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673. 
Врз основа на член 64 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за телекомуникациите ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 17/98), За-
конодавно-правната комисија на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 ап-
рил 1998 година, го утврди пречистениот текст на За-
конот за телекомуникациите. 

Пречистениот текст на Законот за телекомуни-
кациите ги опфаќа Законот за телекомуникациите 
("Службен весник на Република Македонија" број 
33/96) и Законот за изменување и дополнување на За-
конот за телекомуникациите ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 17/98), во кои е означено 
времето на нивното влегување во сила. 

Број 12-1878/1 Претседател 
17 април 1998 година на Законодавно-правната 

Скопје комисија на Собранието 
на Република Македонија, 

Александар Гештаковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот под 
кои се остварува дејноста во областа на телекомуни-
кациите, изградбата, одржувањето и употребата на те-
лекомуникациските мрежи и средства, односите меѓу 
давателите и корисниците на телекомуникациските 
услуги, конкуренција во областа на телекомуникаци-
ите, обезбедувањето на универзални услуги, издавање 
на концесија и вршењето на телекомуникациските ус-
луги по пат на концесија, управувањето, користењето 
и контролата на радио фреквентниот спектар, произ-
водството, увозот, продажбата, користењето и одржу-
вањето на радиостаници, терминална опрема и други 
прашања поврзани со телекомуникациите. 

Со вршењето на дејностите во областа на телеко-
муникациите треба: 

- да се подобри ефикасноста и да се унапреди раз-
војот во областа на телекомуникациите и со тоа да се 
поттикне порастот на стопанството на Република Ма-
кедонија; 

- да им се овозможи на граѓаните на Република Ма-
кедонија недискриминаторен пристап до современи, 
ефикасни и високо квалитетни телекомуникациски 
услуги, средства и опрема по разумни цени базирани 
на трошоците; 

- да се утврди регулатива и економска основа за 
воведување пазарна конкуренција во телекомуника-
циската област; 

- да се усогласи телекомуникациската област во со-
гласност со меѓународните стандарди, најдоброто ис-
куство и работни норми; и 

- да се обезбеди правична, ефикасна и независна 
примена на прописите. 

Член 2 

Одделни изрази во овој закон го имаат следново 
значење: 

- Телекомуникации се пренос, предавање или npft-
ем на пораки во форма на знаци, сигнали, пишуван 
текст, слика или звук преку жичени, радио, оптички 
или други електромагнетни системи; 

- Радиокомуникации се телекомуникации ост-
варени со помош на радиобранови; 

- Јавни телекомуникации се телекомуникации кои 
се вршат за јавноста и се остваруваат преку телекому-
никациски мрежи и средства; 

- Телекомуникациска мрежа е пренесен систем 
што вклучува комутација опрема и други средства, 
кои овозможуваат телекомуникации, и се користи за 
обезбедување на телекомуникациски услуги; 

- Јавна телекомуникациска мрежа е телекомуника-
циска мрежа која овозможува вршење на јавни теле-
комуникациски услуги; 

- Телекомуникациска мрежа за сопствени потреби; 
е мрежа за телекомуникации наменета и користена 
исклучително да ги задоволи сопствените потреби на 
одделни државни органи, претпријатија и други прав« 
ни лица која може, а не мора, да биде приклучена Џк 
јавната телекомуникациска мрежа; 

- Радиодифузна мрежа е телекомуникациска мрежа 
која овозможува пренос, емитување и дистрибуција на 
радио и телевизиски програми и други информациони 
содржини за општ прием; 

- Јавна телекомуникациска мрежа за вршење на 
телекомуникациски услуги за пренос и емисија на ра-
дио и телевизиски сигнал* иа територијата на Репуб-
лика Македонија е освоена радѕо-телевизиска мрежа; 

- Кабловска радиотелевизиска мрежа (кабловска 
телевизија) е телекомуникациска мрежа за дистрибу-
ција на радио и телевизиска програма и други телеко-
муникациски сигнали; 

- Мрежна приклучна точка е физичка пристапна 
точка до јавната телекомуникациска мрежа за поврзу-
вање на терминалната опрема и е составен дел на јав-
ната телекомуникациска мрежа; 

- Телекомуникациски средства се постројки, уреди, 
апарати или друга опрема кои се користат во телеко-
муникациските мрежи; 

- Терминална опрема е телекомуникациска опрема 
која директно или индиректно е поврзана на мрежната 
приклучна точка на јавната телекомуникациска мре-
жа и служи за остварување на телекомуникациите; 

- Радиостаница е еден или повеќе предавател* ШШ 
приемници или комбинација на еден или повеќе пре-
даватели или приемници, со една или повеќе антем* в 
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со други уреди на едно место што се потребни за вр-
шење на радиослужби, освен приемниците наменети 

_ за непосреден прием на радиодифузни сигнали; 
- Радиодифузија е емитување и дистрибуција на ра-

дио и телевизиски програми или други сигнали, наме-
нети за општ прием во слободен простор или по каб-
ловска мрежа; 

- Радиофреквенции се електромагнетни бранови од 
радиофреквентниот спектар до 3000 GHz кои се прос-
тираат слободно во просторот; 

- Радиофреквентен опсег е дел од радиофреквент-
ниот спектар што се наоѓа меѓу две определени гра-
нични фреквенции; 

- Радиокоридор е дел од слободниот простор во кој 
се простираат радиобранови на оптичка видливост ме-
ѓу предавателните и приемните средства; 

- Јавен телекомуникациски оператор е домашно 
или странско правно или физичко лице што работи со 
јавна телекомуникациска мрежа; 

- Аматерска радиостаница е радиостаница која ра-
боти во радиофреквентен опсег наменет за радиоама-
терски служби; 

- СВ радиостаница е радиостаница која работи во 
радиофреквентен опсег наменет за граѓани; 

- Иматели на телекомуникациски мрежи и средства 
се правни и физички лица кои се носители на правото 
на располагање и управување со тие мрежи и средства; 

- Корисник на јавни телекомуникациски услуги е 
правно или физичко лице кое ги користи услугите на 
јавните телекомуникациски оператори или на давате-
лите на јавни телекомуникациски услуги; 

- Телекомуникациски услуги се услуги кои се вр-
шат преку телекомуникациските мрежи и средства; 

- Јавна телекомуникациска услуга е телекомуника-
циска услуга што ја вршат јавни телекомуникациски 
оператори и даватели на јавни телекомуникациски 
услуги за јавноста; 

- VSAT услуги се еднонасочни и/или двонасочни 
телекомуникациски услуги кои се обезбедуваат преку 
електромагнетни бранови и мали земни сателитски 
антени; 

- Кабловска радио и телевизиска услуга е емиту-
вање на радио и телевизиски програми и други теле-
комуникациски сигнали преку кабловска или безжич-
на радио и телевизиска мрежа. Оваа услуга не го вклу-
чува обезбедувањето на говорни телефонски услуги; 

- Целуларна мобилна телефонска услуга е телеко-
муникациска услуга која се обезбедува преку јавна 
мобилна телекомуникациска мрежа, на определени 
фреквенции која користи аналогна или дигитална це-
луларна технологија; 

- DCS - 1800 мобилна телефонска услуга е телеко-
муникациска услуга која се обезбедува преку јавна мо-
билна телекомуникациска мрежа на определени фрек-
фенции која користи технологија DCS-1800; 

- Услугите за евиденција на телефонски претплат-
ници се информативни услуги кои се однесуваат на 
корисници на јавни телекомуникациски услуги и кои 
се обезбедуваат по барање на секое лице преку јав-
ната телекомуникациска мрежа; 

- Јавна мобилна телекомуникациска мрежа е теле-
комуникациска мрежа која се користи целосно или 
делумно за обезбедување целуларни мобилни теле-
фонски услуги, DCS-1800 мобилни телефонски услуги 
или GSM мобилни телефонски услуги меѓу мобилни 
станиш! и фиксни станици и меѓу мобилни станици и 
други мобилни станици (но до 31 декември 2005 година 
не ги вклучува изнајмените линии и останатите 
капацитети за пренос употребени за поврзување на 
мобилните комутирани центри еден со друг или со 
фиксната јавна телекомуникациска мрежа), и која 
применува броеви или кодови за иденфитикација на 

мобилните терминали кои се користат при обезбеду-
вање на таквата услуга; 

- Фиксна јавна телекомуникациска мрежа е телеко-
муникациска мрежа која се користи целосно или де-
лумно за обезбедување на јавни телекомуникациски 
услуги меѓу неподвижни точки за приклучување на 
мрежата (и до 31 декември 2005 година ја вклучува те-
лекомуникациската мрежа меѓу мобилните кому тира-
ни центри на мобилната јавна телекомуникациска мре-
жа и меѓу мобилните комутирани центри на мобил-
ната јавна телефонска мрежа и точката на фиксна 
јавна телекомуникациска мрежа) вклучувајќи ја и 
опремата за комутација и пренос и друга инфраструк-
тура наменета за меѓусебно приклучување со јавните 
телекомуникациски мрежи во и надвор од границите 
на Република Македонија; 

- Фиксна говорна телефонска услуга е локална ме-
ѓумесна и меѓународна говорна телефонска услуга ко-
ја им се обезбедува на корисниците на јавните телеко-
муникациски услуги преку фиксната јавна телекому-
никациска мрежа; 

- GSM мобилна телефонска услуга е телекомуни-
кациска услуга која се обезбедува преку јавна мобилна 
телекомуникациска мрежа, која користи GSM техно-
логија; 

- Постојниот јавен телекомуникациски оператор е 
АД "Македонски телекомуникации" и неговите на-
тамошни правни наследници (во натамошниот текст: 
постојниот ЈТО); 

- Меѓусебно поврзување е физичко или логично 
приклучување на јавните телекомуникациски мрежи 
за да им се овозможи на корисниците на јавните теле-
комуникациски услуга од еден јавен телекомуника-
циски оператор или давател на јавни телекомуника-
циски услуги меѓусебно да се приклучуваат или кому-
ницираат со корисниците на јавните телекомуника-
циски услуги на друг јавен телекомуникациски опера-
тор или давател на телекомуникациски услуги; 

- Услуга на изнајмена линија е телекомуникациска 
услуга каде што изнајмените линии било да се посто-
јани или виртуални, меѓу мрежните точки на прик-
лучување се определени од страна на јавен телекому-
никациски оператор или давател на јавна телекомуни-
кациска услуга за потребите на индивидуалните ко-
рисници со надоместок; 

- Мобилна јавна телефонска услуга претставува 
целуларна мобилна телефонска услуга, DCS-1800 мо-
билна телефонска услуга и GSM мобилна телефонска 
услуга; 

- Пејџинг услуга е услуга која опфаќа пренос на ко-
дирани пораки преку радио до претплатниците со под-
вижни радио терминали; 

- Јавна услуга за пренос на податоци е јавна теле-
комуникациска услуга која се обезбедува за корисни-

ците преку јавна мрежа за пренос на податоци. Услу-
гата за пренос на јавни податоци не вклучува говорна 
телефонија (во реално или друго време) телеграфска, 
телекс или услуга на изнајмени линии; 

- Јавна мрежа за пренос на податоци е јавна теле-
комуникациска мрежа која овозможува пренос на по-
датоци, со комутација на пакети или комутација на ко-
ла, меѓу два или повеќе компјутери, меѓу два или по-
веќе терминали за податоци, или меѓу компјутери и 
терминали за податоци; 

- Давател на јавна телекомуникациска услуга е 
домашно или странско правно или физичко лице кое 
врши јавни телекомуникациски услуги преку јавните 
телекомуникациски мрежи; 

- Услуга на јавна говорница е говорна телефонска 
услуга која се обезбедува преку јавна телефонска го-
ворница или друго телефонско средство достапно на 
јавноста кои ги контролира јавниот телекомуникации 
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ки оператор или давател на јавна телекомуникациска 
услуга и се користат со ковани пари, кредитни или од-
напред платени картички за повик или обратно или на 
сметка на трета страна; 

- Телекомуникациски услуги за сопствени потреби се 
телекомуникациски услуги што ги обезбедуваат одделни 
државни органи, органите на единиците на локална са-
моуправа, трговски друштва и други правни и физички 
лица преку телекомуникациската мрежа, исклучително 
наменети за задоволување на своите потреби; 

- Телеграфска услуга е телекомуникациска услуга 
каде што пренесената информација, било во пишана 
или печатена форма или во неподвижна слика е наме-
нета за прием во првобитна форма која може да се 
архивира и користи; 

- Телекс услуга е телекомуникациска услуга која овоз-
можува интерактивно доставување на текст пораки 
меѓу претплатници со телепринтер преку јавна теле-
комуникациска мрежа со помош на кодирани знаци; 

- Универзална услуга е пакет на телекомуника-
циски услуги со определен квалитет кои треба да им 
се достапни на сите корисници на јавните телекомуни-
кациски услуги во Република Македонија, без оглед на 
нивната географска локација, по разумни и недискри-
минаторни цени; 

- Говорна телефонска услуга е комутиран пренос 
на говор меѓу терминална опрема приклучена на мре-
жа која поврзува точки кои овозможуваат пренос на 
говорни пораки меѓу корисници на телекомуника-
циски услуги и вклучува локални, меѓумесни и ме-
ѓународни услуги; и 

- Услуги на повратен повик (call back services) се те-
лекомуникациски услуги при кои што на барање на 
корисник од Република Македонија на било каков на-
чин се остварува повратен повик од странство на те-
лекомуникациски број на корисник во Република Ма-
кедонија. 

Член 3 
Јавните телекомуникациски услуги и користењето 

на радиофреквентниот спектар се работи од јавен ин-
терес за Република Македонија. 

Дирекцијата за телекомуникации може да го ог-
раничи пристапот до телекомуникациските мрежи или 
услуги заради заштита на безбедноста на јавните теле-
комуникациски мрежи, зачувување на интегритетот на 
телекомуникациската мрежа, и обезбедување на меѓу-
себното работење на телекомуникациските служби и 
заштита на податоците, само во оправдани случаи, и 
во согласност со важечките закони и прописи. 

Член 4 
Телекомуникациите можат да бидат за јавни и за 

сопствени потреби. 
Дејностите и работите од областа на телекомуника-

циите се вршат со одобрение, во согласност со овој закон. 
Одделни дејности или работи од областа на теле-

комуникациите се вршат и по пат на концесија. 

Член 5 
Планот за развој во областа на телекомуникациите 

во Републиката го донесува Владата на Република 
Македонија во рамките на макроекономската полити-
ка на Републиката на предлог на Министерството за 
сообраќај и врски. 

Со Планот од став 1 на овој член, во согласност со 
одредбите на овој закон, се определува стратегијата за 
либерализација во обласна на телекомуникациите, вклу-
чувајќи ги и времените чекори за прогресивно воведу-
вање на конкуренција. 

При изготвување на Планот од став 1 на овој член 
Министерството за сообраќај и врски треба да ги има 
во предвид: 

- степенот до кој тарифите на постојниот ЈТО се 
одраз на трошоците на работење со телекомуникацис-
ките мрежи и обезбедувањето на телекомуникациски 
услуги, 

- обврската на постојниот ЈТО да ја развива фик-
сната јавна телекомуникациска мрежа, 

- принципите и политиката на Европската унија и 
Светската трговска организација и меѓународните 
обврски на Република Македонија. 

Член 6 
Условите и начинот под кои се врши изградбата, 

одржувањето и употребата на радиодифузната мрежа, 
како и односите меѓу давателите и корисниците на 
телекомуникациските услуги во радиодифузијата се 
вршат според овој закон и законот со кој се уредува 
радиодифузната дејност. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 7 
Јавните телекомуникации во внатрешниот и меѓу-

народниот телекомуникациски сообраќај се достапни 
на секој корисник, според ^дискриминаторски, објек-
тивни и транспарентни рокови и услови, освен во слу-
чаи на ограничувања кои се во врска со капацитетот 
на давателот на услугата. 

Корисникот од став 1 на овој член има право да до-
бива непречена, ефикасна и редовна услуга и да му се 
надоместува од страна на јавниот телекомуникациски 
оператор или давателот на јавната телекомуника-
циска услуга за секој недостаток во квалитетот на 
јавната телекомуникациска услуга што ја добива. 

Корисникот има право неговите жалби, барања и 
приговори во врска со обезбедувањето на телекомуни-
кациската услуга да бидат земени на разгледување и 
да се решат веднаш и ефикасно. 

Корисникот има право надоместокот за јавната те-
лекомуникациска услуга да биде фактуриран на начин 
лесен за разбирање. 

Корисникот кој што прима радио и телевизиски 
сигнали преку јавните телекомуникациски мрежи на-
менети за пренос и емитување на радио и телевизиски 
сигнали има право да добива квалитетен прием на ра-
диодифузни програми во рамките на оптималните те-
хнички параметри на мрежите. 

Корисникот има обврска да ги плаќа јавните теле-
комуникациски услуги што ги добива. 

Корисникот има обврска да се грижи и соодветно 
да ја користи телекомуникациската опрема која му ја 
обезбедува јавниот телекомуникациски оператор или 
давателот на јавната телекомуникациска услуга и не 
смее да ја менува опремата или да презема друго 
дејствие за да го одбегне плаќањето за јавните теле-
комуникациски услуги што ги добива. 

Член 8 
Имателите и операторите на телекомуникацис-

ките мрежи и средства не смеат неоправдано да го 
спречуваат функционирањето на телекомуникацис-
ките мрежи и средства на други иматели и оператори. 

Имателите и операторите на телекомуникациски-
те мрежи и средства и давателите на јавни телекому-
никациски услуги не смеат да вршат ниту една работа 
со која се ограничува или нарушува конкуренцијата. 
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Член 9 
Забрането е намерно пренесување и предавање на 

пораки со кои се повикува на насилно уривање на ус-
тавниот поредок на Република Македонија и се пот-
тикнува или повикува на воена агресија или се разго-
рува национална, расна или верска омраза или нетрпе-
ливост. 

Член 10 
Имателите и операторите на телекомуникацис-

ките мрежи и средства и давателите на јавни телеко-
муникациски услуги се должни во рамките на технич-
ките можности да обезбедат неповредливост на тај-
носта на пораките, а особено неповредливост на тај-
носта на пораките што се пренесуваат во услови на 
вонредна состојба. 

Заштитата на тајноста на пораките од став 1 на 
овој член не се однесува на пораките за кои со меѓу-
народните договори што ги склучила, односно им прис-
тапила Република Македонија се предвидува отстапу-
вање од оваа обврска и според прописите на Репуб-
лика Македонија. 

На лицата на кои им е достапна содржината на по-
раките што се пренесува преку телекомуникациските 
мрежи и средства од став 1 на овој член, им е забране-
то содржината да ја соопштуваат на неовластени лица. 

Член И 
Имателите и операторите на телекомуникациски-

те мрежи и средства и давателите на јавни телекому-
никациски услуги се должни да даваат првенство на 
преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста 
и одбраната на земјата и на човечките животи, како и 
на загрозеноста на имотот од поголем обем. 

Член 12 
Во станбени објекти со повеќе од шест стана и де-

ловни објекти, инвеститорот е должен да изгради вна-
трешна телекомуникациска инсталација. 

Член 13 
Имателите и операторите на телекомуникацис-

ките мрежи и средства и давателите на јавни телеко-
муникациски услуги се должни да водат евиденција за 
определени технички и други податоци за својот сис-
тем на телекомуникации што се од значење за безбед-
носта и одбраната на земјата и тие податоци по по-
треба да ги доставуваат на Министерството за вна-
трешни работи и Министерството за одбрана на начин 
што ќе го пропише Владата на Република Македонија. 

Член 14 
Владата на Република Македонија ќе ги утврди 

условите и начинот на користење на телекомуника-
циските мрежи и средства за време на воена и вон-
редна состојба. 

Член 15 
Заради правилно и непречено функционирање, 

имателите и операторите на телекомуникациски мре-
жи и средства се должни во редовна, односно во воена 
или вонредна состојба, истите да ги одржуваат во ис-
правна состојба. 

Во случаи на прекин на јавните телекомуникацис-
ки мрежи и средства, јавните телекомуникациски опе-

ратори се должни да ја известат Дирекцијата за теле-
комуникации за настанатите пречки во меѓународните 
или меѓумесните телекомуникациски мрежи и средства 
веднаш, а најкасно во рок од два часа од настанувањето 
на прекинот односно во рок од еден час од настану-
вањето на прекинот во радиодифузните предаватели. 

III. ЈАВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 16 
За регулирање на работите во областа на телеко-

муникациите утврдени со овој закон, се надлежни: 
- Министерството за сообраќај и врски; 
- Дирекцијата за телекомуникации (во натамошни-

от текст: Дирекцијата). 
Дирекцијата се формира како орган во состав на 

Министерството за сообраќај и врски. 
Дирекцијата има својство на правно лице. 

Член 17 
Министерството за сообраќај и врски: 
- ја реализира политиката на Владата на Република 

Македонија во областа на телекомуникациите; 
- ги координира телекомуникациските активности 

утврдени од Владата на Република Македонија; 
- го унапредува развојот на конкуренцијата во об-

ласта на телекомуникациите; 
- го донесува Планот за намена на радиофреквен-

циските опсези на предлог на Дирекцијата; 
- го донесува Планот за распределба на ра-

диофреквенциите на предлог на Дирекцијата; 
- ја изготвува и донесува листата на универзални 

услуги; 
- ги спроведува уредбите на Владата на Република 

Македонија за вршење на телекомуникациската деј-
ност при постоење на воена или вонредна состојба или 
природни катастрофи; и 

- соработува со администрациите на странските др-
жави, врши меѓународна координација на радиофрек-
венциите и во рамките на својата надлежност, ја зас-
тапува Република Македонија во меѓународни прего-
вори во областа на телекомуникациите и во меѓуна-
родни организации и конференции во областа на теле-
комуникациите. 

Министерот за сообраќај и врски: 
- определува и дава концесии во согласност со овој 

закон на предлог на Дирекцијата; 
- и предлага на Владата на Република Македонија 

именување и разрешување на директорот на Дирек-
цијата; 

- ја одобрува листата на универзалните услуги; 
- ја утврдува висината на надоместоците согласна 

на овој закон, на предлог на Дирекцијата; 
- донесува прописи со кои поблиску се уредува 

областа на телекомуникациите на предлог на Дирек-
цијата; 

- врши и други работи утврдени со овој и други за-
кони. 

Член 18 
Дирекцијата за вршење на работите од својата над-

лежност утврдени со овој закон, одговара пред минис-
терот за сообраќај и врски и истите ги врши согласно 
овој закон, други закони на Република Македонија, 
подзаконски прописи донесени од страна на Минис-
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терството за сообраќај и врски и други надлежни ор-
гани и меѓународни договори што ги склучила, однос-
но на кои им пристапила Република Македонија. 

Со Дирекцијата раководи директор. 
Директорот ќе биде именуван со мандат од пет го-

дини и може да биде повторно именуван за уште еден 
мандат од пет години, но не повеќе од два мандата. 

Функцијата директор на Дирекцијата е функција со 
полно работно време и е неспоива со секоја друга про-
фесионална платена активност и со секакво директно 
или индиректно учество во телекомуникациите, меди-
умите или другите области предмет на регулирање од 
страна на Дирекцијата. 

Годишните средства за работа на Дирекцијата ги 
одобрува министерот за сообраќај и врски кои мора да 
се доволни за да може Дирекцијата на задоволителен 
начин да ги извршува работите од својата надлежност. 

