска бригада“ 
бр. 10-1/2, Скопје. (3650) 

Пасош бр. 0610524, издаден од УВР - Битола на име 
Андреевска Мирјана ул. „Штипска“ бр. 43-а, Битола. 

: ч (3602) 
Пасош бр. 0473928, издаден од УВР - Скопје на име 

Секуловски Благоја, ул. „Струшка“ бр. 17-6, Битола. 
(3603) 

Пасош бр. 0359788, издаден од ГУВР ^Битола на 
име Авни Алији, ул. „Сава Михајлов" бр. 18/6, Скопје. 

(3678) 
Пасош бр. 083270/93, издаден од УВР - Охрид на име 

Ристески Ванчо, с. Г.Лакочереј, Охрид. (3675) 
Пасош бр. 0188583/94, издаден од УВР - Гевгелија 

на име Караѓорѓиева Катарина, ул. „Солунска“ бр. 15, 
Гевгелија. ^ (3676) 
^Работна книшка, на име Југе Ангелески, с. Сопиште 

бр. 212, Скопје. (3651) 
Пасош бр. 0112766, издаден од Куманово на име 

Јунузи Исни, ул. „Клара Цеткин" бр. 5, Куманово. 
(3678-а) 

Работна книшка на име Кочо Ипраковски, Скопје. 
(3652) 

Работна книшка на име Јовановски Војо, с. ?“жани-
чино, Скопје. (3653) 

Решение за превоз на патници бр. 25-349/19.1П. 1996 
година, издадено од Министерството за стопанство -
Скопје на име Дурак Ахмет, Скопје. (3654) 

Решение за дуќан Уп.,бр. 11-602 од 11.111.1993 го-
дина, издадено од Министерство за стопанство - ПОЕ 
Чаир - Скопје на име Живко Зенговски, с. Радишани 
бр. 236, Скопје. (3655) 

Уверение бр. 235, издадено од Царинарница -
Скопје на име „Денисон" увоз-извоз - Скопје. (3656) 

Работна книшка на име Сандра Јосифовска, Скопје. 
Пасош бр. 0473928, издаден од УВР - Битола на име 

Секуловска Благоја, ул. „Струшка“ бр. 17-б, Битола. 
Пеани бр. 065806 на име Божинова Сл ацана, с. 

Зрновци, Кочани (3898) 
Пасош бр. 0020613/93, издаден од УВР - Кочани на 

име Серафимов Гоце, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 50, 
Кочани. (3901) 

Пасош бр. 451193/94 издаден од УВР Скопје на име 
Шаипи Шеиде ул. „Маршал Тито“ 4, бр. 27 с. Сарај, 
Скопје. (3619) 

“ Пасош бр. 725908/95 издаден од УВР Скопје на име 
Веби Алиовски ул. „7" с. Батинци, Скопје. (3620) 

Пасош бр. 491790 издаден од УВР Куманово на име 
Уранија Дувлис Николовска ул. „М.Пијаде" бр. 14/12, 
Куманово. (3621) 

Пасош бр. 174728 на име Емини Шерафедин ул. 
„Браќа Гиноски“ бр. 26, Гостивар. (3622-а) 

Пасош бр. 0322467/94, издаден од ГУВР Скопје на 
име Амедовски Зеќир, с. Кондово, Скопје. (3622) 

Пасош бр. 0324549/94, издаден од ГУВР Скопје на 
име Мутерем Адемовска, с. Кондово, Скопје. (3623) 

Пасош бр. 0057055, издаден од УВР Скопје на име 
Николовски Зоран ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 12а, 
Скопје. . , (3624) 

Пасош бр. 548796, издаден од УВР Куманово на име 
Томислав Тасевски ул. „Ѓуро Салај“ бр. 22, Куманово. 

(3625) 
Пасош бр. 0632797, издаден од УВР Куманово на 

име Деспотовски Бобан с. Орашец, Куманово. (3627) 
Пасош бр. 296300, издаден од ОВР Струга на име 

Таири Лаура с. Горно Татеши, Струга. (3628) 
Пасош бр. 0338528, издаден од УВР Битола на име 

Маја Јадровска ул. „Партизанска“ бр. 35/6, Битола. 
(3629) 

Пасош бр. 0110161/93, издаден од УВР Куманово на 
име Стојановски Милорад, ул. „Милан Лисица“ бр. 2, 
Куманово. (3630) 

Пасош бр. 0582877, издаден од ОВР Демир Хисар на 
име Ѓорѓиевски Пере, с. Слепче, Демир Хисар. (3631) 

Пасош бр. 0582877, издаден од ОВР Демир Хисар на 
име Ѓорѓиовска Досија, с. Слепче, Демир Хисар. (3632) 

Пасош бр. 0290133, издаден од УВР Кочани на име 
Стојкова Тања, ул. „Поп Арсов Блаже“ 18, Кочани. 

(3618) 
Пасош бр. 0268873, издаден од УВР Куманово на 

име Муслиа Вебије с. Слупчане, Куманово. (3633) 
Пасош бр. 772500 издаден од ОВР Неготино на име 

Радица Динова ул. „Питу Гули“ бр. 14, Неготино. 
(3616) 

Пасош бр. 0102074/93 издаден од УВР Скопје на име 
Беќир Рамадан ул. „Џон Кенеди“ бр. 12, Скопје. (3612) 

Пасош бр. 785855, издаден од УВР Скопје на име 
Марјан Марјановски ул. „Пролет“ бр. 1-4-6, Скопје. 