Дирекцијата ги наплатува надоместоците за надзор 
и други надоместоци за да ги покрие трошоците што 
ги прави Дирекцијата во вршењето на работите и 
функциите утврдени со овој закон и други закони. 

Средствата остварени од наплатените надоместо-
ци според овој и други закони првенствено се користат 
за покривањето на трошоците за работењето на Ди-
рекцијата, а вишокот на средствата ќе се вложат во 
буџетот на Републиката. 

Директорот на Дирекцијата: 
- ја утврдува организацијата за работа на Дирек-

цијата; 
- ги донесува актите за работа на Дирекцијата; 
- обезбедува јавноста да има разумен пристап до 

сите информации кои се однесуваат на неговите ак-
тивности, освен информациите кои се однесуваат на 
службени работи, одлуки, приватни или доверливи ин-
формации; 

- обезбедува вработените во Дирекцијата да ги чу-
ваат во строга доверба сите доверливи или приватни 
информации што ги добиваат; 

- ја одобрува листата на службени информации кои 
не треба да се дадат на јавноста. 

Дирекцијата: 
- ги остварува своите овластувања користејќи от-

ворена, транспарентна и недцскриминаторска постап-
ка; 

- обезбедува корисниците да имаат пристап до јав-
ните телекомуникациски мрежи и јавните телекому-
никациски услуги иа ^дискриминаторске основа; 

- обезбедува сите информации во врска со корис-
ниците кои не треба да бидат достапни на јавноста да 
се чуваат како доверливи; 

обезбедува јавните телекомуникациски операто-
ри и давателите на телекомуникациските услуги да се 
придржуваат кон обврските кои им се дадени во ин-
терес на одбраната, безбедноста и одржувањето на 
јавниот ред, како и за време на воена и вонредна сос-
тојба; 

- презема мерки со цел да се обезбеди примената на 
овој закон, други закони, прописи, концесиите, дозво-
лите и одобренијата кои се даваат согласно овој закон; 

- согласно политиката на Владата на Република 
Македонија и Министерството за сообраќај и врски, 
ќе развие и реализира долгорочен план за воведување 
на конкуренцијата во областа на телекомуникациите, 
кој ќе ја урамнотежи конкуренцијата во однос на еко-
номските, општествените и останатите вредности ре-
гулирани со овој закон; 

- презема мерки и пропишува заштита за да ги 
спречи јавните телекомуникациски оператори и дава-
телите на јавна телекомуникациска услуга од анга-
жирање во антиконкурентни активности; 

-ги контролира цените и квалитетот на јавните те-
лекомуникациски услуги согласно одредбите од овој 
закон; 

- обезбедува ниту еден јавен телекомуникациски 
оператор или давател на јавна телекомуникациска ус-
луга да не е дискриминиран, и утврдува сите операто-
ри да се обезбедени со меѓусебно поврзување на не-
дискриминаторна основа; 

- одредува посебни категории на телекомуника-
циски активности, телекомуникациски услуги, телеко-
муникациски мрежи, јавни телекомуникациски опера-
тори и даватели на јавни телекомуникациски услуги; 

- прави анализи и редовно доставува извештај до 
Министерството за сообраќај и врски во врска со раз-
војот во областа на телекомуникациите во Република 
Македонија и во странство; 

- дава предлози на министерот за сообраќај и врски 
за доделување на концесии; 

- дава предлози на министерот за сообраќај и врски 
во врска со износот на надоместоците пропишани во 
согласност со овој закон; 

- издава дозволи за телекомуникациски активности 
пропишани во овој закон; 

- објавува и ги чува тендерите за концесии и доз-
воли; 

- го контролира придржувањето на роковите и 
условите дадени во концесиите и дозволите; 

- извршува функции и обврски кои и се утврдени во 
концесиите и дозволите за телекомуникации; 

- одобрува употреба на радио станици и терми-
нална опрема кои се користат во Република Маке-
донија и издава сертификати за одобрување; 

- утврдува стандарди за меѓусебното поврзување на 
телекомуникациските мрежи, кога јавните телекому-
никациски оператори не се во состојба да се дого-
ворат; 

- го одобрува стандардниот договор меѓу јавните 
телекомуникациски оператори, давателите и корис-
ниците на јавната телекомуникациска услуга; 

- го подготвува, контролира и следи Планот за ну-
мерација на телекомуникациските мрежи и услуги на 
Република Македонија; 

- ги доделува броевите и обезбедува истите да се 
користат ефикасно, и броевите и опсезите на броевите 
ги дава на јавните телекомуникациски оператори и 
даватели на телекомуникациска услуга согласно об-
јективни критериуми и ^дискриминаторски рокови и 
услови; 

- управува, регулира и доделува радиофреквенции, 
подготвува планови за радиокомуникации, назначува 
фреквенции за предавање и прием, испитува и 
надгледува мрежи за радиокомуникации и обезбедува 
да не се користат радиостаниците и уредите од тип кој 
што не е одобрен; 

- решава спорови во прв степен кои произлегуваат 
од односите меѓу јавните телекомуникациски опера-
тори, давателите и корисниците на телекомуни-
кациските услуги во согласност со овој закон; 

- ги испитува повредите на овој закон, одредбите и 
прописите со кои се применува овој закон, дозволите, 
концесиите и одобренијата издадени согласно овој 
закон, обезбедува доверливост на информациите до-
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биени за време на овие испитувања, утврдува дали е 
направена повреда и ако е така покренува постапка до 
институциите за спроведување на законите во Репуб-
лика Македонија; 

- пропишува интерни оперативни постапки не-
опходни за извршување на функциите на Дирекцијата; 

- пропишува барања за евидентирање ревизија и 
сметководство за јавните телекомуникациски опера-
тори и даватели на јавни телекомуникациски услуги; 

- ја проверува тарифната опрема со која се мери 
траењето на услугите; 

- му предлага на Министерството за сообраќај и 
врски донесување на прописи потребни за примену-
вање на овој закон; 

- врши други работи утврдени со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на закон. 

Директорот има овластување: 
- да бара од јавните телекомуникациски оператори 

и давателите на јавна телекомуникациска услуга да му 
доставуваат потребни информации, вклучувајќи ги и 
финансиските информации, кои Дирекцијата ги смета 
за потребни заради вршење на нејзината надлежност 
утврдена со овој закон, обврзувајќи се да не објавува 
доверливи информации; 

- да презема други активности неопходни за из-
вршување на одговорностите утврдени со овој закон и 
со одредбите усвоени од Министерството за сообраќај 
и врски. 

Член 19 
Цените за јавните телекомуникациски услуги пону-

дени на конкурентна основа ги утврдуваат јавните те-
лекомуникациски оператори и давателите на телеко-
муникациски услуги. 

Операторите на телекомуникациската мрежа и да-
вателите на јавна телекомуникациска услуга ги одре-
дуваат цените за услуги кои не подлежат на конкурен-
ција врз основа на следните принципи: 

- цените мора да се темелат врз трошоците и за 
слично поставени корисници мора да се ^дискрими-
наторски; 

- цените мора да се формирани и нивните нивоа да 
се определат така што да се привлече инвестирање во 
областа на телекомуникациите; и 

- при формирањето на цените мора да води сметка 
за прописите и препораките на меѓународните органи-
зации во кои Република Македонија е членка. 

Дирекцијата може да одреди регулативен режим за 
посебна цена на јавниот телекомуникациски оператор 
или давателот на јавна телекомуникациска услуга, 
освен ако договорот за концесија не пропишува 
поинаку, во следните случаи: 

- кога има само еден јавен телекомуникациски опе-
ратор или давател на јавна телекомуникациска услуга 
или кога давателот на јавна телекомуникациска услуга 
има доминантна позиција на пазарот за услугата; 

- кога единствен или доминантен јавен телекому-
никациски оператор или давател на јавна телекомуни-
кациска услуга целосно субвенционира конкурентна 
мрежа или услуга од приходите на мрежата или услу-
ги на кои тој е единствениот или доминантен давател; 
и 

- кога определена јавна телекомуникациска услуга 
не е целосно конкурентна или кога определена јавна 
телекомуникациска услуга не подлежи на определу-
вање цена врз целосно конкурентна основа. 

Член 20 
Јавниот телекомуникациски оператор мора да ги 

задоволи барањата за меѓусебно поврзување на него-
вата мрежа со мрежите на други јавни телекомуни-
кациски оператори. Меѓусебното поврзување мора да 
се обезбеди најдоцна во рок од три месеци од денот на 
кој за прв пат е доставено барањето за меѓусебно по-
врзување. 

Меѓусебното поврзување не смее да се одбие ако 
барањето е оправдано и технички можно. Одбивањето 
на обезбедувањето за меѓусебно поврзување на мре-
жата мора да е целосно оправдано и на операторот кој 
бара меѓусебно поврзување мора да му се наведат 
причините за одбивањето. 

Јавните телекомуникациски оператори ги утврду-
ваат роковите и условите за меѓусебното поврзување 
во договорот за меѓусебно поврзување. Дирекцијата 
ги одредува општите услови на договорите за ме-
ѓусебно поврзување. Потпишаните договори мора да 
се достават на регистрација кај Дирекцијата. Со дого-
ворите за меѓусебно поврзување детално се уредуваат 
техничките и финансиските услови. Кога договорот за 
меѓусебно поврзување не е во согласност со овој за-
кон, прописите донесени врз основа на овој закон или 
општите услови за меѓусебно поврзување, Дирекци-
јата може да побара измена на договорот за меѓусебно 
поврзување. Сите договори за меѓусебно поврзување 
се достапни за јавноста, освен кога со тоа би се 
откриле сопственички или доверливи информации. 

Ако јавен телекомуникациски оператор одбие да 
обезбеди меѓусебно поврзување, или ако два јавни 
телекомуникациски оператори не се во состојба да 
постигнат договор за меѓусебно поврзување во рок од 
три месеци по првото барање за меѓусебно поврзу-
вање, било кој од јавните телекомуникациски опера-
тори може да побара од Дирекцијата да ги реши нив-
ните несогласувања. 

Член 21 
Министерот за сообраќај и врски ќе ги донесе, а 

Дирекцијата ќе ги применува прописите со кои се 
регулира обезбедувањето на универзални услуги и 
постапката за надомест што ќе се користи за да се на-
платат тие услуги. Со прописите за обезбедувањето на 
универзалните услуги се уредува: 

- идентификација и опис на универзалните услуги 
што треба да се обезбедат; 

- постапки што ќе се користат за избор на 
давателите на универзални услуги (со јавен тендер или 
на друг начин); 

- барање универзалните услуги да им се достапни 
на хендикепирани лица; 

- методи за утврдување на максималните цени за 
универзални услуги; 

- механизам за компензација за вршењето на уни-
верзалните услуги од страна на давателите на телеко-
муникациските услуги (вклучувајќи учество од други 
даватели на јавна телекомуникациска услуга и јавен 
телекомуникациски оператор); 

- опис на информациите кои мора да ги обезбедат 
јавните телекомуникациски оператори и давателите 
на јавна телекомуникациска услуга заради пресметка 
на трошоците за обезбедување на универзалните ус-
луги; и 

- други услови во врска со обезбедувањето на уни-
верзалните услуги. 
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Министерот за сообраќај и врски со подзаконски 
акт ја определува почетната група на универзални 
услуги, со кој задолжително се опфатени: 

- пристап на фиксна говорна телефонска услуга; 
- пристап до итни служби; 
- пристап до јавни телефонски говорници и теле-

фонски посредници; 
- пристап до оператор и служба за информации 

(услуги за евиденција на телефонски претплатници). 
Министерот за сообраќај и врски може да ја 

менува листата на услуги кои се сметаат за универ-
зални услуги со дополнување на подзаконскиот акт од 
став 2 на овој член. 

За време на периодот во кој постојниот ЈТО има 
ексклузивно право да обезбедува фиксни говорни 
телефонски услуги, Дирекцијата ги утврдува прави-
лата за надоместокот за плаќање на постојниот ЈТО за 
обезбедување на универзалните услуги, вклучувајќи го 
и определувањето на месечните давачки или давачки 
според користењето кои ќе ги плаќаат давателите на 
јавни мобилни телефонски услуги и на други јавни 
телекомуникациски услуги. 

Обврските за обезбедување на универзални услуги 
на јавните телекомуникациски оператори и давате-
лите на јавните телекомуникациски услуги се регули-
раат со договорот за концесија. 

IV. ВРШЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ 
УСЛУГИ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА 

Член 22 
Постојниот ЈТО има право да дава фиксни говорни 

телефонски услуги, телеграфски услуги, телекс услу-
ги, телефонски услуги преку јавни телефонски говор-
ници, услуги на изнајмени линии, целуларни мобилни 
телефонски услуги, DCS-1800 мобилни телефонски 
услуги и GSM мобилни телефонски услуги, VSAT и 
други услуги со сателитски комуникации, како и да 
гради, поседува и работи со фиксни јавни телекому-
никациски мрежи, јавни мобилни телекомуникациски 
мрежи, јавни мрежи за пренос на податоци и каблов-
ски радио и ТВ мрежи до 31 декември 2018 година. 

Постојниот ЈТО има ексклузивно право, до 31 де-
кември 2005 година, да обезбедува фиксни говорни те-
лефонски услуги, телеграфски услуги, телекс услуги, 
телефонски услуги преку јавни говорници и услуги на 
изнајмени линии и да гради, поседува и работи со фик-
сни јавни телекомуникациски мрежи. 

Министерот за сообраќај и врски, на предлог на 
Дирекцијата, ќе издаде концесија за вршење на ус-
лугите и работите од став 1 и 2 на овој член и ќе склу-
чи договор за концесија со постојниот ЈТО не подоцна 
од датумот до кој продажбата или трансферот на 
значително помал дел од постојниот ЈТО е извршена. 
Министерот за сообраќај и врски концесијата ја дава 
под рокови и услови со кои се обезбедува да се пос-
тигнат целите утврдени со овој закон. Министерот за 
сообраќај и врски нема да дава концесии или дозволи 
со кои се повредуваат ексклузивните права дадени на 
постојниот ЈТО со овој член. 

До 31 декември 2005 година ниту едно правно или 
физичко лице освен постојниот ЈТО не смее: 

- да дава, организира, рекламира, промовира или на 
друг начин да учествува во организирање на услуги на 
повратен повик (call-back services) и 

- да обезбедува фиксни говорни телефонски услу-
ги, телеграфски услуги, телекс услуги, услуги на јавна 
говорница или услуги на изнајмена линија и да гради, 

поседува и работи со фиксни јавни телекомуникацис-
ки мрежи. 

Член 23 
Концесија е потребна за изградба, поседување или 

работење со јавна телекомуникациска мрежа и за обез-
бедување на јавни телекомуникациски услуги, освен ако 
не е поинаку уредено со овој закон. 

Концесиите ги дава министерот за сообраќај и 
врски, на препорака на Дирекцијата и претставуваат 
јавни документи. Концесии може да се дадат на 
домашни и странски правни и физички лица. Дирек-
цијата утврдува различни класи на концесии за 
различни видови телекомуникациски активности. Кон-
цесиите може да се даваат согласно роковите и ус-
ловите за кои Дирекцијата смета дека се сразмерни и 
неопходни да се постигнат целите на овој закон. 

Имателот на концесија ќе плати еднократен на-
домест за концесијата како и други годишни надо-
местоци утврдени во роковите и условите на конце-
сискиот договор, во износ што ќе го пресмета Дирек-
цијата. Од концесионерот може да се побара гаранција 
за плаќање на надоместоците во износ кој нема да ја 
надмине висината на надоместокот за концесија. 

Концесијата не смее да се пренесува, целосно или 
делумно, без претходно одобрение од министерот за 
сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата. 

Член 24 
Министерот за сообраќај и врски дава концесија 

откако Дирекцијата ќе утврди дека барателот се при-
држува кон сите релевантни рокови и услови што ги 
утврдува Дирекцијата, што се одобрени од министерот 
за сообраќај и врски, и кои што се претходно објавени 
во "Службен весник на Република Македонија". 
Ваквите рокови ќе бидат објективно оправдани во 
врска со односната активност или услуга, не дискрими-
наторски, пропорционални и транспарентни и ќе 
вклучат барање дека барателот треба да достави де-
тален технички план и програма за изградба во прилог 
на барањето. Со доставување на техничкиот план и 
програмата за изградба барателот ќе покаже дека ги 
задоволува сите барања за дозвола или концесија со-
гласно законот со кој се уредува инвестиционата из-
градба и други релевантни закони. По издавањето на 
концесијата имателот на концесијата ќе ги обезбеди 
сите потребни одобренија и дозволи што се потребни 
согласно овој закон, законот со кој се уредува инвес-
тиционата изградба и други релевантни закони, во 
согласност со техничкиот план и планот за изградба. 

Постапката што ја користи Дирекцијата за вредну-
вање и давање предлог на министерот за сообраќај и 
врски во врска со доделувањето на концесиите на јав-
ните телекомуникациски оператори и давателите на 
јавни телекомуникациски услуги ќе биде отворена, 
транспарентна, објективна и не дискриминаторске. 

По исклучок од член 23 на овој закон, бројот на 
расположиви концесии за одредена телекомуни-
кациска активност или услуга може да се ограничи од 
страна на министерот за сообраќај и врски, на предлог 
на Дирекцијата, само поради недоволни ресурси, како 
што се радиофреквентниот спектар или ресурсите од 
Планот за нумерација. 

Ако се ограничи бројот на концесии за одредена 
активност или услуга, Дирекцијата ќе спроведе јавен 
конкурс согласно член 26 на овој закон. Ако за време 
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на конкурсот не се добие барање, концесијата може да 
се дава врз основа на понуда. 

Член 25 
Времетраењето на концесијата, меѓусебните права 

и обврски, условите под кои јавните телекомуникацис-
ки услуги се даваат со концесија, како и обврската за 
плаќање надоместок, се утврдува со договорот за кон-
цесија. 

Договорот за концесијата мора да биде јавен доку-
мент. 

Концесијата се дава со рок кој не може да биде по-
долг од дваесет и пет години и може да се продолжи по 
барање на имателот на концесијата под услови и 
начин утврдени со овој закон. 

Член 26 
Ако се распишува јавен конкурс за давање на кон-

цесија: 
- постапката што се користи е отворена, транспа-

рентна и недискриминаторска; и 
- критериумите за давање се објективни, соод-

ветни, поврзани со активностите или услугите за кои 
концесијата се дава и се објавени во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Концесијата се дава за најдобра понуда, проценета 
врз основа на економски, технички, искуствени и дру-
ги критериуми претходно објавени во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Во условите за распишување конкурс за давање на 
концесија се определува: 

1) јавната телекомуникациска активност и услуга; 
2) подрачјето за вршење на телекомуникациските 

активности и услуги; 
3) техничките услови за изградба и развој на 

мрежата за вршење на услугите од точка 1 на овој 
член и начинот на поврзување на јавната телекомуни-
кациска мрежа со другите мрежи; 

4) општи и посебни услови за вршење на актив-
ности и услуги; 

5) почетокот и времетраењето на концесијата, 
како и случаите за раскинување на. договорот пред 
рокот за кој е склучен; 

6) висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за концесија; 

7) надзор на вршењето на концесиската дејност; 
8) тарифните ставови и начинот на формирањето 

на цените и 
9) други услови што треба да ги исполнува конце-

сионерот. 

Член 27 
Договорот за концесија престанува да важи пред 

истекот на рокот за кој е склучен ако: 
- не се реализира техничкото решение за вршење 

на телекомуникациските услуги од концесијата; 
- не се плаќа надоместокот за концесија или 

годишниот надоместок за надзор, или не се обезбедува 
гаранција на плаќањето на надоместокот во рок од 45 
дена од истекот на рокот предвиден со концесискиот 
договор; 

- не се реализираат техничките услови и примената 
на новите технологии утврдени со договорот и 

- не се почитуваат другите одредби од концесис-
киот договор. 

Член 28 
Концедентот може да му ја одземе концесијата на 

концесионерот ако не започне со вршење на конце-
сиската дејност во рокот определен со договорот. 

V. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ЗА 
СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 29 
Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби 

се проектираат, градат и одржуваат за задоволување 
на потребите за телекомуникации на одделни државни 
органи, претпријатија и други правни и физички лица 
исклучително во вршењето на нивните дејности во 
согласност со овој закон. 

Член 30 
Имателите на телекомуникациски мрежи за соп-

ствени потреби не можат да вршат јавни телекомуни-
кациски услуги на трети лица. 

Член 31 
Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби 

не можат меѓусебно да се поврзуваат со други телеко-
муникациски мрежи без претходно одобрување на Ди-
рекцијата. 

Член 32 
Владата на Република Македонија ја уредува из-

градбата, одржувањето и употребата на телекомуни-
кациските мрежи и средства за потребите на Мини-
стерството за внатрешни работи, Министерството за 
одбрана и Министерството за надворешни работи. 

При планирањето, проектирањето и изградбата на 
телекомуникациските мрежи од став 1 на овој член, 
радиофреквенциските опсези наменети за јавни теле-
комуникации нема да се користат во овие мрежи. 

Телекомуникациските мрежи за потребите на дру-
гите органи на управата имаат ист статус како и теле-
комуникациските мрежи за сопствени потреби, без по-
себно предимство во користењето на радиофреквен-
цискиот спектар и радиофреквенциите. 

VI. РАДИОКОМУНИКАЦИИ 

Член 33 
Радиофреквенциите и радиостаниците со кои се 

воспоставуваат радиокомуникации можат да се ко-
ристат во согласност со овој закон, меѓународните до-
говори што ги склучила, односно им пристапила Ре-
публика Македонија, како и со прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Прописите за доделување на радиофреквенциите и 
за техничките услови за користење на радиофреквен-
циите и радиостаниците ги донесува министерот за 
сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата. 

Член 34 
Користењето на радиодифреквенциите се утврдува 

со Планот за намена на радиофреквенциските опсези 
и со Планот за распределба на радиофреквенциите. 

Правото на користење на радиофреквенциите се 
добива со дозвола за работа на радиостаници. Доз-
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волите можат да бидат издадени на домашни и стран-
ски правни и физички лица. 

За правото на користење на радиофреквенциите 
од став 2 на овој член корисниците плаќаат еднокра-
тен и годишен надоместок во согласност со член 61 од 
овој закон. 

Државните органи и радио аматерите се ослободе-
ни од плаќањето на надоместоците од став 3 на овој 
член. 

Член 35 
Со планот за намена на радиофреквенциските оп-

сези се утврдуваат особено: 
1) границите на радиофреквенциските опсези што 

се наменети за одделни радиослужби и категориите на 
службите и 

2) основните услови за распределба и користење на 
радиофреквенциите. 

Член 36 
Со плановите за распределба на радиофреквенци-

ите се утврдуваат особено: 
1) условите за распределба на радиофреквенциите 

од наменетиот радиофреквенциски опсег, 
2) распределбата на радиофреквенциите по ло-

кации, односно подрачја, за една радиослужба или за 
повеќе од нив и 

3) заедничкото користење на иста фреквенција за 
иста зона на радио покривање од повеќе корисници. 

Плановите за распределба од став 1 на овој член се 
утврдуваат врз основа на планот за намена од член 35 
на овој закон. 

Член 37 
Плановите од член 35 и 36 на овој закон ги донесу-

ва министерот за сообраќај и врски, на предлог на Ди-
рекцијата. 

Плановите од став 1 на овој член, мораат да бидат 
во согласност со меѓународните прописи што ги уре-
дуваат радиофреквенциите и со меѓународните дого-
вори што ги склучила или им пристапила Република 
Македонија. 

Член 38 
Радиостаница може да се набави, увезе и постави 

врз основа на дозвола за набавка и поставување на 
радиостаницата. 

Радиостаница од став 1 на овој член може да се 
увезе во Република Македонија врз основа на одна-
пред прибавена дозвола од член 47 на овој закон. 

Правни и физички лица кои увезуваат радио-
станица во Република Македонија мора истата да ја 
пријават на царинската служба на граничниот премин, 
која со ставање на печат на дозволата за набавка и 
поставување го оверува увезувањето на радиостани-
цата. 

По исклучок од став 3 на овој член, претпријатие 
или друго правно лице кое увезува радиостаница за-
ради натамошно продавање, а се регистрирани за 
вршење на таква дејност, можат да увезуваат радио-
станици само врз основа на одобрение издадено од Ди-
рекцијата. 

За увезените радиостаници од став 4 на овој член, • 
претпријатијата и други правни лица мора да водат 
евиденција за радиостаниците врз основа на Правил-

ник за евидентирање на радиостаници и за начинот за 
водење на евиденцијата, пропишан од министерот за 
сообраќај и врски. 

За радиостаници во определени радиомрежи 
(транкинг системи и системи за пренос на пораки за 
повик на лица-пејџинг) се издава заедничка дозвола за 
набавка и поставување на радиостаница. 

За радиостаница на воздухоплов, пловило и локо-
мотива, се издава само една дозвола за набавка и пос-
тавување на радиостаница. 

Дозвола за набавка и поставување на аматерска 
радиостаница може да се издаде на член на Радио ама-
терски сојуз на Македонија, ако има радиоаматерска 
дозвола, а по претходно прибавено мислење од Мини-
стерството за внатрешни работи и Министерството 
за одбрана. 

Дозвола за набавка и поставување на СВ радио-
станица се издава на граѓани на Република Маке-
донија. 

Член 39 
За радиостаници чии што квалитет се испитува, 

истражува и прикажува се издава привремена дозвола 
издадена од страна на Дирекцијата. 

Важењето на дозволата на радиостаницата од став 
1 на овој член не може да биде подолго од 60 дена. 

Член 40 
По исклучок од одредбите на член 38 на овој закон 

дозвола за набавка и поставување на радиостаница не 
се издава за: 

1) радио и телевизиски приемници кои работат во 
фреквентно подрачје наменето за директен прием на 
радио и телевизиски програми; 

2) радиостаници на телекомандување со играчки и 
направи што се предвидени да работат со радиофрек-
вентен опсег наменети за граѓаните и 

3) радиоприемници од системи за пренос на пораки 
за повик на лица. 

Член 41 
Определени видови радиостаници на територијата 

на Република Македонија можат да користат дипло-
матски и конзуларни претставништва, под услови на 
реципроцитет. 

Министерот за сообраќај и врски во согласност со 
министерот за внатрешни работи и министерот за 
надворешни работи, ги определува видовите радио-
станици што можат да ги користат дипломатските и 
конзуларните претставништва. 

Член 42 
Радиофреквенции и определени видови радио-

станици можат да користат и странски правни лица 
кои во Република Македонија остваруваат дел ©Био-
техничка, информативна, научна, културна, спортска 
и друга соработка со соодветни органи и организации 
во земјата врз основа на дозвола за работа на ра-
диостаницата. 

Странски граѓани кои привремено престојуваат во 
Република Македонија до три месеци или ја премину-
ваат територијата на Република Македонија, можат да 
користат радиофреквенции и определени видови ра-
дио станици со издадена дозвола од нивната земја 
преведена на еден од јазиците на кои се издаваат до-
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кументите од СЕРТ, врз основа на одобрение на Ди-
рекцијата, а издадено врз начелата на реципроцитетот 
и препораките на СЕРТ, во согласност со овој закон. 

Член 43 
Барање за издавање дозвола за набавка и поставу-

вање на радиостаница, дозвола за работа на радиоста-
ница или привремена дозвола за радиостаница, се под-
несува до Дирекцијата. 

Кон барањето за издавање дозвола за набавка и 
поставување на радиостаница со која се вршат јавните 
телекомуникациски услуги е потребно да се приложи 
и Одлуката за концесија за вршење на тие услуги. 

Барањето за издавање дозвола од став 1 на овој 
член за радиоаматерска станица се поднесува преку 
Радио аматерски сојуз на Република Македонија. 

Издадените дозволи од став 1 на овој член не мо-
жат да се пренесуваат или отстапуваат на друго прав-
но или физичко лице без претходно одобрение од Ди-
рекцијата. 

Член 44 
Барањето за издавање дозвола за набавка и поста-

вување на радиостаница треба да содржи податоци и 
прилози (техничка документација) што ги пропишува 
Дирекцијата. 

Член 45 
Радиостаница може да се пушти во работа по извр-

шен технички преглед и издавање на дозвола за ра-
бота на радиостаница. 

Техничкиот преглед од став 1 на овој член го врши 
Дирекцијата. 

Начинот и постапката за вршење на техничкиот 
преглед го пропишува Дирекцијата. 

Член 46 
За техничкиот преглед од став 1 на член 45 од овој 

закон се плаќа надоместок. 
За технички преглед за аматерски радиостаници не 

се плаќа надоместок. 
Висината на надоместокот за техничкиот преглед 

од став 1 овој член ја утврдува министерот за сооб-
раќај и врски на предлог на Дирекцијата. 

Член 47 
Дозвола за набавка и поставување, дозвола за ра-

бота и привремена дозвола за радиостаница издава 
Дирекцијата. 

Жалба против решението за одбивање на барање-
то за издавање дозвола од став 1 на овој член може да 
се поднесе до Комисијата на Владата на Република 
Македонија, за одлучување во управна постапка во 
втор степен. 

Член 48 
Дозвола за набавка и поставување на радиостаница 

се издава за време од една година со можност за про-
должување за уште една година. 

Дозволата за работа на радиостаниците се издава 
за време од пет години. Периодот на важењето на доз-
волата за работа може да биде продолжен уште за пет 
години, на начин и постапка утврдена со овој закон, 
ако Дирекцијата смета дека имателот на дозволата ги 
исполнува условите од дозволата за радиостаница или 
концесија. 

Дозвола за работа на радиостаница на воздухоплов, 
пловило и локомотива се издава трајно, односно до прес-
танокот на употреба на тие сообраќајни средства. 

Член 49 
Радиостаница треба да отпочне со работа најдоцна 

во рок од една година од денот на издавањето на доз-
волата за набавка и поставување на радиостаница. 

Член 50 
Дозволата за работа на радиостаница престанува 

да важи: 
1) со истекот на рокот; 
2) со замена на дозволата; 
3) со истекот на рокот за пуштање на радиостани-

цата во работа; 
4) со престанување на постоењето на имателот на 

радиостаницата; 
5) со престанување на потребата на радиостаница; 
6) со одземање на правото на користење на ра-

диостаницата; 
7) со оттуѓување на радиостаница без претходно одо-

брение од Дирекцијата или со расходување на истата и 
8) кога истекне концесискиот рок за вршење на 

јавната телекомуникациска услуга утврдена во конце-
сискиот договор. 

Член 51 
Имателот на радиостаницата при нејзината упо-

треба мора да се придржува кон условите утврдени во 
дозволата, условите утврдени со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон. 

Имателот на радиостаницата мора да обезбеди со 
работата на радиостаниците да не се прават штетни 
пречки во работата и користењето на други радиоста-
ници, односно на други телекомуникациски мрежи и 
средства. 

Член 52 
Ако во текот на работата на радиостаницата дојде 

до промени на Планот за намена на радиофреквен-
циските опсези и на плановите за распределба на ра-
диофреквенциите, односно во прописите за условите 
за користење на радиофреквенциите, имателот на 
радиостаницата е должен по барање на Дирекцијата 
да ја приспособи работата на радиостаницата кон нас-
танатите промени. 

Член 53 
Во текот на работата, радиостаница мора да се 

идентификува согласно со прописот за идентификаци-
ја на радиостаници. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат 
на радиостаници во јавна мобилна телекомуникациска 
мрежа, радиорелејни мрежи, земски сателитски стани-
ци, радиостаници кои емитираат одредени сигнали за 
опасност и други радиостаници определени со про-
писите за идентификација на радиостаниците. 

Прописот од став 1 на овој член го донесува минис-
терот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата. 

Член 54 
Дирекцијата врши работи на испитување и кон-

трола на радиофреквентниот спектар, откривање на 
работа на радиостаници без дозвола, мерење на ра-
диостаници кои прават штетни пречки, како и други 
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потребни мерења за управување и контрола на радио-
фреквентниот спектар. 

VII. ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА 

Член 55 
На јавна телекомуникациска мрежа може да се 

приклучи телекомуникациска терминална опрема која 
ги задоволува барањата на техничките стандарди, из-
ведбата и обележувањето, согласно со одредбите на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон. 

Дирекцијата ја надгледува и спроведува усогласе-
носта на терминалната опрема со техничките стан-
дарди утврдени во овој закон. 

Член 56 
Телекомуникациската терминална опрема може да 

биде во промет ако ги задоволува барањата на тех-
ничките стандарди, изведбата и обележувањето сог-
ласно со одредбите на овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон. 

Член 57 
За набавка на терминална опрема не е потребна 

дозвола или концесија и истата не подлежи на регули-
рање на цените. 

Дирекцијата може да презема мерки потребни за 
спречување на јавниот телекомуникациски оператор и 
давателите на јавни телекомуникациски услуги во суб-
венционирањето на обезбедувањето на терминалната 
опрема со средства добиени од вршењето на јавните 
телекомуникациски услуги кои не подлежат на конку-
ренција. 

Прописите од член 55 и член 56 од овој закон, кои 
се однесуваат на терминалната опрема ги донесува 
министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирек-
цијата, во согласност со македонските стандарди и 
техничките нормативи кои се однесуваат на ваков вид 
опрема. Во случај да не постојат македонски стан-
дарди соодветно се применуваат европските стандарди 
и техничките нормативи, доколку се прифатени од 
страна на Република Македонија. 

Ако не постојат европски стандарди и технички 
нормативи ќе се применуваат други меѓународни стан-
дарди и технички нормативи од областа на телекому-
никациите што ги склучила односно им пристапила 
Република Македонија. 

VIII. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Член 58 
Телекомуникациските мрежи и средства се пред-

мет на уредување на: 
1. одредбите на овој закон и поблиските прописи 

донесени врз основа на овој закон; и 
2. македонските стандарди и техничките нормативи 

за работа со телекомуникациските мрежи и средства. 
Доколку не е поинаку уредено со овој закон и не се 

донесен^ македонски стандарди и технички нормативи 
за телекомуникациските мрежи и средства, ќе се при-
менуваат европските стандарди и техничките норма-
тиви од областа на телекомуникациите кои ги при-
фатила Република Македонија. 

Ако не постојат европски стандарди и технички 
нормативи, ќе се користат други меѓународни стан-

дарди и технички нормативи од областа на телекому-
никациите кои ги прифатила Република Македонија. 

Техничките прописи за проектирање, изградба, 
одржување и користење на телекомуникациските мре-
жи и средства ги донесува министерот за сообраќај и 
врски, на предлог на Дирекцијата, а по претходно мис-
лење на јавните телекомуникациски оператори и 
давателите на услугите. Дирекцијата ја надгледува и 
спроведува согласноста со овие технички нормативи. 

Член 59 
Дирекцијата ќе донесе План за нумерација за теле-

комуникациските мрежи за да се обезбеди управување 
и доделување на броевите врз недискриминаторска 
основа. За користење на доделените броеви се плаќа 
годишен надоместок кој го утврдува министерот за 
сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата. 

Планот за нумерација содржи: 
- Доделување на броеви со приоритети; 
- Доделување на броеви врз кои се применуваат 

посебни тарифи; 
- Доделување на броеви кои ќе бидат користени за 

преуредување на Планот за нумерација, ако тоа е по-
требно; 

- Редослед на менување или воведување на нови 
броеви. 

Планот за нумерација треба да ја опфати и внатреш-
ната нумерација и упатувањето на телекомуникацис-
ките мрежи, поефикасно користење на броевите, избор 
на носителот и предизбор и преносивост на броевите. 

Член 60 
За сите одлуки и други преземени дејствија, како и 

за сите правила и одредби усвоени од страна на Ми-
нистерството за сообраќај и врски и Дирекцијата во 
согласност со овој закон, може да се поднесе жалба до 
Комисијата на Владата на Република Македонија за 
одлучување во управна постапка во втор степен. Так-
вите одлуки, дејствија, правила и одредби ќе бидат 
поништени доколку се утврди дека се неправедни или 
неразумно дискриминаторни, неподдржани со факти 
или неконзистентни со одредбите на овој или на дру-
гите закони. 

Член 61 
Министерот за сообракај и врски на предлог на 

Дирекцијата ќе обезбеди висината на надоместоците 
за надзорот, за нумерацијата и за дозволите за ра-
диофреквенциите да бидат сразмерни со трошоците за 
регулирање на телекомуникациската област. Еднок-
ратните надоместоци за концесиите и еднократниот 
надоместок за дозвола за радиофрекфенција пропи-
шани со овој закон, се соодветни на пазарната вред-
ност на концесијата или дозволата која е доделена. 

Член 62 
Начинот на користењето, одржувањето и контро-

лата на функционирањето на телекомуникациските 
мрежи и средства ги утврдува имателот на тие мрежи 
и средства во согласност со овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон. 

Член 63 
Имателите на јавните телекомуникациски мрежи и 

средства се должни да обезбедат соодветно непреки-
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нато напојување со електрична енергија на постројки-
те и телекомуникациските средства. 

IX. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

Член 64 
Телекомуникациските мрежи и средства мораат да 

се проектираат, градат, употребуваат и одржуваат на 
начин така што нивната работа нема да предизвикува 
пречки во работата и употребата на други телекому-
никациски мрежи и средства. 

Член 65 
Во близината на телекомуникациските мрежи и 

средства не смеат да се изведуваат работи или да се 
подигаат објекти што би можеле да го оштетат или 
спречуваат нивното функционирање. 

Ако е неопходно да се изведуваат одредени работи 
или да се градат нови објекти во близина на мрежите и 
средствата од став 1 на овој член инвеститорот, од-
носно изведувачот мора однапред да прибави соглас-
ност од имателот на телекомуникациските мрежи и 
средства заради преземање на мерки потребни за 
заштита и обезбедување на непречено функциони-
рање на тие мрежи и средства. 

Трошоците за преземање на мерките од став 2 на 
овој член ги поднесува инвеститорот, односно изве-
дувачот на работите. 

Член бб 
Во заштитната зона на радиостаницата, во воз-

душниот простор од една до друга радиостаница, не 
смеат да се градат други радиостаници или објекти и 
постројки, кои со својата локација, конструкција и 
функционирање можат да го спречуваат простира-
њето на радиобрановите или да причинуваат пречки 
на радиокомуникациите. 

Големината на заштитната зона од став 1 на овој 
член и условите под кои можат да се градат опреде-
лени објекти во таа зона се утврдуваат според радио-

фреквенцискиот опсег во кој работи радиостаницата, 
видот на преносот и типот на антената. 

Министерот за сообраќај и врски ќе донесе пропис 
за големината на заштитната зона и заштитата на ра-
диокоридорите. 

Член 67 
Во непосредна близина на надземни и подземни 

телекомуникациски мрежи и средства, како и на прав-
ците на радиокоридорите не смеат да се садат садници 
кои би можеле да ја оштетат или спречуваат работата 
на тие мрежи и средства. 

Јавните телекомуникациски оператори имаат пра-
во за целите на овој закон на премин над државна и 
приватна недвижна сопственост, заради воспоставу-
вање на јавна телекомуникациска мрежа. Јавните те-
лекомуникациски оператори се должни да преземаат 
мерки заради избегнување на штети врз таквата соп-
ственост. 

Имателот на телекомуникациските мрежи и сред-
ства и сопственикот на земјиштето договорно ги регу-
лираат односите на користењето на земјиштето за 
поставување и заштита на телекомуникациските мре-
жи и средства. 

Ако јавниот телекомуникациски оператор и соп-
ственикот на земјиштето не се договорат во врска со 
употребата на земјиштето за монтажа или заштита на 
телекомуникациските мрежи и средства на воспоста-
вувањето на правото на премин соодветно ќе се при-
менуваат одредбите од законот со кој се уредуваат 
сопственичко правните односи. 

На недвижностите на кои е поставена телекомуни-
кациската мрежа и средство, јавниот телекомуни-
кациски оператор може да стекне право на сопстве-
ност со претходен договор со сопственикот на нед-
вижноста. Ако за стекнувањето на правото на 
сопственост не се постигне спогодба меѓу јавниот 
телекомуникациски оператор и сопственикот на нед-
вижноста, недвижноста може да се експроприра со-
гласно Законот за експропријација. Јавниот телеко-
муникациски оператор во тој случај ќе се смета како 
корисник на експропријацијата согласно член 3 од 
Законот за експропријација. 

Член 68 
Ако поради изградба или реконструкција на некој 

инвестиционен објект е потребно да се заштитат оп-
ределени телекомуникациски мрежи и средства, заш-
титата ќе се изврши во согласност со техничките ус-
лови за изградба на тие мрежи и средства. 

Трошоците за изведување на заштитата или измес-
тување од став 1 на овој член ги поднесува инвестито-
рот. 

Член 69 
Електрична и друга техничка опрема не смее да 

прави електромагнетни пречки во работата на теле-
комуникациските мрежи и средства или во приемот на 
радио и телевизиска програма. 

На електричната и друга техничка опрема која се 
произведува, увезува или продава за користење на 
територијата на Република Македонија, мора да се 
спроведат мерки за отстранување на електромагнет-
ните пречки кои можат да влијаат во работата на 
телекомуникациските мрежи и средства и во приемот 
на радио и телевизиски програми. 

За преземените мерки од став 2 на овој член треба 
да постои доказ, односно атест (сертификат). 

Член 70 
Електроенергетски постројки за пренос, распре-

делба и користење на електрична енергија што се 
наоѓаат во близина на телекомуникациските мрежи и 
средства мораат да бидат изведени, користени и одр-
жувани на начин што нивната работа да не причинува 
пречки во функционирањето на телекомуникациските 
мрежи и средства и да не ги доведуваат во опасност 
животот и здравјето на луѓето кои ги користат или 
изведуваат работи на нив. 

Член 71 
Ако со изградбата на станбен, деловен или друг 

градежен објект дојде до пречки во приемот на радио 
и телевизиски програми, на корисниците на радио и 
телевизиски приемници, инвеститорот на тој објект 
мора да им обезбеди прием на радио и телевизиски 
сигнали со квалитет каков што корисниците го имале 
пред изградба на тој објект. 
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При изградбата на телекомуникациските мрежи и 
средства инвеститорот, односно изведувачот на рабо-
тите треба да преземе потребни мерки заради заштита 
на имотот на сопствениците, безбедноста на граѓаните 
и да ги преземе сите мерки за безбедно одвивање на 
сообраќајот и движењето на лицата. 

X. МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 72 
Телекомуникациските мрежи можат да се поврзу-

ваат со телекомуникациските мрежи во другите земји 
врз основа на меѓународните договори што ги склу-
чила, односно им пристапила Република Македонија и 
условите утврдени со овој закон. 

Телекомуникациските мрежи во Републиката се 
градат и поврзуваат со телекомуникациските мрежи 
на други земји на начин со кој не се нарушува безбед-
носта и одбраната на земјата. 

Јавните телекомуникациски оператори и дава-
телите на јавни телекомуникациски услуги кои непос-
редно ги извршуваат меѓународните договори со стран-
ски лица можат непосредно да склучуваат договори 
заради извршувањето на тие меѓународни договори во 
рамките на своите овластувања. 

Меѓународните порамнувања и пресметковните 
цени не се утврдуваат согласно член 19 на овој закон. 

Член 73 
Дирекцијата издава дозволи за поврзување на теле-

комуникациските мрежи на Република Македонија со 
телекомуникациски мрежи на други земји. 

Член 74 
Министерот за сообраќај и врски ги координира и 

усогласува работите во поглед на меѓународната со-
работка од областа на телекомуникациите. 

XI. НАДЗОР 

Член 75 
Инспекциски надзор над спроведувањето на овој 

закон и прописите донесени врз основа на овој закон, 
меѓународните договори што ги склучила или на кои 
им пристапила Република Македонија, од областа на 
телекомуникациите врши Дирекцијата во рамките на 
нејзината надлежност преку свои инспектори за теле-
комуникации. 

Член 76 
Во вршењето на надзорот од член 75 на овој закон, 

инспекторот за телекомуникации може да му пред-
ложи на директорот на Дирекцијата да: 

1) забрани употреба на телекомуникациска опрема 
која се вградува или приклучува на јавна телекомуни-
кациска мрежа ако не постои потврда дека ги задово-
лува техничките услови и норми или ако не е означена 
со пропишана ознака; 

2) забрани употреба на електрична и друга те-
хничка опрема ако не постои потврда дека на неа се 
спроведени мерки за сузбивање на електромагнетски 
пречки или ако не е означена со пропишана ознака; 

3) забрани вршење на дејност на јавни телекому-
никации ако нема концесија или ако не е склучен до-
говор за остварување на концесија; 

4) забрани работи на радиостаница која нема доз-
вола за работа на радиостаница; 

5) забрани привремено работа на радиостаница за 
која се утврди дека отстапува од пропишаните услови 
и норми за работа или создава штетни пречки, се до-
дека недостатоците не се отстранат; 

6) забрани изведување на работи и подигање на об-
јекти во заштитната зона на радиокоридорот на ра-
диостаницата; 

7) привремено да забрани изведување на работи во 
близина на телекомуникациски мрежи и средства кои 
би можеле да го оштетат или попречат нивното ра-
ботење ако претходно не е прибавена согласност од 
имателот на тие средства или мрежи, додека таа со-
гласност не се прибави; 

8) нареди отстранување на недостатоците на елек-
трична и друга техничка опрема која создава елек-
тромагнетни пречки во работата на телекомуника-
циски мрежи и средства; 

9) нареди отстранување на недостатоците при из-
градбата, одржувањето или употребата на телекому-
никациските мрежи и средства, како и при давањето 
на услугите или вршењето на концесиската дејност 
ако не се применува доследно законот, прописите до-
несени врз основа на закон и техничките услови и 
норми; 

10) нареди вршење на контрола на уредите и апа-
ратите кои на имателите на телекомуникациските 
мрежи и средства им служат за проверка и мерење на 
квалитетот и обемот на телекомуникациските услуги; 

11) на барање на инспекторот од став 1 на овој 
член, стручни организации овластени од министерот 
за сообраќај и врски, ќе ги извршат потребните ме-
рења и испитувања на телекомуникациските мрежи и 
средства и радиостаници. 

Кога имателот на телекомуникациските средства 
не постапи по решението за забрана на работа на 
телекомуникациските средства или со своето рабо-
тење прави штетни пречки во работата и користењето 
на други телекомуникациски мрежи и средства, ин-
спекторот за телекомуникации ќе изврши запе-
чатување на работните простории или телекомуника-
циските средства чие работење не е во согласност со 
одредбите од овој закон. 

Запечатувањето од став 2 на овој член се означува 
со жиг. 

Содржината и формата на жигот ја пропишува 
министерот за сообраќај и врски. 