(3688) 
Пасош бр. 521293 на име Демири Агим ул. „Беличи-

ца“ бр. 63, Гостивар. (3619) 
Пасош бр. 140398 издаден од ОВР Струга на име 

Муса Несија, с. Џепин, Струга. (3634) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл.вес-
ник на Р.Македонија бр. 38/93), ПОС „Неметали Чеши-
ново“ Чешиново,Кочани објавува 

1. ПОС „Неметали Чешиново“ Чешиново Кочани 
отпочна со постапката за трансформација на опште-
ствениот капитал во согласност со одредбите од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на ?.Македо-
нија до колку имаат да ги пријават своите побарувања 
кон ПОС „Неметали Чешиново“ Чешиново Кочани во 
рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено во ПОС „Неметали Чешиново“ Чеши-
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ново Кочани и до Агенцијата на Р. Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

4. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец, пропишан од Агенцијата што 
е објавен во „Сл. весник на Р.Македонија“ бр. 3/94. 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. ЗЗ „ГОРИЦА“ увоз-извоз Ц.О. Охрид ги пови-

кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници државјани на Р. Македонија, доколку имаат 
да ги пријават своите побарувања кон претпријатието 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Седиштето на ЗЗ „Горица“ увоз-извоз Ц.О. 
Охрид се наоѓа на ул. „Градско Пазариште“ број 20 во 
Охрид. 

3. Пријавувањето на побарувања се врши на образец 
пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се 
доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија 
во Скопје на ул. „Даме Груев“ број 14 поштански фах 
410. . 

С О Д Р Ж И Н А 
841. Одлука за определување на услови за 

градба на ТВ/УКБ репетиторски објект 
во М.В. „ПЕШТЕРА“, К.О. Глумово во 
општината Карпош Скопје 2497 

842. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина. . . 2497 

843. Решение за назначување амбасадор во 
Министерството за надворешни работи 2497 868. 

844. Решение за назначување на советник на 
министерот за надворешни работи . . . . 2498 

845. Решение за назначување на советник на 869. 
министерот за здравство 2498 

846. Решение за назначување на помошник 
на министерот за здравство 2498 870. 

847. Решение за назначување на советник на 
министерот за здравство 2498 

848. Решение за назначување на советник на 871. 
министерот за труд и социјална поли-
тика 2498 

849. Решение за именување управител на 872. 
Затворот Битола со Отворено одделе7 
ние во Прилеп 2499 

850. Решение за именување заменик на 873. 
управителот на Затворот Битола со 
Отворено одделение во Прилеп 2499 

851. Решение за назначува^ амбасадор во 874. 
Министерството за надворешни работи. 2499 

852. Решение за назначување советник на 
директорот на Републичкиот завод за 875. 
судски вештачења - Скопје 2499 

853. Решение за разрешување од 
должноста советник на дирек- 876. 

торот на Републичкиот завод за судски 
вештачења-Скопје 2499 

854. Решение за назначување советник на 877. 
министерот за надворешни работи . . . . 2500 

855. Решение за назначување помошник на 
директорот на Агенцијата за стопански 
недоволно развиените подрачја '2500 

856. Решение за назначување советник на 
министерот за надворешни работи . . . . 2500 

857. Решение за именување републички со-
ветник во Владата на Република Маке-
донија. 2500 

858. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Управата за јавни приходи . 2500 

859. Решение за назначување советник на 
министерот за одбрана . 2500 

859а. Уредба за дополнување на Уредбата за за-
стапување на странски лица во Република 
Македонија во областа на надворешно-
трговскиот промет 2501 

860. Правилник за формата и содржината 
на даночната идентификациона карта . . 2501 

861. Правилник за образецот на легитима-
цијата на инспекторот за патен сообра-
ќај 2502 

862. Правилник за образецот на легитима-
цијата на инспекторот за патишта 2503 

863. Правилник за образецот и начинот на 
издавање на легитимацијата на репу-
бличкиот инспектор за телекомуника-
ции 2505 

864. Упатство за издавање на доказ за нами-
рување на даночните обрвски на јавните 
понудувачи 2506 

365. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 43/96 од 10 јули 1996 
година 2506 

866. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 42/96 од 10 јули 1996 
година 2508 

867. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македониј,а У. бр. 30/96 од 17 јули 1996 
година 2509 
Одлука на Уставниот суд на Република 
,Македонија У. бр. 294/95 и 11/96 од 3 
јули 1996 година 2510 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 313/95 од 10 јули 1996 
година 2511 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 326/95 од 17 јули 1996 
година 2512 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 163/95 од 10 јули 1996 
година 2513 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 44/96 од 10 јули 1996 
година 2514 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 229/95 од 10 јули 1996 
година 2515 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 295/95 од 3 јули 1996 
година 2516 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 45/96 од 10 јули 1996 
година , 2517 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 296/95 од 6 март 1996 
година 2518 
Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 297/95 од 3 јули 1996 
година 2519 
Објава за запишување во Регистарот на 
доработувачи на семенски материјали 
од житни и фуражни (без луцерка) кул-
тури . . . 2520 
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