По отстранување на утврдените неправилности и 
недостатоци поради кои е извршено запечатувањето 
на работните простории или телекомуникациските 
средства, а по писмено барање на имателот, инспекто-
рот за телекомуникации ќе изврши отпечатување на 
работните простории или телекомуникациските сред-
ства. 

Член 77 
Имателот и операторот на телекомуникациските 

мрежи и средства, односно на радиостаница е должен 
на инспекторот за телекомуникации да му обезбеди 
влегување во просториите каде што е сместена теле-
комуникациската опрема и техничките средства, да му 
ги даде потребните известувања и документација, како 
и на барање на инспекторот да ги достави потребните 
податоци и материјали заради вршење на инспек-
цискиот надзор. 
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Член 78 
За инспектор за телекомуникации може да се наз-

начи лице кое има завршено Електротехнички фа-
култет - смер електроника и телекомуникации со нај-
малку три години работао искуство во струката. 

Член 79 
При вршењето на инспекциските работи, инспек-

торот за телекомуникации мора да има легитимација 
со која се утврдува својството на инспектор и е 
должен да ја покаже ако тоа се бара од него. 

Образецот и начинот на издавање на легитимаци-
јата го пропишува министерот за сообраќај и врски. 

ства и ги доведуваат во опасност животот и здравјето 
на луѓето кои ги изведуваат работите на нив (член 70); 

9) при изградба на телекомуникациските мрежи и 
средства не ги преземат сите потребни мерки заради 
заштита на имотот на сопствениците, безбедноста на 
граѓаните и не ги преземат сите мерки за безбедносно 
одвивање на сообраќајот и движењето на лицата (член 
71 став 2) и 

10) не му дозволи на инспекторот за телекомуни-
кации запечатување на работните простории или на 
телекомуникациските средства (член 76, став 2). 

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговор-
ното лице во претпријатието или друго правно лице. 

Член 80 
Директорот на Дирекцијата на предлог на инспек-

торот при вршењето на инспекцискиот надзор доне-
сува решенија во рамките на овластувањата опре-
делени со овој закон. 

Против решението од став 1 на овој член може во 
рок од 8 дена од приемот на решението да се изјави 
жалба до Комисијата на Владата на Република Маке-
донија. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 81 
Со парична казна од 50.000 до 250.000 денари ќе се 

казни за прекршок претпријатие или друго правно 
лице ако: 

1) во станбени објекти со повеќе од шест стана и во 
деловни објекти инвеститорот не вгради внатрешна 
телекомуникациска инсталација (член 12); 

2) не дозволи меѓусебно поврзување во рокот ут-
врден во став 1 на член 20; 

3) до 31 декември 2005 година дава, организира, 
рекламира, промовира или на друг начин учествува во 
организирање на услуги на повратен повик (call back 
services) и обезбедува фиксни говорни телефонски ус-
луги, телеграфски услуги, телекс услуги, услуги на 
јавна говорница и услуги на изнајмени линии, согласно 
член 22 на овој закон; 

4) гради, поседува и работи со јавна телекомуни-
кациска мрежа и обезбедува јавни телекомуникациски 
услуги без издадена концесија согласно членовите 22 и 
23 на овој закон; 

5) ако врши јавни телекомуникациски услуги за 
трети лица (член 30); 

6) телекомуникациските мрежи за сопствени по-
треби ги приклучуваат на јавните телекомуникациски 
мрежи без притоа да се исполнети техничките и ек-
сплоатационите услови или без претходна согласност 
на имателот на јавната телекомуникациска мрежа 
(член 31); 

7) не обезбедат соодветно непрекинато напојуБање 
со електрична енергија на постројките и телекомуни-
кациските средства (член 63); 

8) електроенергетските постојки за пренос, 
распределба и користење на електрична енергија што 
се наоѓаат во близина на телекомуникациски мрежи и 
средства се изведуваат, користат и одржуваат така 
што со нивната работа се причинуваат пречки во функ-
ционирањето на телекомуникациските мрежи и сред-

Член 82 
Со парична казна од 50.000 до 250.000 денари ќе се 

казни за прекршок претпријатието или друго правно 
лице ако: 

1) со својата телекомуникациска мрежа или сред-
ства го спречува функционирањето на други телеко-
муникациски мрежи или средства (член 8); 

2) пренесува или предава пораки со кои се пови-
кува на насилно уривање на уставниот поредок, се 
поттикнува или се повикува на воена агресија или се 
разгорува национална, расна или верска омраза или 
нетрпеливост (член 9); 

3) не обезбеди неповредливост на тајноста на по-
раките, а особено неповредливост на тајноста на по-
раките што се пренесуваат во услови на вонредна сос-
тојба или содржината на пораките ја соопштува на 
неовластени лица (член 10); 

4) не даваат првенство на преносот на пораки што 
се однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и 
на човечките животи, како и на загрозеноста на имо-
тот од поголем обем (член 11); 

5) не доставуваат определени технички и други по-
датоци за својот систем на телекомуниикации значајни 
за безбедноста и одбраната на земјата и истите не ги 
доставуваат на надлежните органи (член 13); 

6) во случаи на прекин на јавните телекомуни-
кациски мрежи и средства не ја извести Дирекцијата, 
веднаш или во роковите утврдени со член 15 на овој 
закон; 

7) увезе радиостаница во Република Македонија за 
која не е однапред прибавена пропишана дозвола или 
одобрение (член 38); 

8) користи радиостаница со привремена дозвола за 
радиостаница по истекот на рокот за издавање, ут-
врден во член 39 на овој закон; 

9) дозволата за набавка и поставување, дозволата 
за работа или привремената дозвола за радиостаница 
ја пренесе или отстапи на друго правно или физичко 
лице без претходно одобрение од Дирекцијата (член 
43 став 4); 

10) пушти во работа радиостаница без извршен те-
хнички преглед и користи радиостаница без дозвола за 
работа на радиостаницата (член 45); 

11) при работата на радиостаницата не се 
придржува кон пропишаните услови или ако не 
обезбеди со работата на неговата радиостаница да не 
се прават штетни пречки во работата и користењето 
на други радиостаници, односно на други телекомуни-
кациски мрежи и средства (член 51); 

12) на барање на Дирекцијата не ја приспособи 
работата на радиостаницата кон настанатите промени 
утврдени во член 52 на овој закон; 

13) радиостаницата во текот на работата не се 
идентификува (член 53 став 1); 
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14) од имателот на телекомуникациските мрежи и 
средства не прибави однапред согласност дека во бли-
зина на неговите мрежи и средства може да изведе од-
редени работи или да гради нови објекти (член 65 став 
2); 

15) во заштитната зона на радиостаниците, во воз-
душниот простор од една до друга радиостаница, гради 
други радиостаници или објекти и постројки кои со 
својата локација, конструкција и функционирање мо-
жат да го спречат простирањето на радиобрановѕгге 
или да причинуваат пречки во радиоврските (член бб); 

16) во непосредна близина на надземни или под-
земни телекомуникациски мрежи и средства, како и на 
правците на радиокоридорите сади садници кои би мо-
желе да ја оштетат или спречат работата на тие мре-
жи и средства (член 67 став 1); 

17) не обезбеди заштита на телекомуникациските 
мрежи и средства согласно со техничките услови за из-
градба на тие мрежи и средства при изградба или ре-
конструкција на инвестиционен објект (член 68 став 
1); 

18) електрична и друга техничка опрема прави 
електромагнетни пречки во работата на телекомуни-
кациската мрежа и средства или во приемот на радио 
и телевизиска програма (член 69 став 1); 

19) на инспекторот на телекомуникации не му 
овозможи непречено влегување во просториите каде 
што е сместена телекомуникациската опрема и тех-
ничките средства и не му ги даде потребните известу-
вања и документација (член 77) и 

20) не постапи по задолженијата од решението на 
инспекторот за телекомуникации (член 80). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 5.000 до 30.000 денари и одговор-
ното лице во претпријатието или друго правно лице и 
може да се изрече и мерка на безбедност забрана на 
вршење на раководна должност во траење од три 
месеци до една година. 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член 
може да се изрече и мерка на безбедност одземање на 
предметите со кои е сторен прекршокот или забрана 
на вршење дејност во траење од три месеци до една 
година. 

Член 83 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице кое врши дејност за 
дејствијата од член 82 став 1 точка 1,2,3,7,9,10,11,12, 
13,14,15,16,18 и 19 на овој закон. 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член 
може да се изрече и мерка на безбедност одземање на 
предметите со кои е сторен прекршокот и забрана за 
вршење на дејност во траење од три месеци до една 
година. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 84 
Владата на Република Македонија ќе го прива-

тизира постојниот ЈТО, преку продажба или пренос наг 
дел или сите свои акции, во една или повеќе трансак-
ции. 

При извршувањето на приватизацијата од став 1 од 
овој член, Владата на Република Македонија ќе ги 
пренесе постојните акции или ќе издаде нови акции на 
инвеститорите, преку примена на некоја или сите од 

.овие постапки: 

-директно преговарање со еден или повеќе меѓу-
народни финансиски институции и нивни ко-инвеститори; 

-затворен тендер во кој е вклучена пред-квали-
фикациона постапка или учесници и една или повеќе 
фази на доставување на понуда; 

-било која друга комбинација на директно спогоду-
вање и постапка на затворено тендерирање кои се во 
согласност со меѓународната пракса на приватизација; 
и 

-јавна понуда. -
Член 85 

Владата на Република Македонија има право да 
создаде класа од една или повеќе акции (златна ак-
ција) во постојниот ЈТО која што ќе има дополни-
телни права кои што се сметаат како неопходни, како 
дел од приватизацијата. 

Член 86 
Постојниот ЈТО може да биде трансформиран во 

акционерско друштво согласно Законот за јавни прет-
пријатија, Глава 7 од Законот за трговски друштва или 
секоја друга законска одредба која што се применува. 

После трансформацијата на постојниот ЈТО во ак-
ционерско друштво, Законот за јавни претпријатија и 
Глава 7 од Законот за трговски друштва нема да се 
применуваат на постојниот ЈТО. Правата на акционе-
рите, управувањето со друштвото, раководството, ра-
ботењето и сите други прашања во врска со постој-
ниот ЈТО ќе бидат регулирани со овој закон, Глава 4 
од Законот за трговски друштва и другите прописи 
кои што вообичаено се применуваат на акционерските 
друштва во кои што државните органи, општинските 
органи и други јавни органи немаат никакво соп-
ственичко учество. 

Член 87 
Постојниот ЈТО може да издава хартии од вредност, 

покрај акциите и конвертибилните обврзници овластени 
од Законот за трговски друштва, вклучувајќи, но не 
ограничувајќи се на една или повеќе класи од следните: 
конвертибилни приоритетни акции во кои се утврдени 
повеќекратни приоритетни права и права за конверзија, 
откупливи конвертибилни приоритетни акции и кон-
вертибилни обврзници со фиксен износ. 

Член 88 
Секакви договори кои се однесуваат на привати-

зацијата или управувањето на постојниот ЈТО или 
однесувањето на акционерите како акционери на пос-
тојниот ЈТО, кои одвреме навреме се склучуваат меѓу 
некој или сите акционери на постојниот ЈТО или некој 
или сите акционери на постојниот ЈТО и постојниот 
ЈТО, ќе бидат валидни и ќе можат да ги спроведуваат 
страните на договорите. За целите на овој закон, 
Владата на Република Македонија е акционер во пос-
тојниот ЈТО, се додека поседува акции издадени од 
постојниот ЈТО. 

Член 89 
На странски правни и физички лица и на странски 

правни лица контролирани или во сопственост на 
странски влади ќе им биде дозволено да стекнат ак-
ции, да ст^нрт директори, службени лица и вработени 
и да учествуваат во управувањето на постојниот ЈТО. 
Постојниот ЈТО нема да биде спречен да добие конце-
сија, дозвола или да биде предмет на било какви 
ограничувања заради тоа што странско правно или 
физичко лице или правно лице контролирано или во 



Стр. 1292 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 мај 1998 

сопственост на странска влада има добиено акции, 
станало директор, службено лице или вработен или 
учествува во управувањето на постојниот ЈТО. 

Член 90 
Дирекцијата, правата и должностите утврдени со 

овој закон ќе почне да ги врши најдоцна од 1 јануари 
1999 година. 

До конституирањето на Дирекцијата, Министер-
ството за сообраќај и врски ќе ги извршува должнос-
тите, ќе ги остварува правата и ќе ги преземе обврс-
ките на Дирекцијата кои произлегуваат од овој закон, 
а работите на инспекцискиот надзор и одговорностите 
и овластувањата на инспекторите ќе се извршуваат 
преку Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски 
како орган во состав на Министерството за сообраќај 
и врски. 

Член 91 
Концесија за вршење на радиодифузна дејност ќе 

се дава под услови и начин утврдени со овој закон и со 
Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник 
на Република Македонија" број 20/97). 

Инспекцискиот надзор од член 82 од Законот за 
радиодифузната дејност ќе го врши Дирекцијата за 
телекомуникации, а до нејзиното конституирање Ре-
публичкиот инспекторат за сообраќај и врски како 
орган во состав на Министерството за сообраќај и 
ВРСКИ- Член 92 

Прописите и другите општи акти утврдени со овој 
закон ќе се донесат во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

До донесување на прописите од став 1 на овој член 
ќе се применуваат прописите што важеле до влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 93 
Дозволите за радиостаници издадени до влегу-

вањето во сила на овој закон ќе се применуваат до 
истекот на нивната важност. 

Член 94 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанаа да важат: Законот за системите за врски 
("Службен лист на СФРЈ" број 41/88, 80/89 и 29/90) и 
одредбите на Законот за системите за врски за радио-
сообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски со-
обраќај ("Службен весник на СРМ" број 14/79, 26/80, 
10/90 и 62/93) кои се однесуваат на телекомуника-
циите. 

674. 
Врз основа на член 34 и член 73 од Законот за вна-

трешни работи („Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/ 
97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 април 
1998 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И 

ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со оваа уредба се определуваат средствата на при-
силба, начинот на нивната употреба, како и се уредува 
употребата на огненото оружје во случаите утврдени со 

закон од страна на овластените службени лица на Ми-
нистерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: овластените службени лица на Министерството). 

Член 2 
Освен огненото оружје, како други средства на при-

силба во смисла на оваа уредба се: гумена палка, фи-
зичка сила, хемиски и гасни средства (солзавец), 
шмркови со вода, специјални моторни возила, средства 
за присилно запирање на моторни возила, службени 
кучиња и коњица. 

Член 3 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

овластените службени лица на Министерството првен-
ствено ќе применат ненасилни средства (легитими-
рање, предупредување, наредба и други пропишани 
средства и мерки), а средствата за присилба ќе ги при-
менат само ако поинаку не може да се постигне сака-
ната цел. 

Член 4 
Кога постојат можности за употреба на повеќе сред-

ства за присилба, ќе се употреби средството за при-
силба кое со оглед на настанатата ситуација нема да 
предизвика штета или штетата ќе биде минимална. 

Член 5 
Пред секоја употреба на средства за присилба или 

огнено оружје овластеното службено лице доколку за 
тоа постојат услови, се легитимира и јасно го предупре-
дува лицето за употребата на средствата. 

Член 6 
Ако со употребата на средствата за присилба или 

огнено оружје предизвикана е повреда или настапила 
смрт, потребно е веднаш да се обезбеди медицинска 
помош на лицето како и да се извести семејството на 
лицето, во што е можно пократок рок. 

Член 7 
Овластените службени лица на Министерството ре-

довно сс усовршуваат во ракувањето со средствата за 
присилба и огнено оружје на начин и форми пропишани 
со посебни акти. 

Член 8 
Овластеното службено лице ќе употреби средства за 

присилба спрема припадници на Армијата на Република 
Македонија во униформа, само ако не постои можност 
да се обезбеди навремена интервенција на полицијата 
на Армијата на Република Македонија. 

Член 9 
Овластено службено лице кое при употреба на сред-

ства за присилба или огнено оружје ги пречекори за-
конските овластувања, одговара согласно законските 
прописи. 

Член 10 
Пукање во воздух заради сигнализација, барање по-

мош и застрашување, како и пукање во животни кога 
тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смста како 
употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба. 

И. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ФИЗИ-
ЧКА СИЛА 

Член 11 
Овластеното службено лице по претходно предупре-

дување може да употреби гумена палка или физичка 
сила заради совладување на отпор на лице кое го нару-
шува јавниот ред и мир; или лице кое треба да се при-
веде, задржи или лиши од слобода, а истото дава отпор; 
заради одбивање напад од себе, од друго лице или об-
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јект што се обезбедува како и заради присилно отстра-
нување на лице од определено место или лице кое не 
постапува по наредба на овластено службено лице. 

Член 12 
Како употреба на гумена палка односно на физичка 

сила се смета: удирање со палка односно зафаќање со 
раце и други вештини на самоодбрана или за напад со 
кои се присилува на, послушност лицето во случаите од 
член 11 на оваа уредба. 

Ако овластеното службено лице оцени дека непо-
средниот напад или отпорот од страна на лицето може 
да биде совладан само со употреба на физичка сила, 
првенствено ќе го употреби тоа средство на присилба. 

Член 13 
Отпор, во смисла на член 11 на оваа уредба сс омета 

секое спротивставување на наредбите на овластеното 
службено лице издадени за воспоставување на јавниот 
ред и мир, за оддалечување од определено место, за 
соодветно постапување, за приведување, задржување 
или лишување од слобода, со кое тоа се оневозможува. 

Отпорот може да биде активен и пасивен. 
Активен отпор постои кога лицето дава отпор со 

употреба на оружје, орудие, други предмети или фи-
зичка сила (се бори, се турка, се засолнува со разни 
предмети) и на тој начин го оневозможува овластеното 
службено лице да ги извршува службените работи. 

Пасивен отпор постои кога лицето нема да сс одзовс 
на наредба на овластено службено лице или ќе се стави 
во таква положба (ќе легне, ќе клекне, ќе се фати за 
некој предмет и слично) со кое го оневозможува извр-
шуваното на службените работи. 

Член 14 
Овластеното службено лице е должно да престане 

да употребува гумена палка или физичка сила штом ќе 
престане непосредниот напад или отпорот од страна на 
лицето против кое е употребена гумена палка или фи-
зичка сила. 

Член 15 
Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка не се 

употребува, освен ако лицето со пасивниот отпор ја 
оневозможува интервенцијата на овластеното служ-
бено лице, а нема други можности таквиот отпор да се 
совлада или употребата на физичка сила е без успех. 

Член 16 
Гумена палка не се употребува спрема деца, очи-

гледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инва-
лиди и бремени жени, освен ако овие лица со огнено 
оружје или друго опасно средство непосредно го загро-
зуваат животот на овластеното службено лице или на 
друго лице, но не врз виталните делови на телото (гла-
вата, слабините, стомакот). 

III. УПОТРЕБА НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА 
ПРИСИЛБА 

Член 17 
Во вршењето на работите и задачите овластените 

службени лица можат да употребат хемиски и гасни 
средства (солзавец) заради воспоставување на нарушен 
јавен ред и мир во поголем обем (насилни демонстра-
ции, масовни тепачки), присилно отстранување на заба-
рикадирани лица од објекти, превозни средства или 
други простори. 

Шмркови со вода, специјални моторни возила и ко-
њица можат да се употребат заради воспоставување на 
нарушен јавен ред и мир во поголем обем. 

Во случаите од ставот 1 и 2 на овој член лицата 
претходно сс предупредуваат за употребата на сред-
ствата. 

Член 18 
Средства за присилно запирање на моторни возила 

(„ежеви") може да се употребат кога е потребно да се 
запре возило со кое бега лице затечено во вршење на 
кривично дело за кое е пропишана казна затвор во 
траење од најмалку 5 години, или лице лишено од сло-
бода односно лице за кое е издаден налог за лишување 
од слобода, заради извршување на вакво кривично 
дело, а претходно на пропишан знак на овластеното 
службено лице не го сопрело возилото. 

При поставувано на средствата од став 1 на овој 
член на патот на примерна оддалеченост треба да бидат 
поставени сообраќајни знаци за предупредување, а по 
потреба и предупредувачки светла. 

Член 19 
Сужбените кучиња како средство на присилба, мо-

жат да се употребуваат по претходно предупредување 
заради воспоставување на нарушен јавен ред и мир во 
поголем обем, одбивање непосреден напад над овла-
стено службено лице, на личност или објект што се 
обезбедува, како и да се спречи бегство на лице зате-
чено во вршење на кривично дело за кое е пропишана 
казна затвор во траење од најмалку пет години, како и 
бегство на лице лишено од слобода и лице за кое е 
издаден налог за лишувано од слобода заради извршу-
вање на вакво кривично дело. 

Член 20 
Службените кучиња треба да бидат водени од по-

себно обучени полицајци и држени на врвца и со корпа 
на муцката. 

Службените кучиња се употребуваат со корпа, то-
гаш кога е дозволена употреба на физичка сила и гу-
мена палка, а без корпа тогаш кога е дозволена упо-
треба на огнено оружје. 

Член 21 
За употреба на хемиски и гасни средства (солзавец), 

специјални моторни возила, коњица, шмркови со вода, 
средства за присилно запирање на моторни возила и 
службени кучиња одлучува министерот за внатрешни 
работи односно работник што тој ќе го овласги. 

IV. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 
Член 22 

Овластеното службено лице, ако со други средства 
на присилба не може да го заштити животот на граѓани-
нот или да одбие од себе непосреден напад со кој се 
загрозува неговиот живот, ќе употреби огнено оружје 
ако физички е нападнато на начин или со средство 
(оружје, опасно орудие или друг сличен предмет со кој 
може да се загрози животот), кое претставува непо-
средна опасност по животот; ако нападот по живот го 
вршат две или повеќе лица односно напад од очигледно 
физички посилно лице или лице кое се служи со по-
себни вештини. 

Пред употребата на огнено оружје лицето гласно се 
предупредува за тоа. 

Како напад со огнено оружје се смета и самото посе- • 
raibe на огнено оружје. 

Член 23 
Овластено службено лице ќе употреби огнено 

оружје спрема лице што врши напад врз објект или 
личност што се обезбедува, ако нападот е непосреден и 
сеуште не престанал, а напаѓачот претходно бил гласно 
предупреден за употребата на огнено оружје. 

Како напад врз објект што се обезбедува се смета 
секое дејствие насочено кон противправно одземање на 
имотот; оштетувано или уништувано на објектот или 
на поодделни негови делови како и расипување, униш-
тување или злоупотребување на уредите во објектот. 
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Како напад врз личност што се обезбедува се смета 
секое дејствие кое претставува напад во смисла на член 
22 на оваа уредба. 

Член 24 
Кога лице затечено во вршење на кривично дело за 

кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 
пет години или лице лишено од слобода односно за кое 
е издаден налог за лишување од слобода заради извршу-
вање на вакво кривично дело бега, овластеното служ-
бено лице ќе употреби огнено оружје за да го спречи 
бегството ако претходно: 

- го предупредил лицето кое го спроведува дека во 
случај на бегство дозволена е употреба на огнено 
оружје; 

- се обидел да го фати со истовремено повикување 
„Стој, ќе пукам!". Ако лицето не застане, овластеното 
службено лице ќе го повтори повикот и ако при повтор-
ниот повик лицето не застане, овластеното службено 
лице ќе употреби огнено оружје, настојувајќи првен-
ствено да се онеспособи лицето. 

Во налогот за лишување од слобода изречно се наве-
дува дека овластеното службено лице може да упо-
треби огнено оружје во случај на бегство на тоа лице. 

Член 25 
По исклучок од членот 24 алинеја 1 на оваа уредба, 

ноќе, во густа магла, на непрегледен терен, во шума, 
или кога лицето бега кон шума односно во правец на 
објект каде што може да се сокрие, огненото оружје 
може да се употреби и по првиот повик да застане. 

Член 26 
Не се употребува огнено оружје доколку со тоа се 

доведува во опасност животот на други граѓани, во слу-
чај на бегство на бремена жена чија бременост е вид-
лива, деца, старци, освен ако овие лица со огнено 
оружје или со други опасни средства непосредно го за-
грозуваат животот на овластеното службено лице или 
на друго лице. 

V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕД-
СТВА НА ПРИСИЛБА И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

Член 27 
Овластено службено лице кое употребило средство 

на присилба или огнено оружје, поднесува писмен из-
вештај на непосредно повисокиот одговорен работник 
кој ја оценува основаноста, оправданоста и правилно-
ста на употребата на средствата на присилба, односно 
огненото оружје. 

Извештајот од ставот 1 на овој член содржи пода-
тоци за: времето, местото и начинот на употребата на 
средството на присилба односно огненото оружје; ли-
цето спрема кое е употребено; видот; евентуалните по-
следици од употребата; лично име на овластеното 
службено лице кое го употребило средството на при-
силба, односно огненото оружје. 

Член 28 
Во случај кога со употребата на средства за при-

силба или огнено оружје е предизвикана тешка телесна 
повреда или е усмртено лице, или кога истите се упо-
требени спрема повеќе лица, се формира комисија која 
ги разгледува околностите под кои е применето сред-
ството за присилба, односно огненото оружје и истата 
изготвува извештај со мислење за основаноста, оправ-
даноста и правилноста на употребата на средствата за 
присилба односно огненото оружје. 

Член 29 
Извештај за употреба на средства за присилба во 

услови на нарушен јавен ред и мир во поголем обем се 
доставува до Владата на Република Македонија. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Со влегување во сила на оваа уредба престанува да 

важи Упатството за употреба на огнено оружје, на гу-
мена палка и на други средства на присилба од овласте-
ните службени лица на органите на управата надлежни 
за внатрешни работи („Службен весник на СТМ", бр. 
34/81). 

Член 31 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1267/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
н;Г Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

675. 
Врз основа на член 16, став 1 точка 4 алинеја 13 од 

Законот за одбрана („Службен весник на РМ" бр. 8/92 и 
30/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94, Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 мај 1998 
година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД 

ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместоците на граѓа-

ните повикани заради извршување на правата и долж-
ностите од областа на одбраната („Сл. весник на РМ", 
бр. 35/93, 36/94 и 2/97) во член 1 и член 8, зборовите 
„помлади офицери" се заменуваат со зборот „подофи-
цер^4. 

Член 2 
Во член 2 став 1, по алинеја 2 се додава нова алинеја 

која гласи: 
„- трошоци за дополнително ангажирање;". 

Член 3 

По член 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 

„Член 13-а 

На граѓаните повикани заради извршување на пра-
вата и должностите од областа на одбраната како вој-
ници и воени старешини во резервниот состав на Арми-
јата на Република Македонија, доколку за време на 
извршувањето на правата и должностите од областа на 
одбраната им се обезбедени бесплатен превоз, бес-
платна исхрана и сместување-ноќевап>е, заради допол-
нително ангажираа , им припаѓа надоместок и тоа: 

- за воените ста ре ш ин и -офи це р и и подофицери -
75% од дневницата, 

- за војниците - 45% од дневницата.44 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

Бр. 23-1240/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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676. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 53/91) и член 46, став 3 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе 

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

ПУБЛИКА ЗАМБИЈА 

Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Замбија на амбасадорско ниво. 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ". 

Бр. 23-1367/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

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

еп. — 
Врз основа на член 136 став 1 од Законот за водите 

(„Службен весник на Р. Македонија" бр.4/98) и член 46 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90), и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 1 
Се основа Јавно водостопанско претпријатие за сто-

панисување со водите во државна сопственост (во ната-
мошниот текст: Јавно водостопанско претпријатие). 

Член 2 
Јавното водостопанско претпријатие работи под 

фирма: Јавното водостопанско претпријатие „Водосто-
панство на Македонија" - Скопје. 

Скратениот назив на фирмата гласи: ЈВП „Водосто-
панство на Македонија". 

Седиштето на ЈВП „Водостопанство на Македони-
ја" е во Скопје. 

Член 3 
Водостопанска дејност на Јавното водостопанско 

претпријатие е: изградба, одржувани и користење на 
водостопански објекти и постројки што се однесуваат 
на обезбедувана на вода за водоснабдуван>е, наводну-
вање и одводнување на земјиште; определуваа на заш-
титни зони на извориштата; заштита од штетно дејство 
на водите; заштита на коритата и бреговите на водоте-
ците и езерата; одбрана од поплави; заштита од ерозија 
и уредување на порои; вадење на песок, чакал и камен 
заради заштита и подобрување на режимот на водите; 
обезбедување на резерви на вода со кои се обезбедува 

единствен режим на водите во слив или дел од слив и 
изработка на проектна документација и студии во врска 
со подобрувањето на режимот на водите. 

Покрај дејностите од став 1 на овој член, Јавното 
водостопанско претпријатие врши и: 

- производство и промет на хидроелектрична енер-
гија; 

- производство и промет на риба; 
- хотели, мотели, пансиони и туристички населби со 

целогодишно работење; 
- (жичара); 
- ресторани со послужување; 
и други дејности утврдени со статутот. 

Член 4 
Средства за основање на Јавето водостопанско прет-

пријатие се средствата од постојните водостопански 
претпријатија и тоа: 

1. ВП „Брегалница" - Кочани 
2. РО за водостопанство „Осојница" - Виница 
3. ВРО „Мавровица" - Свети Николе 
4. ДО за водоснабдување - „Подсистем Овче Поле" -
Св. Николе 
5. ВРО „Мале ше веко Поле" - Берово 
6. ВП „Струмички слив" - Струмица 
7. ЈВП „Тиквешко Поле" - Кавадарци 
8. ВРО Водостопанство „Неготинско Поле" - Него-
тино 
9. ДОО „Водостопанство" - Штип (во склоп на АД 
ЗИК „Црвена Звезда" - Штип) 
10. РО за стопанство со води „Мантове" - Радовиш 
11. ВП „Повардарие" - Гевгелија 
12. ЈВП „Лисиче" - Велес 
13. ВП „Стериа" - Прилеп 
14. ВОП Водостопанство „Пелагонија" - Битола 
15. ЈВП Хидросистем „Стрежево" - Битола 
16. ВРО Водостопанство „Пречанско Езеро" - Ресен 
17. ВРО Водостопанство „Охридско Езеро" - Охрид 
18. ВРО Водостопанство „Црн Дрим" - Струга 
19. ДОО за водостопанство „Кичевско Поле" - Кичево 
'20. ОП Водостопанство „Извори" - Гостивар 
21. ВП „Полог" - Тетово (во стечај) 
22. ОПВ „Вардар" - Скопје 
23. ВРО Водостопанство „Куманово" - Куманово 
24. Завод за водостопанство на РМ - Скопје 
25. Претпријатие за проектирање, инженеринг и други 
услуги, Водостопанство „Мелиопроект" - Скопје 
26. СОЗТ „Водостопанство на РМ" - Скопје 

Средства за основање на Јавното водостопанско 
претпријатие се и средствата од деловите од претприја-
тијата што вршат водостопанска дејност и тоа: 
1. 3 3 „Момин Преслап" - Блатец 
2. ЗИК „Струмица" - Струмица - ДОО „Кооперација" 
3. Неготино - 3 3 „Дубљанка" - е. Бистренци (во стечај) 
4. 3 3 „Анска Река" - Валандово 
5. ПОС ЗОП „Млечна" - Пехчево 
6. ЗИК „Сандански" - Делчево 
7. Југотутун „Пијанец" - Делчево 
8. АМДМС ЗИК „Винојуг" - Гевгелија 
9. АК „Лозар" - Велес 
10. „Тутунски комбинат" - Прилеп 
11. 3 3 „Лешница" е. Локвица - Македонски Брод 
12. АД „Нико Доага" - Крушево 
13. ЗК „Пелагонија" - Битола 
14. ПОС АИК „Лозар" - Битола 
15. МЗС Село Живојно - Битола 
16. „Југотутун" - Демир Хисар 
17. АД МСЗ „Градинар" - Охрид 
18. ЗК „Струга" - Струга 
19. ЗИК „Прогрес" - Дебар 
20. ПОС ЗС ..Сингелиќ" е. Синѓелиќ - Скопје 
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21. ПОС СЗ „Скопско Поле" - Бутел - Скопско (сте-
чај) 
22. ЗП „Клечевце" - Куманово 
23. Тутунски комбинат „Куманово" - Куманово 
24. ЗИК „Куманово" - Куманово 
25. АД за уредување и регулирање на бупци „Крива 
Река" - Крива Паланка 
26. АД ЗОП „Малина" - Крива Паланка 
27. РИК „Силекс" - Кратово 
28. ПНТГ - Химес - „Богданци" 
29. 3 3 „Прогрес" - Тработивиште 
30 „Агролозар" - Богданци 
31. „Треска" - Скопје 
32. 3 3 „Ѓорѓи Митров" - Миравци 
33. ЗИК „Струмица" ДОО „Плодно Поле" - Струмица 
34. АД АК „Тиквеш" - Кавадарци 
35. АД „Агромариово" - Прилеп 
36. 3 3 „Напредок" - Велес 
37. 3 3 „Прилепско Поле" - е. Лажани 
38. АД „Југотутун" - Виница 

Средствата од став 1 и 2 на овој член се средствата 
искажани во билансот на состојбата на 31.12.1997 го-
д и н а ' Член 5 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица Јавното водостопанско претпријатие одго-
вара со целокупниот свој имот. 

Член 6 
Јавното водостопанско претпријатие својата дејност 

ја врши преку деловни единици. 
Јавното водостопанско претпријатие својата органи-

зација ќе ја уреди со Статут. 
Член 7 

Органи на Јавното водостопанско претпријатие се: 
Управен одбор, Одбор за контрола на материјално фи-
нансиското работење и директор. 

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и 
работата на органите на Јавното водостопанско прет-
пријатие, како и други работи од неговиот делокруг ќе 
се уредат со Статутот. 

Член 8 
Статутот на Јавното водостопанско претпријатие 

Управниот одбор ќе го донесе во рок од 60 дена од 
денот на влегувавте во сила на оваа одлука. 

Член 9 
За вршител на должноста директор на Јавното водо-

стопанско претпријатие се именува Перо Грков. 
Член 10 

Работниците од водостопанските претпријатија и од 
деловите на претпријатијата што вршат водостопанска 
дејност ги презема Јавното водостопанско претпријатие 
согласно неговиот акт за систематизација. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-978/3 Претседател на Владата 
4 мај 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
678. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 
(„Службен весник на РМ" бр.20/93, 63/94 и 15/97) и член 
46 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90) и „Службен 
весник на РМ" бр.63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ НАМЕНЕТИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО ЗА АД „КРЗНО" ОД РЕСЕН 
1. Со оваа одлука се определува количинскиот ца-

рински контингент и се определуваат стоките (суро-
вини), кои можат да се увезат од страна на АД „Крзно" 
од Ресен, без плаќање царина за стока која е наменета 
за процесот на производство. 

2. За потребите на производниот процес, без пла-
ќање царина може да се увезе следнава стока: 

- 1.000 тони полиестер влакно со Тарифна ознака 
(5506 70 00 00) и 

- 500 тони полиестер филамент со Тарифна ознака 
(5402 33 10 00). 

3. Министерот за финансии со решение го одобрува 
царинскиот контингент по барање на крајниот корис-
ник. 

4. Оваа одлука ќе се применува за одобрениот увоз 
на стока од точка 2 на оваа одлука, која ќе биде внесена 
во царинското подрачје на Република Македонија, а 
неоцаринета заклучно со 31.12.1998 година. 

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

Бр.23-1294/1 Претседател на Владата 
4 мај 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
679. -

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96) и член 46, став 3 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 11.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И ПОМЕСТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 
НА УСЛУГИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ТЕЛЕФОНСКИ ГО-

ВОРНИЦИ СО ЧИП КАРТИЧКИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за утврдување и поместување на це-
ните на услугите во јавните телефонски говорници со 
чип картички, донесена на Шестата редовна седница на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за телекому-
никации „Македонски телекомуникации" - Скопје на 
2.04.1998 година. 

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

Бр 23-1370/1 Претседател на Владата 
11 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
680. 

Врз основа на член. 4 и 12 од Законот за концесија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.42/93) 
и член 13 став 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Рапублика Македонија" бр. 20/ 
97), Владата на Република Македонија, на предлог на 
Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 
4.05.1998 донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-

ДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 
I. Се дава концесија за вршење на радиодифузна 

дејност на територијата на Република Македонија од-
носно на локално ниво на следниве трговски радиоди-
фузни друштва: 
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На територијата на Рену бл ика Македонија 
За радио 
1. Радио Канал 77 - Штип 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

81.585 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Сител 
2. ТВ А1 

Концесијата се дава за време од десет години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

160.230 ДЕМ годишно. 

На локално ниво 
СКОПЈЕ 
За радио 
1. Рад ио Гром 
2. Радио Антена 5 
3. Радио Фортуна 
4. Радио Класик ФМ 
5. Радио Арапина 
6. Мега радио 
7. Радио Равел 
8. Радио Ват 
9. Радио Нома 
10. Радио Уно 
11. МЏ радио 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

14.700 ДЕМ годишно. 
За телевизија 
1. ТВ Скопје 
2. ТВ БС 
3. ТВ Телма 
4. ТВ Шутел 
5. ТВ Ера 
6. ТВ м т м 
7. ТВ Скај Нет 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

29.400 ДЕМ годишно. 
БИТОЛА 
За радио 
1. Радио 106 
2. Радио 2 М Херц 
3. Радио 105 

Концесијата се дава за време од пст гадиш* 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

9.450 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
В Орбис 

.ВТера 
Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

18.900 ДЕМ годишно. 

СТРУГА 
За радио 
1. Радио Спектра 
2. Радио Ди Џеј 
3. Радио Хит 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

6.300 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ АТВ Струга 
2. ТВ Калтрина 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

12.600 ДЕМ годишно. 

ОХРИД 
За радио 
1. Радио Експрес 
2. Супер радио 
3. МХ радио 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

6.300 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. Независна ТВ 
2. РТВ Студио ТВМ 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

12.600 ДЕМ годишно. 

ГЕВЕЛИЈА 
за радио 
1. Радио Тајм 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

4.200 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Богданци 
2. ТВ Канал 12 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за конфесија изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

СТРУМИЦА 
За радио 
1. Радио Џокер 
2. Експрес радио 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

6.300 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Интел 
2. ТВ Вис 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

12.600 ДЕМ годишно. 

ТЕТОВО 
За радио 
L Радио Висар 
2. Радио Плус Форте 
3. Радио Кис 
4. Радио Фама 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

9.450 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Арт 
2. ТВ Кис 
3. ТВ Супер Скај 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

18.900 ДЕМ годишно. 
ГОСТИВАР 
За радио 
1. Радио Про ФМ 92 
2. Радио Рекатон с. Скудриње 
3. Радио Румели ФМ 
4. Радио Еми с. Жировница - Ростуше 
5. Радио Арс 
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Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Су ко 
2. ТВ Глобус 
3. ТВ Зери и Чегранит 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

16.800 ДЕМ годишно. 

КУМАНОВО 
За радио 
1. Радио Тумба 
2. Музичко радио КМР 
3. Радио Зери 
4. Радио Арбана 1 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Зора 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

16.800 ДЕМ годишно. 

РЕСЕН 
За радио 
1. Радио Хит 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

2.100 ДЕМ годишно. 

ПРИЛЕП 
За радио 
1. Радио Холидеј 
2. Радио Еуроинвест 
3. Радио Мис 
4. Радио Риниа 
5. Радио Мефф 
6. Радио Канал 95 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

8.400 ДЕМ годиншно. 

За телевизија 
1. ТВ Маркони 
2. ТВ Мартел 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

16.800 ДЕМ годишно. 

КРУШЕВО 
За радио 
1. Радио Фљора, с. Жигоше 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.575 ДЕМ годишно. 

КИЧЕВО 
За радио 
1. Радио Кале 
2. Радио Александар Македонски 
3. Радио Ускана 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

4.200 ДЕМ год ши но. 
За телевизија 
1. ТВ Боем 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

ДЕЛЧЕВО 
За радио 
1. Радио Пинк 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.575 ДЕМ годишно. 

КАВАДАРЦИ 
За радио 
1. Радио Хот ФМ 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

5.250 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ КТВ 41 
2. ТВ Скај Плус 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

10.500 ДЕМ годишно. 

ДЕБАР 
За радио 
1. Радио СМ с. Ростуше 
2. Радио Мерлин 
3. Радио Центар Жупа 

Концесијата се дава за време од пст години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

3.150 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. Алфи 2 
2. ТВ Жупа 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

6.300 ДЕМ годишно. 

ВИНИЦА 
За радио 
1. Радио Ла Коста 
2. Радио Роберто 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.575 ДЕМ год ши но. 

ШТИП 
За радио 
1. Радио Черенл 
2. Радио Антонио ФМ 

Концесијата се дава за време од пст години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

7.350 ДЕМ годишно. 
За телевизија 
1. ТВ Ирис 
2. ТВ Теко 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

14.700 ДЕМ годишно. 

ВЕЛЕС 
За радио 
1. Радио Си-Би-Ем 
2. Радио Це Дс 
3. Радио Голди 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

7.350 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Канал 21 
2. ТВ Здравкин 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

14.700 ДЕМ годишно. 
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НЕГОТИНО 
За радио 
1. Радио Мике 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

3.150 ДЕМ годишно. 

МАКЕДОНСКИ БРОД 
За радио 
1. Радио Морис 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.050 ДЕМ годишно. 

ВАЛАНДОВО 
За телевизија 
1. ТВ ВТВ 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

3.150 ДЕМ годишно. 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
За радио 
1. Скај Радио 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.050 ДЕМ годишно. 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
За радио 
1. Радио Сафари 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

2.100 ДЕМ годишно. 
За телевизија 
1. ТВ Свет 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

4.200 ДЕМ год т и но. 

КРИВА ПАЛАНКА 
За радио 
1. Радио Астра 
2. Радио Славеј 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 1.575 
ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Картел 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

3.150 ДЕМ годишно. 

ПРОБИШТИП 
За телевизија 
1. ТВ Протел 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

3.150 ДЕМ годишно. 

КОЧАНИ 
За радио 
1. Радио Дене 
2. Радио ББ 
3. Радио Роса 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

5.250 ДЕМ годишно. 

РАДОВИШ 
За телевизија 
1. ТВ Ко-Бра 
2. ТВ Еми 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

6.300 ДЕМ годишно. 

ПЕХЧЕВО 
За радио 
1. Радио Пехчево 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.050 ДЕМ годишно. 

БЕРОВО 
За радио 
1. Канал 101 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

1.750 ДЕМ годишно. 

За телевизија 
1. ТВ Бета 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

3.150 ДЕМ год ши но. 
И. По регистрирањето на трговското радиодифузно 

друштво, што треба да се изврши во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука, Владата со 
друштвото ќе склучи договор за концесија. 

III. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесија. 

IV. Концесионерот ќе почне со работа по добиената 
дозвола за работа на радиостаница во согласност со 
Законот за телекомуникации односно во рокот опреде-
лен со Договорот за концесија. 

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

Бр. 23-1229/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 
681. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на РМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.12.1997 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот - објект -

Споменик на културата „Чифте Амам", кој се наоѓа на 
ул. „Дрварска" бб - Скопје, со површина од 255 м2, 
лоциран на КП 9273 - КО - Центар I - Скопје, сопстве-
ност на Република Македонија, се пренесува на Мини-
стерството за култура. 

Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот опи-
шано во член 1 од Одлуката се пренесува без надоме-

Член 3 

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

Бр 23-1110/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски ,с. р. 
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682. 
Врз основа на член 46, став З од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, 
обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на РМ" бр. 41/85 и 
51/88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15.12.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ИА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Недвижен имот - објект - Споменик на културата 

„Чифте Амам", кој се наоѓа на ул. „Дрварска" бб -
Скопје, со површина од 255 м2, лоциран на КП 9273 -
КО - Центар I - Скопје, сопственост на Република 
Македонија, се иззема од стопанисување на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување. 

Бр. 23-1109/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

683. 
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за 

.буџетите („Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/ 
96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата за усогласување на приходите на 

единиците на локалната самоуправа на општина Кисела 
Вода, се дава позајмица во износ од 750.000 денари. 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање од три месеци од денот на пренесување 
на средствата. 

3. Враќањето на позајмената се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позај ми-
ната во Министерството за финансии. 

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

Бр 23-1364/1 Претседател на Владата 
И мај 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

684. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 
3/94 и 71/96) и член 45 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СТМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 27.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 
Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година 
(„Службен весник на Република Македонија", број 67/ 

97), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се врши намалување за износ од 15.000.000 де-
нари: 

1. Во раздел 180.01 - Министерство за култура, пот-
ставка 427055-Пропагандно-информативни активности 
во странство, износот 15.000.000 се заменува со износот 
0. 

Б) Се врши зголемување за износ од 15.000.000 де-
нари: 

1. Во раздел 180.10 - Финансирање на дејностите од 
областа на културата, потставка 441155 - Ликовна и 
музејска дејност, износот од 50.000.000 се заменува со 
износот 65.000.000. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1307/1 
27 април 1998 година 

Скопје 
685. -

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

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" 

ЦО - СТАНИЦА ЗЕЛЕНИКОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Марко Цепенков" ЦО - Станица 
Зелениково, што го донесе Училишниот одбор на сед-
ницата одржана на 29.02.1996 година. 

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

Бр. 23-705/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

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

686. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - С. 

КОНЧЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Гоце Делчев" - е. Конче, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
21.02.1996 година. 

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

Бр. 23-1051/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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687. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од -Законот за Владата на Република 
Македонца („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЊЕГОШ" - КОЛО-

НИЈА ИДРИЗОВО - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „„Његош" - Колонија Идризово -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 27.02.1996 година. 

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

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

690. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95), и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр.38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4.05.1998 година, 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 Републич-
ката геодетска управа и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
Бр. 23-1098/1 

11 мај 1998 година 
Скопје 

688. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОСТА РАЦИН" -

ПОДАРЕШ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Коста Рацин" - Подареш, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
21.04.1998 година. 

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

Бр 23-1052/1 Претседател на Владата 
11 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

689. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР" -

ВЕВЧАНИ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Страшо Пинџур" - Вевчани, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 27.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1274/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

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

8470 Машини за сметање и 
џебни машини за сни-
мање, репродукција и 
покажување на пода-
тоци, со пресметковни 
функции; книговод-
ствени машини, машини 
за фразирање, машини 
за издавање билети и 
слични машини, со вгра-
ден уред за снимање; ре-
гистер каси: 

8470 10 00 00 - Електронски машини 
за сметање што работат 
без надворешен извор 
на електрична енергија 
и џебни машини за сни-
мање, репродукција и 
покажување на пода-
тоци, со пресметковни 
функции 

8504 Електрични трансфор-
матори, статички кон-
вертори (на пример, 
исправувач^ и индук-
тивни калеми: 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 —Модули за напојување 
од вид кои се употребу-
ваат кај машините за ав-
томатска обработка на 
податоци 

8507 Електрични апарати, 
вклучувајќи и сепара-
тори за нив, право-
аголни или не, (вклучу-
вајќи и квадратни) 

8507 30 -Никел-кадиум акуму-
латори: 

8503 30 91 00 — Херметички запеча-
тени 
а) батерии 

9015 Геодетски (вклучувајќи 
фотограметриски) хи-
дрографски, океано-
г р а ф ^ , хидролошки, 
метеоролошки или ге-
офизички инструменти 
и апарати, освен ком-
паси; далномери: 

20 парчиња 

20 парчиња 

50 парчиња 
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9015 20 -Теодолити и тахиме-
три: 

9015 20 10 00 - Електронски 30 комплета 
9015 30 -Нивелира 
9015 30 10 00 -Електронски 30 комплета 
9015 90 00 00 - Делови и прибор 

а) летви, статеви и 
призми ЗОО парчиња 

9017 Инструменти и апарати 
за цртање, обележу-
вање или математичко 
снимање (на пример 
апарату за цртање, пан-
тографи, агломери, 
прибор за цртање во 
сет, логариметри, кал-
кулатори во форма на 
тркалезна плоча); ин-
струменти за мерење 
должина, што се држи 
враќа (на пр. мерни 
прачки и ленти, микро-
метарски мерила, ме-
рила со нониус), не-
спомнати ниту опфа-
тени на друго место во 
оваа глава: 

901710 -Маси и апарати за 
цртање, вклучувајќи и 
автоматски: 

9017 10 90 00 -Друго 2 комплета 
9017 90 00 00 -Делови и прибор 

а) озолит, хамер, паус, 
транспарент и друго 10 ООО парчиња 

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

Бр. 23-334/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8473 Делови и прибор 

(освен прекривани, 
куфери за машини и 
ел.) погодни за упо-
треба исклучително 

или главно со маши-
ните од тар. број 8469 
до 8472: 

8473 30 -делови и прибор на 
машини од тар. број 
8471: 

8473 30 10 00-Електронски 15 парчиња 

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

Бр. 23-1310/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

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

692. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, 
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 земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

ДИ« -
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донка, на седницата одржана на 11 мај 1998 година,до-
несе 

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 наука и тоа: 

8703 Патнички автомо-
били и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот „караван", 
„комби", ити) и авто-
мобили за трки: 

8703 32 - Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2500 см3 

8703 32 10 99—-Други 

а) Теренско возило -
Land Rover Defender 
сила на моторот: 83 
KW, запремнина на 
моторот 2495 см3, мо- 3 парчиња 
тор дизел 

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

Бр. 23-1306/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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693. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, 
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 земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван**, „комби", ити) и ав-
томобили за трки: 

8703 23 - Со зафатнина на над 
1500 см3 до 3000 см3: 
—Нови: 
— С о зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 до 
2000 см3 

Патнички автомо-
били, составени: 

8703 23 —— Патнички автомо-
10 11 били, составени 

Бр. 23-1308/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

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

0 4 « 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

н к а („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донка, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, 
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 земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

2 парчиња 

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

8471 Машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници: магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за пресниму-
вање на податоци на 
носители на пода-
тоци во кодирана * 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфатени 
на друго место: 

8471 50 - Дигитални цен-
трални единици 
освен оние од тар. 
подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во 
исто куќшпте една 
или две од следниве 
единици: мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни еди-
ници: 

847150 90 00--друго 
а) Дигитална цен-
трална единица 2 парчиња 

8471 60 
-Влезни или излезни 
единици, што содр-
жат или не содржат 
мемориски единици 
во исто куќиште: 

847160 40 00— Печатари 
а) Влезно - излезни 
единици - печатари 1 парче 

847160 50 00— Тастатури 
а) Влезно - излезни 
единици - тастатура 2 парчиња 

8524 
Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи Матрици 
и галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 

8524 91 - З а репродукција на 
појави освен на звук 
или слика: 

8524 9110 00—Со снимени пода-
тоци или програми, 
од вид кои се употре-
буваат со машини за 
автоматска обра-
ботка на податоци 
а) Софтвер 

8528 Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција на звук или 

1 парче 
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1 2 3 4 

слика; видео-мони-
тори и видео-проек-
тори: 
-приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција на звук или 
слика: 

8528 21 00 00—Во боја 
а) Монитор во боја 2 парчиња 

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

Бр. 23-1309/1 
11 мај 1998 година 

Скопје 

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

695. 
- Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донца, на седницата одржана на 11 мај 1998 година, 
донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ Б Е З 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 Советот за 
радиодифузија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за автомат-

ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници; магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за пресниму-
вање на податоци на 
носители на пода-
тоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфатени 
на друго место: 

847130 00 00- Портабл дигитални 
машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци, со маса до 10 
кг, што се состојат од 
најмалку една цен-
трална единица, та-
статура и дисплеј 

8471 50 - Дигитални цен-
трални единици 

1 парче 

освен оние од тар. 
подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во 
исто куќиште една 
или две од следниве 
единици: мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни еди-
ници: 

847150 90 00- Друго 8 парчиња 
8471 60 - Влезни или излезни 

единици, што содр-
жат или не содржат 
мемориски единици 
во исто куќиште: 

8471 60 40 00— Печатари 1 парче 
8471 70 - Мемориски единици 
84717051 00-—- Оптички, вклу-

чувајќи и магнетно 
оптички 4 парчиња 

8471 80 - Други единици од 
машините за авто-
матска обработка на 
податоци: 

8471801000- Периферни еди-
ници 1 парче 

8517 Електрични апарати 
за жична телефонија 
или жична телегра-
фија, вклучувајќи 
жични телефонски 
апарати со безжична 
слушалка и телеко-
муникациски апарати 
за жични системи со 
носечка струја или 
дигитални линиски 
системи; видеофони: 

8517 50 - Други апарати за 
жични системи со но-
сечка струја или за 
дигитални линиски 
системи: 

8517 50 90 00- Други 2 парчиња 
8518 Микрофони и нивни 

стативи: звучници, 
вклучувајќи и звуч-
ници со звучни ку-
тии; наглавни слу-
шалки, слушалки за 
едно уво и комбина-
ции со микрофон: 
аудиофрекфентни 
електрични засилу-
вач^ електрични 
комплети за засилу-
вање на звукот: 

8518 22 - Звучни кутии со 
повеќе звучници: 

8518 22 90 00— Друго 1 парче 
8519 Грамофони, со и без 

сопствен засилувач, 
касетофони и други 
апарати за репродук-
ција на звук што не-
маат вграден уред за 
снимање на звук: 

8519 99 - Други: 
8519 99 90 00— Други 1 парче 



15 мај 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 22-Стр. 1305 

8520 Магнетофони и 
други апарати за сни-
мање на звук, вклу-
чувајќи и апарати со 
вградени уреди за ре-
продукција на звук 

8520 32 00 00- Дигитален аудио 
вид 1 парче 

8521 Апарати за снимање 
и репродукција на 
слика, со или без 
вграден видео тјунер: 

8521 10 - Со магнетна лента: 
852110 90 00- Друго 2 парчиња 

8524 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклуувајќи матрици и 
галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 

8524 91 За репродукција на 
појава освен на звук 
или слика 

8524 9110 00— Со снимени пода-
тоци или програми, 
од вид кои се употре-
буваат со машини за 
автоматска обра-
ботка на податоци 3 парчиња 

8527 Приемници за ради-
отелефонија, ради-
отелеграфија или ра-
диодифузија, вклучу-
вајќи и приемници 
комбинирани во исто 
куќиште, со апарати 
за снимање или ре-
продукција на звук 
или со часовник: 
- Радиодифузни при-
емници што можат да 
работат без надворе-
шен извор на енер-
гија, вклучувајќи и 
такви апарати што 
исто така можат да 
примаат радиотеле-
фонија или радиоте-
леграфија: 

8527 31 - Комбинирани со 
апарати за снимање 
или репродукција на 
звук: 

8527 31 99 00—- Друго 7 парчиња 
8527 39 - Други: 
8527 39 99 00—- Со вграден заси-

лувач 1 парче 
8528 Приемни апарати за 

телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција на звук или 
слика; видео-мони-
тори и видео-проек-
тори: 

- Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција на звук или 
слика: 

8528 12 - Во боја, со дијаго-
нала: 

8528 12 56 00— Над 52 см до 72 см 
8528 21 00 0 0 - В о боја 

8 парчиња 
8 парчиња 

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

Бр. 23-1341/1 
11 мај 1998 година 

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

Скопје 

696« 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96) 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 13 април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ44 -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на Јавното претпријатие 
за стопанисување со шуми „Македонски шуми" -
Скопје се именуваат: 

- Муртезан Илјази, контролор во Одделението за 
безготовински промет во Заводот за платен промет -
Филијала Тетово. 

- Илија Лазаревски, шум инж. вработен во Наци-
оналниот парк „Маврово" - Маврови Анови. 

- Драган Пановски, советник на Министерството за 
финансии 

- Љупчо Смугрески, референт во Отсекот за де-
визни и правни работи во Дирекцијата за девизно- доку-
ментарна контрола при Народна банка на Република 
Македонија 

- Васко Џамбаски, директор на Дирекцијата за без-
готовинско плаќање во Заводот за платен промет -
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 17-914/2 
13 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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697. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Јавно претпријатие, Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98) 
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 27 април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на ЈП Македон-
ска радиодифузија - Скопје се именуваат: 

- Арун Ибраими, уредник на Емисии во Информа-
тивната програма - Редакција за емисии на албански 
јазик во ЈП Македонска радио-телевизија - Скопје. 

-Драги Јаневски, главен инженер во Рудници и же-
лезарница „Скопје" - Скопје - МРТТ - ДОО - ЦО -
Скопје, 

- Панде Лазаревски, елек.инж. технички директор 
во ЈП „Електростопанство на Македонија" - Подруж-
ница „Електродистрибуција" - Битола, 

- Тони Насев, елек. инж. стручен соработник за 
автоматска обработка на податоци во Заводот за вра-
ботување на Република Македонија. 

Од редот на вработените на претпријатието се име-
нуваат: 

-Драган Бајрактаров, раководител на Сектор „Пре-
даватели и репетитори", 

-Лазар Данов, раководител на Сектор „Радиопрсда-
вателна техника", 

- Митко Попрцов, главен инженер на ТВ/УКБ 
пункт „Пелистер". 

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

Бр. 17-1251/1 
27 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е.p. 

698. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.05.1998 година, донесе 

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-

СТИТЕ ВО 1998 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се определуваат работите од пре-
мерот, катастарот и запишувано на правата на недвиж-
ностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1998 
година. 

Во 1998 година премер и катастар на недвижностите 
ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Пех-
чево, (Берово)*, Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Ста-
равина, Могила, Кукурсчани, Цапари, Добрушево (Би-
тола)*, Македонски Брод, Самоков, Пласница (Маке-
донски Брод)*, Валандово (Валандово)*, Виница, Бла-
тец (Виница)*, Гевгелија, Миравци, Богданци, Стар 

Дојран (Гевгелија)*, Гостивар, Неготино-Полошко, 
Врапчиште, Ростуша, Маврови-Анови, Чегране, Долна 
Бањица, Србиново, Вруток (Гостивар)*, Дебар, Цен-
тар Жупа (Дебар)*, Делчево, Македонска Каменица 
(Делчево)*, Демир Хисар, Сопотница, (Демир Хисар)*, 
Кавадарци, Конопиште, Росоман (Кавадарци)*, Ки-
чево, Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас (Кичево)*, 
Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци, Оризари (Ко-
чани)*, Кратово (Кратово)*, Крива Паланка, Ранковце 
(Крива Паланка)*, Куманово, Липково, Орашец, Кле-
чевце, Старо Нагоричане (Куманово)*, Крушево, Жи-
тоше (Крушево)*, Неготино, Демир Капија (Него-
тино)*, Охрид, Белчишта, Косел, Мешеишта 
(Охрид)*, Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаш-
тани, Витолиште (Прилеп)*, Пробиштип, Злетово 
(Пробиштип)*, Радовиш, Конче, Подареш (Радовиш)*, 
Ресен (Ресен)*, Свети Николе, Лозово (Свети Ни-
коле)*, Струмица, Ново Село, Васил ево, Босилово, 
Куклиш, Муртино (Струмица)*, Струга, Луково, Дело-
гожди, Лабуништа, Велешта, Вевчани (Струга)*, Те-
тово, Џепчиште, Теарце, Брвеница, К а м е р н е , Бого-
виње, Шипковица, Желино, Јегуновце, Вратница (Те-
тово)*, Велес, Богомила, Градско, Чашка, Извор (Ве-
лес)*, Штип, Карбинци (Штип)*, Арачиново, Студени-
чани, Зелениково, Петровец, Илинден, Сопиште, Са-
рај, Кондово, Чучер-Сандево (Скопје)* и општините во 
градот Скопје: Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Ки-
села Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари: 

Со Програмата се опфатени следните видови на ра-
бота: 

A) Премер и катастар на недвижностите со запишу-
вање на правата на недвижностите; 

Б) Основни геодетски работи; 
B) Бонитирање на земјиштето; и 
Г) Одржување на премерот и катастарот со компју-

терско спроведување на промените во катастарските 
операти и пресметување на катастарскиот приход и 
облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност. 

Д) Снимање на одредени локалитети во КО: Тетово, 
Крушево, Гевгелија и Дојран за потребите на преме-
рот, како и за просторно уредувана на истите. 

II 

А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-
СТИТЕ СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 
програма се состои од: 

- отпочнувана на нов премер; и 
- продолжување на премерот кој е во тек. 
Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на не-

премерените подрачја на општините: Радовиш, Пода-
реш, Валандово и Берово. 

Продолжувана на премерот кој е во тек, ќе се 
врши на подрачјето на општините: Берово, Пехчево, 
Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, 
Кукуречани, Цапари, Добрушево, Македонски Брод, 
Самоков, Пласница, Валандово, Виница, Блатец, 
Гевгелија, Миравци, Богданци, Стар Дојран, Гости-
вар, Неготино-Полошко, Врапчиште, Ростуша, Ма-
врови-Анови, Чегране, Долна Баница, Србиново, 
Вруток, Дебар, Центар Жупа, Делчево, Македонска 
Каменица, Демир Хисар, Сопотница, Кавадарци, Ко-
нопиште, Росоман, Кичево, Другово, Осломеј, Вра-

* Општините во заграда се според територијалната по-
делба на Република Македонија од 1965 година и спо-

ред постојната организациона поставеност на Репу-
бличката геодетска управа - Скопје 
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нештица, Зајас, Кочани, Чешиново, Облешево, 
Зрновци, Оризари, Кратово, Крива Паланка, Ран-
ковце, Куманово, Липково, Орашац, Клечевце, 
Старо Нагоричане, Крушево, Житоше, Неготино, 
Демир Капија, Охрид, Бел ништа, Косел, Мешеишта, 
Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаштани, Вигго-
лиште, Пробиштип, Злетово, Радовиш, Конче, По-
дареш, Ресен, Свети Николе, Лозово, Струмица, 
Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино, 
Струга, Луково, Делогожди, Лабуништа, Велешта, 
Вевчани, Тетово, Џепчиште, Теарце, Брвеница, Ка-
мењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце, 
Вратница, Велес, Богомила, Градско, Чашка, Извор, 
Штип, Карбинци, Арачиново, Студеничани, Зелени-
ково, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово, 
Чучер-Сандево и општините во градот Скопје: Гази 
Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, 
Чаир и Шуто Оризари. 

Премерот и катастарот на недвижностите предви-
дени со Програмата за 1998 година ги опфаќа след-
ните видови на работа: подготвување на недвижно-
стите за авионско снимање; поставување и одреду-
вање на врзни точки; авионско снимање и изготву-
вање на фотодокументација за снимените недвижно-
сти; дешифрирање на недвижностите; пресметување 
координати и коти на геодетски точки; реституција 
на снимените недвижности; картографе^ обработка 
на оригиналите (плановите) на снимените недвижно-
сти; пресметување на површини на катастарски пар-
цели на земјиштето; катастарско класирање на сни-
меното земјиште; мерење и вршење увид на згради, 
делови од згради (станови), помошни објекти и про-
стории; реамбулација - дополнителен премер, при-
преми и компјутерска обработка на податоците од 
премерот и изготвување на пописни листи; излагање 
на јавен увид на податоците од премерот и запишу-
вање на правата на недвижностите; изготвување на 
катастарски операти и умножување (репродукција) 
на изготвените оригинали (планови). 

1. Подготвување на недвижностите за авионско 
снимање 

Ќе се изврши подготвување на недвижностите 
за авионско снимање на ^премерените подрачја на 
општините: Радовиш на 21 катастарски општини 
(КО): Ал ико ч, Алилобаси, Држанци, Дурутлија, 
Калаузлија, Карал абаси, Караџалар, Козбунар, 
Коџалија, Коселија, Ново Село, При ал иј а, Сари-
ѓол, Супурге, Худаверлија, Чесме Маале, Шипко-
вица, Шаин Таш, Штурово, Радовиш и Раклиш, во 
размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 
КО (изграден дел): Аликоч, Калаузлија, Козбунар, 
Коџалија, Прналија и Раклиш, градежниот реон на 
град Радовиш, во размер 1:1000, на површина од 
690 хектари; Подареш на 1 КО: Смиланци, во раз-
мер 1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО 
(изграден дел) Смиланци, во размер 1:1000, на 
површина од 30 хектари; В ал андо во на 5 КО: Ра-
брово, Валандово, Пирава, Јосифово и Градец-У-
дово, во размер 1:2500, на површина од 17 044 хек-
тари и 5 КО (изграден дел): градежен реон на град 
Валандово и изграден дел на КО: Раброво, Пирава, 
Јосифово и Градец-Удово, во размер 1:1000 на 
површина од 650 хектари; Берово на 1 КО: Берово, 
во размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и 
градежниот реон на град Берово, во размер 1:1000, 
на површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 
хектари. 

2. Поставување и одредување на врзни точки 

Ќе се изврши поставување и одредување на 
врзни точки на земјиштето на кое ќе се врши пре-

мер на подрачјата на општините: Радовиш на 21 
КО (поименично дадени во точка бр. 1, во размер 
1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО, 
изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), 
во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; По-
дареш на 1 КО, Смиланци, во размер 1:2500, на 
површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) 
КО Смиланци, во размер 1:1000, на површина од 30 
хектари; Валандово на 5 КО (поименично дадени 
во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 
17 044 хектари и 5 КО, изграден дел (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на повр-
шина од 650 хектари; Берово на 1 КО, Берово, во 
размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и 
градежен реон на град Берово, во размер 1:1000, на 
површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 
хектари. 

3. Авионско снимање на недвижностите 

Ќе се изврши авионско с н и м а а на недвижно-
стите и ќе се изготви фото-техничка документација 
(контакт-копии, фото скици и диа филмови) на 
снимените подрачја на општините: Радовиш на 21 
КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:2500, на површина од 22 584 хектари и 7 КО, 
изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), 
во размер 1:1000, на површина од 690 хектари; По-
дареш на 1 КО, Смиланци, во размер 1:2500, на 
површина од 5 103 хектари и 1 КО (изграден дел) 
КО Смиланци во размер 1:1000, на површина од 30 
хектари; Валандово на 5 КО (поименично дадени 
во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 
17 044 хектари и 5 КО, изграден дел (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на повр-
шина од 650 хектари; Берово на 1 КО, Берово, во 
размер 1:2500, на површина од 11 678 хектари и 
градежен реон на град Берово, во размер 1:1000, на 
површина од 350 хектари или вкупно на 58 129 
хектари. 

4. Дешифрирање на снимените недвижности 
Ќе се изврши дешифрирање на детал на сниме-

ните недвижности на подрачјето на општините: Ра-
довиш на 21 КО (поименично дадени во точка бр. 
1), во размер 1:2500, на површина од 22 584 хектари 
и 7 КО, изграден дел (поименично дадени во точка 
бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 690 хек-
тари; Подареш на 1 КО, Смиланци, во размер 
1:2500, на површина од 5 103 хектари и 1 КО (изгра-
ден дел) КО Смиланци, во размер 1:1000, на повр-
шина од 30 хектари; Валандово на 5 КО (поиме-
нично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 
површина од 17 044 хектари и 5 КО, изграден дел 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:1000, на површина од 650 хектари; Берово на 1 
КО, Берово, во размер 1:2500, на површина од 11 
678 хектари и градежен реон на град Берово, во 
размер 1:1000, на површина од 350 хектари или 
вкупно на 58 129 хектари. 

5. Пресметување координати и коти на врзни точки 

Ќе се изврши пресметување на координати и 
коти на врзни точки на снимените недвижности на 
подрачјата на општините: Радовиш на 21 КО (по-
именично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, 
на површина од 22 584 хектари и 7 КО, изграден 
дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:1000, на површина од 690 хектари; Подареш на 1 
КО, Смиланци, во размер 1:2500, на површина од 5 
103 хектари и 1 КО (изграден дел) КО Смиланци, 
во размер 1:1000, на површина од 30 хектари; Ва-
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ландово на 5 КО (поименично дадени во точка бр. 
1), во размер 1:2500, на површина од 17 044 хектари 
и 5 КО, изграден дел (поименично дадени во точка 
бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 650 хек-
тари; Берово на 1 КО, Берово, во размер 1:2500, на 
површина од 11 678 хектари и градежен реон на 
град Берово, во размер 1:1000, на површина од 350 
хектари или вкупно на 58 129 хектари. 

6. Реституција на снимените недвижности 

Ке се изврши реституција на дел од снимените 
недвижности на подрачјето на општините: Кисела 
Вода на 1 КО: (Драчево), во размер 1:2500, на 
површина од 1 030 хектари и изградениот дел на 1 
КО (Драчево), во размер 1:1000, на површина од 
590 хектари; Самоков на 17 КО: (Требовље, Волче, 
Заград, Битово, Растеж, Косово, Ботуше, Брест, 
Звечан, Бенче, Самоков, Ковче, Могилец, 
Лупште, Зркле, Сушица и Инче), во размер 1:2500, 
на површина од 19 006 хектари и изградениот дел 
на 3 КО: (Требовље, Брест и Самоков), во размер 
1:1000, на површина од 200 хектари; Брод Маке-
донски на 1 КО: (Црешнево), во размер 1:2500, на 
површина од 5 459 хектари и изградениот дел на 1 
КО (Црешнево), во размер 1:1000, на површина од 
100 хектари: Гостивар на 6 КО (Дебреше, Чајле, 
Балин Дол, Мало Турчане, Беловиште и Гости-
вар), во размер 1:2500, на површина од 3 494 хек-
тари и изградениот дел, на 6 КО (Дебреше, Чајле, 
Балин Дол, Младо Турчане, Беловиште и Гости-
вар), во размер 1:1000, на површина од 1 521 хек-
тари; Долна Баница на 1 КО (Горна и Долна Ба-
ница), во размер 1:2500, на површина од 894 хек-
тари и изградениот дел на 1 КО (Горна и Долна 
Баница), во размер 1:1000, на површина од 400 хек-
тари и Вруток на 1 КО (Здуње), во размер 1:2500, 
на површина од 175 хектари и изградениот дел на 1 
КО (Здуње), во размер 1:1000, на површина од 150 
хектари, или вкупно на површина од 33 019 хек-
тари. 

7. Картографе^ обработка на оригинали (ката-
старски планови) 

Ќе се изврши картографе^ обработка на ори-
гинали (планови) на снимените недвижности на по-
драчјето на општините: Кисела Вода на 1 КО: 
(Драчево), во размер 1:2500, на површина од 1 030 
хектари и изграден дел на 1 КО: (Драчево), во 
размер 1:1000, на површина од 590 хектари; Само-
ков на 17 КО: (поименично дадени во точка бр. 6), 
во размер 1:2500, на површина од 19 006 хектари и 
изграден дел на 3 КО (поименично дадени во точка 
бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 200 хек-
тари; Брод Македонски на 1 КО: (Црешнево), во 
размер 1:2500, на површина од 5 459 хектари и 
изграден дел на 1 КО (Црешнево), во размер 
1:1000, на површина од 100 хектари; Гостивар на 6 
КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 
1:2500, на површина од 3 494 хектари и изграден 
дел на 6 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во 
размер 1:1000, на површина од 1 521 хектари; 
Долна Баница на 1 КО (Горна и Долна Баница), во 
размер 1:2500, на површина од 894 хектари и изгра: 
ден дел на 1 КО (Горна и Долна Баница), во размер 
1:1000, на површина од 400 хектари и Вруток на 1 
КО (Здуње), во размер 1:2500, на површина од 175 
хектари и изградениот дел на 1 КО (Здуње), во 
размер 1:1000, на површина од 150 хектари, или 
вкупно на површина од 33 019 хектари. 

8. Пресметување на површини на недвижностите 

Ќе се изврши пресметување на површини на пар-
цели на снимените недвижности на подрачјето на опш-
тините: Кисела Вода на 1 КО: (Драчево), во размер 
1:2500, на површина од 1030 хектари и изградениот дел 
на 1 КО: (Драчево), во размер 1:1000, на површина од 
590 хектари; Самоков на 17 КО: (поименично дадени во 
точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 19 006 
хектари и изграден дел на 3 КО (поименично дадени во 
точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 200 
хектари; Брод Македонски на 1 КО: (Црешнево), во 
размер 1:2500, на површина од 5459 хектари и изграден 
дел на 1 КО (Црешнево), во размер 1:1000, на повр-
шина од 100 хектари и Гостивар на 1 КО: (Гостивар), во 
размер 1:1000 на површина од 741 хектари, или вкупно 
на површина од 27 126 хектари. 

9. Катастарско класирање на земјиштето 

Ќе се изврши катастарско класирање на снимените 
недвижности на подрачјето на општините: Чегране на 3 

•КО (Корито, Форино и Чегране), во размер 1:2500, на 
површина од 6055 хектари и изграден дел на 3 КО (Ко-
рито, Форино и Чегране), во размер 1:1000, на повр-
шина од 480 хектари; Гостивар на 6 КО (Дебреше, 
Гостивар, Чајле, Балин Дол, Мало Турчане и Бело-
виште), во размер 1:2500, на површина од 3494 хектари 
и изграден дел на 6 КО: (Дебреше, Гостивар, Чајле, 
Балин Дол, Мало Турчане и Беловиште), во размер 
1:1000, на површина од 1521 хектари; Вруток на 1 КО 
(Здуње), во размер 1:2500, на површина од 175 хектари 
и во размер 1:1000, на површина од 150 хектари; Долна 
Баница на 1 КО (Горна и Долна Баница) во размер 
1:2500, на површина од 894 хектари и во размер 1:1000, 
на површина од 400 хектари и Србиново на 1 КО 
(Трново), во размер 1:2500, на површина од 1890 хек-
тари и во размер 1:1000, на површина од 65 хектари или 
вкупно на површина од 15124 хектари. 

10« Мерење и вршење увид на згради 

Ќе се изврши мерење и увид на згради, делови од 
згради (станови), деловни простории на подрачјата на 
општините: Пехчево на 1 КО (Умлена); Битола на 1 
КО (Битола - Дел); Самоков на 3 КО: (Рамне, Белица и 
Калуѓерец); Дебар на 1 КО (Дебар - Дел); Центар 
Жупа на 4 КО: (Голем Папрадник; Мал Папрадник, 
Житинени и Броштица); Делчево на 1 КО: (Тработи-
виште); Македонска Каменица на 1 КО: (Саса); Сопот-
ница на 1 КО: (Суво Грло); Вранештица на 5 КО: (Вра-
нештица, Стаорец - Карабуница, Миокази, Челопеци и 
Орланци); Кратово на 3 КО: (Коњух, Пендак и Ди-
монце); Охрид на 2 КО (Лескоец и Косел); Ресен на 1 
КО: (Ресен - дел); Свети Николе на 4 КО: (Делесинци, 
Пеширово, Кадрифаково и Буриловци); Лозово на 2 
КО: (Сарамзалино и Хаџи Матово); Струга на 1 КО: 
(Октиси); Ново Село на 1 КО: (Секирник) и општините 
во град Скопје: Кисела Вода, на 1 КО: (КО Кисела 
Вода Н-дел) и Чаир, на 1 КО: (КО Бутел - дел) или 
вкупно на 34 КО. 

11. Реамбулација - донол вител ен премер 

Ќе се врши реамбулација - дополнителен премер на 
настанатите измени на недвижностите во изминатиот 
период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на 
недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се 
врши на подрачјата каде е извршен премерот на зем-
јиштето по фотограметриска и класична метода во из-
минатиот период во општините: Пехчево на 1 КО: 
(У мл ена); Центар Жупа на 4 КО: (Голем Папрадник, 
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Мал Папарадник, Житинени и Броштица); Делчево на 
1 КО: (Тработивиште); Македонска Каменица на 1 КО: 
(Саса); Сопотница на 1 КО: (Суво Грло); Вранештица 
на 4 КО: (Стаорец - Карабуннца, Миокази, Челопеци и 
Орланци); Кратово на 3 КО: (Коњух, Пендак и Ди-
монце); Крушево на 1 КО: (Крушево - дел); Неготино 
на 1 КО: (Неготино - вон град); Радовиш на 1 КО: 
(Ињево - дел); Свети Николе на 4 КО: (Делесинци, 
Пеширово, Кадрифаково и Бу рил овци); Лозово на 2 
КО: (Сарамзалино и Хаџи Матово); Вевчани на 1 КО: 
(Вевчани - дел); Лабуниште на 1 КО: (Лабуниште -
дел); Град Скопје, Општина Кисела Вода на 1 КО: 
(Кисела Вода II); Општина Чаир на 1 КО: (КО Бутел -
дел) или вкупно на 28 КО. 

12. Припрема и компјутерска обработка иа податоците 
од премерот 

По извршеното пресметување на површините на 
парцелите на снимените подрачја и на подрачјата на 
која е извршена реамбулација, податоците за недвиж-
ностите, носители на правата на недвижностите, нуме-
ричките и описните податоци, површините, катастар-
ските класи и катастарските култури на парцелите се 
внесуваат во базата на информативниот систем, се 
обработуваат за востановување на единствена евиден-
ција на недвижностите и се изготвуваат пописни листи 
врз основа на кои ќе се врши излагање на јавен увид на 
податоците од премерот и катастарот на недвижно-
стите и утврдување на правата на недвижностите во 
следните општини: Пехчево на 1 КО: (Умлена); Само-
ков на 7 КО: (Здуње, Близанско, Брезница, Тажево, 
Рамне, Белица и Калуѓерец); Виница на 1 КО: (Пек-
лани) Стар Дојран на 2 КО: (Црничани и Фурка); Дел-
чево на 1 КО: (Тработивиште); Македонска Каменица 
на 1 КО: (Саса); Росоман на 1 КО: (Камен Дол); Кра-
тово на 4 КО: (Шопско Рударе, Коњух, Пендак и Ди-
монце); Радовиш на 1 КО: (Ињево); Свети Николе на 7 
КО: (Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино, Ма-
креш, Стануловци и Арбасанци) и Кисела Вода на 1 
КО: (Кисела Вода II) или вкупно на 27 КО. 

13. Излагање на јавен увид на податоците од нремерот 
и запишување на правата на недвижностите со дополни-

телен премер 

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците 
од премерот на недвижностите при што ќе се утврду-
ваат и запишуваат правата, како и товарите кои посто-
јат на снимените недвижности на подрачјата на општи-
ните: Пехчево на 2 КО: (Псхчево - дел и Умлена); 
Битола на 1 КО: (Битола - дел); Брод Македонски на 1 
КО: (Брод Македонски - дел); Самоков на 3 КО: 
(Рамне, Белица и Калуѓерец); Виница на 1 КО: (Пек-
лани); Стар Дојран на 2 КО: (Црничани и Фурка); 
Делчево на 1 КО: (Тработивиште); Македонска Каме-
ница на 1 КО: (Саса); Росоман на 1 КО: (Камен Дол); 
Кратово на 4 КО: (Шопско Рударе, Коњух, Пендак и 
Димонци); Куманово на 1 КО: (Куманово - дел); Него-
тино на 1 КО: (Пепелиште - дел); Ресен на 1 КО: 
(Ресен - дел), Радовиш на 2 КО: (Бучим - дел и Ин>ево); 
Свети Николе на 7 КО: (Немањица, Мечкуевци, Ран-
ч и н а , Патетино, Макреш, Стануловци и Арбасанци); 
Велес на 1 КО: (Велес - дел) и Кисела Вода на 1 КО: 
(Кисела Вода II - дел) или вкупно на 31 КО. 

14. Изготвување на катастарски операти 

Ќе се изготват катастарски операти на недвижно-
стите по механографски пат за секоја катастарска опш-
тина посебно за премерените подрачја на општините: 
Брод Македонски на 1 КО: (Брод Македонски); Само-

ков на 3 КО: (Рамне, Белица и Калуѓерец); Виница на 1 
КО: (Пекљани); Стар Дојран на 2 КО: (Црничани и 
Фурка); Делчево на 1 КО: (Тработивиште); Македон-
ска Каменица на 1 КО: (Саса); Росоман на 1 КО: (Ка-
мен Дол); Кратово на 4 КО: (Шопско Рударе, Коњух, 
Пендак и Димонце); Неготино на 1 КО: (Пепелиште); 
Радовиш на 2 КО: (Ињево и Бучим); Свети Николе на 7 
КО: (Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино. Ма-
креш, Стануловци и Арбасанци) и Велес на 1 КО (Ве-
лес) или вкупно на 25 КО. 

Со изготвување на катастарски операти како по-
следна фаза од премерот ќе биде востановена катастар-
ската евиденција на недвижностите врз основа на пре-
мерот на овие подрачја кој е извршен според Законот 
за премер, катастар и запишување на правата на нед-
вижностите за секоја катастарска општина посебно. 

15. Репродукција на оригинали 

Ќе се изврши репродукција на изготвените ориги-
нали (планови) за премереното подрачје на општините: 
Брод Македонски на 1 КО: (Брод Македонски), во раз-
мер 1:1000, на 11 оригинали; Самоков на 7 КО: (Здуње, 
Близанско, Брезница, Тажево, Рамне, Белица и Калу-
ѓерец), во размер 1:1000, на 14 оригинали и во размер 
1:2500, на 125 оригинали; Кавадарци на 5 КО: (Марена, 
Сопот, Дреново, Кесендре и Грбовец); во размер 
1:1000, на 18 оригинали и во размер 1:2500, на 22 ориги-
нали; Росоман на 1 КО: (Сирково), во размер 1:1000, на 
7 оригинали А Град Скопје, Општина Кисела Вода на 1 
КО: (Кисела Вода II); во размер 1:1000, на 50 ориги-
нали. 

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

На делот на подрачјето помеѓу градовите: Радовиш 
и Струмица, како и помеѓу градовите Охрид и Струга 
ќе се постави ланец на триаголник од тригонометри-
ски точки и ќе се одредат и пресметаат координати и 
коти на тригонометриска мрежа. 

Ако во 1998 година се добијат финансиски средства 
и се набави потребна опрема Републичката геодетска 
управа има оспособен стручен кадар да изврши ГПС 
мерења на тригонометриска мрежа од II, III и IV ред во 
Република Македонија со цел да се поврзе со тригоно-
метриска мрежа од I ред која во целост е одредена и 
израмнета. 

В. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Ќе се врши бонитирање на земјиштето на подрач-
јето на општините: Старо Нагоричане, Липково, Кума-
ново и Клечевци, на 59 КО, на површина од 65 336 
хектари и Кавадарци на 9 КО, на површина од 14 336 
хектари. 

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски 
анализи на земјиштето на наведеното подрачје на околу 
2 807 педолошки профили со 7 200 почвени анализи. 
Врз основа на добиените резултати од теренските и 
лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни 
карти, педолошки карти, кадети на ерозија, карти на 
водолежност - славност и земјоделски карти посебно за 
земјиштето на секоја катастарска општина. 

Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
СО КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗ-

МЕНИТЕ ВО КАТАСТАРСКИОТ ОПЕРАТ 

1. Во 1998 година ќе се врши одржување на 1 421 
катастарски општини, според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето, во следните општини, во Репу-
бликата: Берово, во 6 КО (катастарски општини); Пех-
чев©, во 4 КО; Битола, во 14 КО; Бистрица, во 17 КО, 
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Новаци, во 11 КО, Бач, во 10 КО: Старавина, шо 12 КО: 
Могила, во 4 КО; Кукуречани, во 5 КО: Цапари, во 12 
КО; Добрушево, во 6 КО; Брод Македонски, во 17 КО; 
Самоков, во 24 КО; Пласница, во 2 КО; Валандово, во 
8 КО; Виница, во 11 КО; Блатец, во 2 КО; Гевгелија, во 
5 КО; Миравци, во 3 КО; Богданци, во 2 КО; Стар 
Дојран, во 13 КО; Гостивар, во 6 КО; Неготино-По-
лошко, во 8 КО; Врапчиште, во 7 КО; Ростуша, во 21 
КО; Маврови-Анови, во 23 КО; Чегране, во 4 КО; 
Долна Бањица, во 5 КО; Србиново, во 7 КО; Вруток, 
во 8 КО; Дебар, во 1 КО; Центар Жупа, во 15 КО; 
Делчево, во 10 КО; Македонска Каменица, во 4 КО; 
Демир Хисар, во 12 КО; Омотница, во 18 КО; Кава-
дарци, во 15 КО; Конопиште, во 12 КО; Росоман, во 6 
КО; Кичево, во 6 КО; Другово, во 6 КО; Осломеј, во 17 
КО; Вранештица, 14 КО; Зајас, 12 КО; Кочани, во 17 
КО, Чешиново, во 6 КО; Облешево, во 8 КО; Зрновци, 
во 3 КО; Оризари, во 9 КО; Кратово, во 12 КО; Крива 
Паланка, во 11 КО; Ранковце, во 1 КО; Куманово, во 
22 КО; Липково, во 21 КО; Орашац, во 12 КО; Кле-
чевце, во 13 КО; Старо Нагоричане, во 26 КО; Кру-
шево, во 11 КО; Житоше, во 3 КО; Неготино, во 14 
КО; Демир Капија, во 5 КО; Охрид, во 13 КО; Бел-
чишта, во 19 КО; Косел, во 11 КО; Мсшеишта, во 6 
КО; Прилеп, во 33 КО; Долнени, во 35 КО; Топол чани. 
во 14 КО; Кривогаштани, во 11 КО; Виталните, во 15 
КО; Пробило-™, во 23 КО; 3летово, во 6 КО; Радо-
виш, во 29 КО; Конче, во 1 КО; Подареш, во 5 КО; 
Ресен, во 36 КО; Свети Николе, во 28 КО; Лозово, вс 
И КО; Струмица, во 10 КО; Ново Село, во 16 КО, 
Василево, во 18 КО; Босилово, во 15 КО; Куклиш, во 
10 КО; Муртино, во 4 КО; Струга, во 15 КО; Луково, 
во 14 КО; Делогожди, во 7 КО; Лабуништа, во 3 КО; 
Велешта, во 4 КО; Венчани, во 1 КО; Тетово, шо 8 КО; 
Џепчиште, во 6 КО; Теарце, во 13 КО; Брвеница, во 10 
КО; Камењане, во 8 КО; Боговиње, во 6 КО; Шипко-
вица, во 6 КО; Желино, во 18 КО; Јегуновце, во 11 КО; 
Вратница, во 6 КО; Велес, во 30 КО; Богомила, во 13 
КО; Градско, во 12 КО; Чашка, во 15 КО; Извор, во 11 
КО; Штип, во 44 КО; Карбинци, во 28 КО; Арачиново, 
во 5 КО; Сгуденичаии, во 19 КО; Зелениково., во 14 
КО; Петровец, во 16 КО; Илинден, во 12 КО; Со-
пиште, во 13 КО; Сарај, во 15 КО; Кондово, во 7 КО; 
Чучер-Сандево, во 7 КО; Гази Баба, во И КО; Ѓорче 
Петров, во 8 КО; Карпош, во 4 КО; Кисела Вода, во 5 
КО; Чаир, во 6 КО и Шуто Оризари, во 2 КО. 

За 297 катастарски општини одржувањето ќе се 
врши според Законот за премер, катастар и занишу-
вање на правата на недвижностите во следното опш-
тини: Берово, во 3 КО (катастарски општини); Пех-
чево, во 3 КО; Бистрица, во 2 КО; Битола, во 5 КО; 
Новаци, во 6 КО; Могила, во 8 КО; Куку речани, во 7 
КО; Цапари, во 1 КО; Добрушево, во 4 КО; Брод 
Македонски, во 6 КО; Власница, во 2 КО; В штандова, 
во 14 КО; Виница, во 2 КО; Гевгелија, во 6 КО; Ми-
равци, во 3 КО; Богданци, во 2 КО; Дебар, во 12 КО; 
Центар Жупа, во 5 КО; Делчево, во 12 КО; Македонска 
Каменица, во 5 КО; Демир Хисар, во 11 КО; Кава-
дарци, во 9 КО; Росоман, во 4 КО; Кичево, во 1 КО; 
Другово, во 20 КО; Оризари, во 1 КО; Кратово, во 19 
КО; Крива Паланка, во 23 КО; Ранковце, во 16 КО; 
Куманово, во 4 КО; Липково, во 1 КО; Клечевце, во 1 
КО; Старо Нагоричане, во 6 КО, Крушево, во 9 КО; 
Неготино, во 5 КО; Демир Капија, во 9 КО; Прилеп, во 
2 КО; Кривогаштани, во 1 КО; Пробишпвд, во 2 КО; 
Злетово, во 4 КО; Радовиш, во 2 КО; Конче, во 13 КО; 
Ресен, во 7 КО; Свети Николе, во 4 КО; Струмица, во 1 
КО; Лабуниште, во 1 КО; Струга, во 2 КО; Градско, во 
3 КО; Чучер-Сандево, во 5 КО; Град Скопје, Општина 
Центар, во 2 КО и Карпош, во 1 КО. 

Ќе се врши спроведување на настанатите измени во 
податоците на недвижностите од премерот и катаста-

рот на недвижностите во катастарските операти на 
1 718 катастарски општини во Републиката. Бројот на 
измените износува околу 440 ООО. 

2. Ќе се врши пресметување на катастарскиот при-
ход на земјиштето по постојните 1 718 катастарски 
општини во Републиката. 

3. Ќе сс врши пресметување и обработка на данокот 
и придонесите на граѓаните кои остваруваат приход од 
земјоделска дејност во Републиката. 

Врз основа на вкупниот катастарски Приход и пода-
тоците за даночните обврзници во текот на 1998 година, 
ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на 
даноците и придонесите на граѓаните од земјоделска 
дејност. Обработката на облогот ќе се дистрибуира во 
следните излезни листи: решенија за даночни обврз-
ници, облагателни листи, азбучни прегледи на даноч-
ните обврзници, рекапитулација по катастарски опш-
тини и друга документација. 

Компјутерската обработка ќе се изврши за подрач-
ните одделенија на Министерството за финансии: Бе-
рово, со 8 964 даночни обврзници; Брод Македонски, со 
6 821 даночни обврзници; Валандово, со 3 666 даночни 
обврзници; Виница, со 5 037 даночни обврзници; Дебар, 
со 4 492 даночни обврзници; Делчево, со 8 367 даночни 
обврзници; Демир Хисар, со 5 578 даночни обврзници; 
Гевгелија, со 9 387 даночни обврзници; Гостивар, со 
15 ОИ даночни обврзници; Кавадарци, со 15 984 да-
ночни обврзници; Кичево со 16 434 даночни обврзници; 
Кочани, со 11 340 даночни обврзници; Кратово, со 5 105 
даночни обврзници; Крушево, со 3 190 даночни обврз-
ници; Куманово, со 32 680 даночни обврзници; Охрид, 
со 19 836 даночни обврзници; Крива Паланка, со 9 076 
даночни обврзници; Пробиштип, со 5 015 даночни 
обврзници; Радовиш, со 9 858 даночни обврзници; Ре-
сен, со 8 458 даночни обврзници; Неготино, со 6 163 
даночни обврзници; Скопје, со 55 425 даночни обврз-
ници; Свети Николе, со 8 856 даночни обврзници; 
Струга, со 15 729 даночни обврзници; Тетово, со 28 975 
даночни обврзници; Велес, со 14 854 даночни обврзници 
и Штип, со 9 341 даночни обврзници, или вкупно 343 642 
даночни обврзници по основ на земјоделска дејност. 

Д. СНИМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО 
КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ: ТЕТОВО, КРУ-

ШЕВО, ГЕВГЕЛИЈА И ДОЈРАН 

Ќе се изврши снимање и изготвување на геодетски 
подлоги во размер 1:1000 на одредени локалитети на 
горе наведените катастарски општини за потребите на 
премерот, како и за потребите на просторно планирање 
на истите, ако споменатите општини обезбедат до-
волно финансиски средства. 

III 

Ѓ. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 

За извршување на работите од Програмата за 1998 
година потребни се средства во износ од 97.267.000,00 
денари од кои: 

- 61 «420.000,00 денари трошоци за Програмата обез-
бедени со Републичкиот буџет за 1998 година, 

- 35.847.000,00 денари трошоци за Програмата пла-
нирани да се обезбедат од сопствени приходи на Репу-
бличката геодетска управа, 

- 3.000.000,00 денари за теренски возила обезбедени 
со Републичкиот будат за 1998 година. Висината на 
средствата за Програмата се утврдени според трошо-
ците на премерот и катастарот на недвижностите во 
месец ие f t i А 1997 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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IV 

Е. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

Бр. 23-801/1 „ « 
а iQQQ тпина Претседател на Владата 

С к о пТе н а Р е п л и к а Македонија, 
Ј Бранко Црвенковски, с.р. 

699« 
Врз основа на член З-б, став 4 од Законот за буџе-

тите („Службен весник на РМ", број 79/93, 3/94 и 71/%), 
министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ 
ЗА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ-КОРИСНИЦИ 

НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на водење на 

Регистарот за корисниците и единките - корисници на 
Буџетот на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Регистар на корисници). 

Член 2 
Регистарот на корисници претставува посебна ма-

тична евиденција за корисниците и за единките - корис-
ници на Буџетот на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: корисници). 

Член 3 
Регистарот на корисници што се води при Министер-

ството за финансии се води ажурно и со сите податоци 
согласно овој правилник. 

Во Регистарот на корисниците се запишуваат след-
ните податоци: 

1. Реден број 01 - раздел и глава 
На реден број 01 се впишува нумеричка ознака на 

разделот и главата од Буџетот на Република Македо-
нија на кој корисникот припаѓа со контролен број (шест 
цифри). 

2. Реден број 02-реден број на Регистарот 
На реден број 02 се впишува со нумеричка ознака 

редниот број на Регистарот, со контролен број според 
утврдениот модел (пет цифри). Податокот за реден 
број се зема од книгата на контролните броеви. 

При автоматизирана постапка на отворање на Реги-
стар на корисници, редниот број на Регистарот се доде-
лува автоматски. 

3. Реден број ОЗ - назив на корисникот 
На реден број ОЗ се впишува потполниот назив на 

корисникот утврден со пропис, решение или друг соод-
ветен акт (144 знака). 

4. Реден број 04 - скратен назив на корисникот 
На реден број 04 се впишува скратениот назив на 

корисникот (најмногу 35 знака). 
5. Реден број 05 - место 
На реден број 05 се впишува името на местото, каде 

што е седиштето на корисникот во Република Македо-
нија (најмногу 22 знака). 

6. Реден број 06 - поштенски број 
На реден број 06 се впишува поштенскиот број на 

местото каде што е седшитето на корисникот според 
пописот на поштенските броеви во Република Македо-
нија (5 цифри). 

7. Реден број 07 - улица и број 
На реден број 07 се впишува улицата и бројот каде 

што е седиштето на корисникот (38 знака). 

8. Реден број 08 - општина 
На реден број 08 се впишува ознаката на општината 

во која е седиштето на корисникот (3 цифри). 
9. Реден број 09 - број на жиро сметката 
На реден број 09 се впишува бројот на жиро смет-

ката на корисникот која е поделена на три дела. Првиот 
дел се состои од 5 цифри и се впишува податок за 
оперативен број на организационата единица на Заво-
дот за платен промет, вториот дел од 3 цифри и се 
впишува податок за број на сметка и третиот дел од 7 
цифри во кој се внесува податок за бројот на индивиду-
алната партија за соодветната сметка. 

10. Реден број 10 - број на сметка за сопствени при-
ходи. 

На реден број 10 се впишува бројот на сметката за 
сопствени приходи на корисникот кој е поделен на три 
дела. Првиот дел се состои од 5 цифри, вториот дел од 3 
цифри и третиот дел од 7 цифри. Податоците на овој 
реден број се впишуваат на ист начин како и подато-
ците од точка 9 од овој правилник. 

И . Реден број И - матичен број од единствениот 
Регистар 

На реден број 11 се впишува матичниот број од един-
ствениот Регистар, кој се води во Заводот за статистика 
(7 цифри). 

12. Реден број 12 - шифра на дејност 
На реден број 12 се впишува шифрата на дејноста, 

под која се води во Заводот за статистика (6 цифри). 
13. Реден број 13 - број на телефон 
На реден број 13 се впишува бројот на телефонот на 

корисникот со бројот за повикување преку кој најбрзо 
може да се воспостави контакт со одговорниот за фи-
нансиите (10 цифри). 

14. Реден број 14 - број на телефакс 
На реден број 14 се впишува бројот на телефаксот 

на корисникот со бројот за повикувала, на кој можат да 
се испратат соодветни информации или барања (10 ци-
фри). 

15. Реден број 15 - име и презиме на лицето овла-
стено за застапување. 

На реден број 15 се впишува името и презимето на 
лицето овластено за застапување на корисникот (30 
знака). 

16. Реден број 16 - единствен матичен број на граѓа-
нинот на лицето овластено за застапување 

На реден број 16 се впишува единствениот матичен 
број на лицето овластено за застапување на корисникот 
(13 цифри). 

17. Реден број 17-датум на запишување на Региста-
рот на корисниците 

На реден број 17 се впишува датумот кога корисни-
кот е запишан во Регистарот на корисниците (6 цифри). 

18. Реден број 18 - датум на бришење на корисник од 
Регистарот на корисници 

На реден број 18 се впишува датумот кога корисни-
кот е избришан од Регистарот на корисниците (6 ци-
фри). 

19. Реден број 19 - датум на последна промена 
На реден број 19 се впишува датумот на последната 

промена на податоците (6 цифри). 
20. Реден број 20 - корисник на Буџетот или единка 

корисник. 
На реден број 20 се впишува ознака 1 за корисник на 

средства од Буџетот (прва линија), а со ознака 2 за 
единка корисник на средства од Буџетот (втора линија). 

Член 4 

Податоците за корисниците се внесуваат од доку-
ментацијата на корисникот на образецот РКБ, кој е 
составен дел на овој правилник. 



Стр. 1312 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 мај 1998 

Член 5 
Промените на податоците кои ќе настанат по првиот 

упис во Регистарот на корисниците, по хронолошки ред 
се запишуваат во образецот ПМП-Промени во матич-
ните податоци за корисникот на Буџетот кој е составен 
дел на овој правилник. 

Документацијата за настанатите статусни и други 
промени се доставува до Заводот за платен промет. 

Промени во Регистарот на корисниците, се вршат 
врз основа на доставените барања од корисниците до 
Министерството за финансии (податок раздел и глава). 

Податокот за редниот број на корисникот во Реги-
старот на корисници не може да се менува. 

Член 6 
По внесувањето на податоците во Регистарот на ко-

рисници се формира досие за корисникот со образец 

РКБ, заедно со документацијата врз основа на која е 
запишан во Регистарот на корисници и евиденција за 
извршените промени. 

Член 7 
Досието на корисникот кој престанал да биде корис-

ник на средства од Буџетот на Република Македонија, 
се затвора, посебно се архивира и се одложува според 
редниот број на регистарот за корисниците. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 13-4700/1 
23 април 1998 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

д-р Таки Фити, с.р. 

ОБРАЗЕЦ РКБ 
РЕГИСТАР 

на корисници и единки корисници на Буџетот на Република Македонија 
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Ш. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО 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), т седницата одржана на 29«04Д998 iедина, 
донесе 

О Д Л У К А 

]. СБ УКИНУВА член 1 под А точка 2 од Одлуката 
за утврдување цените на услугите за користење и одр 
скувано на објектите, инсталациите и платото во рам-
ките на границата на опфат та граничните премини во 
Република Македонија со кои стопанисува Јавното 
претпријатие за стопанисуваме со станбен и деловен 
простор на Република Македонија („Службен весник на 
РМ44 бр. 7/97 и 54/97). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ш е У. бр. 136/97 од ЗЛ2.1997 и 11.02.1998 година поведе 
постапка за оценува!Бе уставноста и законитоста на 
член 1 под А точка 2 од Одлуката за утврдување цените 
на услугите за користеле и одржување на објектите, 
инсталациите и платото во рамките на границата на 
опфат на граничните премини во Република Македо-
нија со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија, затоа што се постави прашањето за него-
вата согласност со Уставот и закон. 

4. На седницата Судот утврди д е о со оспорената 
одпгука Јавното претпријатие утврдило повеќе видови 
услуги што ги врши на граничните премини по барање 
односно овластување од Владата на Република Македо-
нија и Министерството за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина и ги утврдило цените за 
тоа. 

Во оспорениот член 1 под А т.2 од одлуката е утвр-
ден надоместок за одржување на хигиена од фреквен-
ција на домашни возила ири излез од Република Маке-
донија и странски возила при влез во Република Маке-
донија во износ од 20 до 200 ден. односно од 1 до 10 
ДЕМ, во зависност од видот на возилото. Надоместо-
кот го плаќаат лицата што управуваат со возилата. 

Според член 33 од Уставот секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намирува-
њето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Согласно член 27 став 2 од Уставот секој граѓанин 
има право даја напушти територијата на Републиката и 
да се врати во Републиката. 

Во член 29 од Законот за комуналните дејности 
(„Службен весник еа РМ" бр. 45/97) е предвидено дека 
плаќањето на комуналната услуга за одржување на хи-
гиена во градски и други населби се врши во ден/м2 
како мерна единица. 

Со Законот за преминувањето на државната гра-
ница и за движење во граничниот појас („Службен вес-
ник на РМ" бр. 36/92,66/92,12/93, 31/93 и 11/94) е уреден 
начинот на преминување на државната граница и обвр-
ската за контрола на преминуваа™ од страна на Ми-
нистерството за внатрешни работи која, според член 5 
од овој закон, опфаќа утврдување на исправноста на 
патната исправа и на идентитетот на лицето, како и 
преглед на лицето и превозното средство. Посебни 
одредби за одржување на граничните премини овој за-
кон, како ни Законот за комунални дејности, не 
содржи. 

Уставниот суд на Република Македонија тргнува од 
тоа дека граничните премини несомнено претставуваат 
објекти во јавна употреба, односно јавно добро и дека 

затоа Републиката има право и должност да се грижи за 
нивното функционирање. Притоа, не е спорно дека до-
колку граничните премини се опремени со пропратни 
комунални објекти наменети за давање одредени услуги 
на граѓаните и другите субјекти, а кои не се врзани со 
условите за преминување на границата (паркинг про-
стори и ел.) е допуштено наплатување на тие услуги од 
страна на претпријатието што стопанисува со нив, а кои 
граѓанинот во основа ги користи по слободен избор. 
Оттаму, за оценување на оспорената одредба е важно 
да се идентификува природата на надоместокот од 
фреквенција на возила, односно услугата и во чиј инте-
рес таа се дава. 

Според мислењето на Судот, јавниот карактер на 
граничниот премин и јавно-правниот карактер на кон-
тролата на преминот на државната граница го иденти-
фикува оспорениот надоместок како давачка со која се 
намирува јавен расход, а не како надоместок со кој се 
плаќа конкретна услуга, како што и не може да се 
определи за одржување на било кој јавен простор или 
објект. Граничниот премин е објект на државата воспо-
ставен заради остварување на нејзините функции, па и 
неговото одржување, вклучително и хигиената, е неј-
зин интерес и функција и не може да се сведе на услуга 
на граѓаните, која инаку се плаќа по м2, а не по лице. 
Со оглед на тоа што јавните давачки можат да се вове-
дат само со закон, Судот утврди дека оспорената 
одредба не е во согласност со член 33 од Уставот. 
Ј Исто така, Судот оцени дека задолжителноста на 

надоместокот при преминување на државната граница 
се јавува како услов, а со тоа и како ограничување на 
слободата на преминувањето на државната граница. 
Поради тоа Судот оцени дека оспорената одредба не е 
во согласност и со член 27 став 2 од Уставот и со 
Законот за преминување на државната граница и дви-
ж е в т е во граничниот појас. 

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

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михај левски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф /Галевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 136/97 Претседател 
29 април 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

Ш . 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО 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 29.04.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 47 од Статутот на Фондот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на РМ" бр. 50/94 и 34/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 193/97 од 11 март 1998 година поведе по-
стапка за оце нува! be уставноста и законитоста на член 
47 од статутот означен во точка 1 од оваа одлука затоа 
што со него се пропишува за правата од пензиското и 
инвалидското осигурувани во втор степен да одлучува, 
како и во прв, орган на Фондот, поради што се постави 
прашањето за неговата согласност со член 15 од Уста-
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вот и со член 141 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот 
член 47 од означениот статут е предвидено решение за 
право од пензиското и инвалидското осигурување во 
втор степен да донесува комисија на Управниот одбор 
на Фондот. 

Според член 15 од Уставот се гарантира правото на 
жалба против поединечните правни акти донесени во 
постапка во прв степен пред суд, управен орган или 
организација или други институции што вршат јавни 
овластувања. «• 

Согласно член 141 ст. 1 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на РМ" 
бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/% и 32/97), против решението 
донесено во прв степен на Фондот односно кај работо-
давецот осигуреникот, корисникот на пензија или чле-
нот на семејството има право на жалба до Комисијата 
на Владата на Република Македонија за решавање во 
втор степен во предметите од пензиското и инвалид-
ското осигурување односно кај работодавецот во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека гаранцијата на правото на жалба против прво-
степените поединечни акти се остварува преку нејзи-
ното деволутивно дејство кое овозможува во втор сте-
пен да одлучува друг орган од оној што одлучувал во 
прв степен. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од Ста-
тутот на Фондот се пропишува дека и во втор степен 
одлучува ист орган (Фондот) Судот оцени дека таа не е 
во согласност со означените уставни и законски 
одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајлова«!, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У бр 193/97 Претседател 
29 април 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

702. — — 
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 22 април 1998 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Задолжителните насоки бр. 
03-471/1 за воспоставувана и одржување на катастарот 
на недвижностите, како издржување на катастарот на 
земјиштето во врска со одржаниот семинар на 21 и 22 
ноември 19% година во Скопје, донесени од директорот 
на Републичката геодетска управа во декември 1996 
година. 

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

3. Сто име нониќ Никола од Скопје, на Уставниот суд 
на Република Македонија, му поднесе иницијатива за 
оценување уставноста и законитоста на актот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата уставност и закони-
тост. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорените 
насоки се уредуваат условите и начинот за запишува-

њето во катастарот на земјиштето и објектите изгра-
дени на истото, како и правата на сопствениците на 
изградените објекти врз земјиште што е државна соп-
ственост и прашањата за постапување по барањата на 
поранешните сопственици на кои не им биле одземени 
правата на користење на земјиштето со формален акт 
на надлежен орган и во постапка предвидена со пропис. 

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. 

Ставот 2 на овој член од Уставот предвидува зако-
ните и другите прописи да се објавуваат во „Службен 
весник на Република Македонија", најдоцна во рок од 
седум дена од денот на нивното донесување. 

Со оглед на тоа што оспорените насоки, по нивното 
донесување, не се објавени во „Службен весник на Ре-
публика Македонија", Судот утврди дека не се согласни 
со означениот член од Уставот на Република Македо-
нија, поради што одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

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

У. бр. 197/97 Претседател 
22 април 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

703. 
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, на седницата одржана на 29 април 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за доделување на тери-
торија на делување на Здружението на ловци „Сокол" 
од Другово, бр. 08-101/8 од 20 септември 1997 година, 
донесена од Советот на Општина Другово. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У.бр. 221/97 од 11 март 1998 година, по поднесена 
иницијатива од Владата на Република Македонија, по-
веде постапка за оценување уставноста и законитоста 
на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа 
што пред Судот се постави прашањето за нејзината 
согласност со член 56 од Уставот на Република Македо-
нија и членовите 3 и 30 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/%, 
26/96 и 34/97). 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се доделува територија на делување на Здруже-
нието на ловци „Сокол" од Другово. Според член 2 од 
Одлуката територијата на делување се наоѓа во рам-
ките на граничниот опфат на Општината Другово спо-
ред катастарскиот план. 

Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека Здруже-
нието на ловци „Сокол" од Другово се обврзува да се 
грижи за 'заштитата и унапредување на фондот на диве-
чот и успешно да стопанисува со истиот, а според чле-
нот 4, Здружението на ловци „Сокол" - Другово се 
обврзува да делува во рамките на Законот за ловство и 
во согласност со прописите на Министерството за зем-
јоделие, шумарство и водостопанство. 

И на крајот со Одлуката е предвидено дека таа вле-
гува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Другово". 
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5. Според член 56 став 1 од Уставот на Република 
Македонија сите природни богатства на Републиката, 
растителниот и животинскиот свет, добрата во општа 
употреба, како и предметите и објектите од особено 
културно и историско значење определени со закон се 
добра од општ интерес за Републиката и уживаат по-
себна заштита. Според ставот 3 од овој член на Уста-
вот, со закон се уредуваат начинот и условите под кои 
определени добра од општ интерес за Републиката мо-
жат да се отстапат на користење. 

Со законот за ловството („Службен весник на Репу-
блика Македонија*' бр. 20/96, 26/% и 34/97), се уредува 
одгледувањето, размножувањето, заштитата, лове-
њето и користењето на дивечот (ловство). Според член 
3 од овој закон, дивечот е во државна сопственост и 
како добро од општ интерес ужива посебна заштита на 
начин и под услови утврдени со овој закон и со друг 
закон. 

Во членот 30 од Законот е предвидено дека ловиште 
установува Владата на Република Македонија. Според 
ставот 2 на овој член, Владата на Република Македо-
нија определува и државни ловишта. 

Во ставот 3, исто од овој член, е предвидено дека со 
установувањето на ловиштето се одредуваат и неговите 
граници, површината, намената, категоријата, боните-
тот и капацитетот, а според ставот 4, во зависност од 
видот на дивечот што живее или може да се одгледува, 
ловиштата можат да бидат наменети за одгледување на 
крупен и ситсн дивеч. 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека дивечот е добро од опи IT интерес и ужива 
посебна заштита на начин и под услови утврдени со 
Законот за Ловството и друг закон. Поаѓајќи од тоа 
дека дивечот е добро од општ интерес и при неговата 
заштита е нагласен општиот интерес. Во таа смисла 
Законот ги уредува начинот и условите под кои опреде-
лени добра од општ интерес за Републиката можат да 
се отстапат на користење. Поради нагласениот интерес 
за заштита на дивечот законодавецот ја овластил Вла-
дата на Република Македонија да ги востановува ло-
виштата во Републиката. При тоа, ги определува и нив-
ните граници со децидно назначување на реоните што 
ги зафаќаат ловиштата. 

Според тоа, единиците на локалната самоуправа не-
маат ниту уставно, ниту законско овластување да воста-
новуваат ловишта, односно да доделуваат територија за 
делување на здруженија на ловци или на други субјекти. 

Во конкретниов случај со оспорената одлука се до-
делува територија на делување што се наоѓа во гранич-
ниот опфат на Општина Другово, односно се востано-
вува ловиште и се доделува за делување на Здружени-
ето на ловци „Сокол" од Другово. 

Со оглед на тоа што Советот на Општина Другово 
не е надлежен да востановува ловишта и да ги доделува 
за делување на Здружението „Сокол" од Другово, Су-
дот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со 
означените уставни и законски одредби. 

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

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

У.бр. 221/97 
29 април 1998 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, е.р. 

704. 
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 22 април 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 9 од Правилникот за архи-
тектонски проекти на кои главниот архитект на градот 
дава согласност, бр. 08-335/5 донесен од Советот на 
општина Пробиштип на 3 октомври 1997 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Министерството за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина - Подрачна еди-
ница Пробиштип, со решение У.бр. 232/97 од 4 март 
1998 година поведе постапка за оценување законитоста 
на член 9 од Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука бидејќи основано се постави прашањето за него-
вата согласност со членот 52 од Законот за локалната 
самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека Правилникот за 
архитектонски проекти на кои главниот архитект на 
градот дава согласност е донесен од Советот на опш-
тина Пробиштип врз основа на член 52 став 1 точки 5 и 
6 од Законот за локалната самоуправа. 

Во членот 1 од Правилникот е утврдено дека со овој 
Правилник се утврдуваат архитектонските проекти на 
објектите што се од големо значена за градот Пробиш-
тип, архитектонските проекти со кои се заштитуваат 
архитектонските вредности на одделни градски квар-
тови и објекти, како и проекти за партерно уредување 
на позначајни објекти или квартови на градот за кои 
главниот архитект на градот дава согласност. Оваа со-
гласност се однесува на архитектонското согледување 
на објектите и партерно уредување. Понатаму во Пра-
вилникот се определени објектите кои се од големо 
значена за градот и објектите кои се од архитектонска 
вредност за градот. 

Според членот 9 од Правилникот, главниот архи-
тект на градот дава согласност и на проектите од член 
54-а од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање. 

5. Согласно член 52 став 1 точка 3 од Законот за 
локалната самоуправа, главниот архитект на градот 
дава стручно мислење на деталните урбанистички пла-
нови и урбанистичките и архитектонско-урбанистич-
ките проекти. Според точката 5 на истиот член од За-
конот, главниот архитект на градот дава согласност на 
архитектонските проекти што се од големо значење за 
градот, а значењето се утврдува по правилникот за та-
ков вид на објекти изготвени и усвоени во единицата на 
локалната самоуправа. Според точката 6 на истиот 
член од Законот главниот архитект на градот дава со-
гласност на проектите за партерно уредувана на позна-
чајни објекти или квартови во градот. 

Според член 54-а од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање, до усогласување на постојните де-
тални урбанистички планови со одредбите на овој за-
кон, за објектите предвидени со плановите, може да се 
издаде решение за услови за градба во поглед на: опре-
делување на површината која се зафаќа со објектот; 
определувана на градежни линии, максимална висина 
на објектот и другите поблиски услови за градба, врз 
основа на претходно изготвен урбанистички проект со 
кој изградбата се усогласува со соседните постојни об-
јекти на одделна улица или комплекс, во согласност со 
генералниот урбанистички план. 
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Во конкретниот случај со оспорениот член 9 од Пра-
вилникот е предвидено дека главниот архитект на гра-
дот дава согласност и на проектите од член 54-а од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање што 
практично значи дека главниот архитект на градот дава 
согласност на изготвен урбанистички проект со кој из-
градбата се усогласува со соседните постојни објекти на 
одделна улица или комплекс. Имајќи предвид дека со-
гласно член 52 став 1 точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа, главниот архитект на градот дава стручно 
мислење на урбанистичките проекти и. не дава соглас-
ност, Судот оцени дека оспорениот член 9 од Правил-
никот не е во согласност со член 52 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа. 

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 Милан Недков и судиите Бахри 
Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловом, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

у бр 232/97 Претседател 
22 април 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д-р Милан Недков, с.р. 

И С П Р А В К А 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќање царина за 
потребите на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 17/98, 
направена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-
РИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
Во точка 1, ред 3 по зборовите: „а за потребите на 

Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина" треба да се додадат и збо-
ровите „ - Јавно претпријатие за просторни и урбани-
стички планови". 

Во точка 1 колона 4 - количина ред 16 наместо 
„бројот 5" треба да стои „бројот 30". 

Во точка 1 колона 2 - наименование, ред 38 се до-
дава нов ред „в) надворешен Zip File", а точката „в" во 
ред 39 станува точка „д". 

Во точка 1 колона 4 - количина, ред 13 се додава 
бројот 5. 

Во точка 1 колона 2 - наименование ред 105 по 
зборот „Процесор" треба да стојат зборовите „Pentium 
II Мшх ЗОО Mhz". 

Бр. 23-877/2 
5 мај 1998 година 

Скопје 
Од Владата на Република 

Македонија 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 
НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКО-
ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во член 79, алинеја 3, текстот „во други случаи 

утврдени со колективен договор на ниво на работода-
вец", се брише. 

2. Во членот 86, се бришат точките 6,8,11,13,15,16 
и 17. 

3. Член 92, став 1 се менува и гласи: „Одлука за 
престанок на работниот однос задолжително се дава во 

писмена форма со образложение за причините за да-
вање отказ". 

4. Член 99, став 2, по двете точки, текстот во алине-
ите се менува и гласи: 

„ - до 5 години работен стаж - отказен рок 1 месе! 
- до 15 години работен стаж - отказен рок 2 месец* 
- над 15 години работен стаж 

- отказен рок 3 месеци" 
5. По член 99, се додаваат три нови членови ков 

гласат: 
Члер-1 

Работниот однос на работникот му престанува бе: 
отказен рок во случаите на кршење на работниот ред \ 
дисциплина или неисполнување на работните обврск* 
утврдени со овој или друг закон, и договор за работа, < 
особено ако: 

1) неоправдано изостане од работа 3 последователна 
работни дена или 5 дена со прекин во текот на 1 година 

2) го злоупотреби боледувањето. 
3) не се придржува кон прописите за заштита о; 

болест, заштита при работа, пожар, експлозија 
штетно дејствување на отрови и други опасни материи \ 
ги повредува прописите за заштита на животната сре 
дина. 

4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства. 

5) стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание ќе предизвика штета на рабо-
тодавецот. 

6) го злоупотреби или пречекори даденото овласту-
вање, и 

7) одаде деловна, службена или државна тајна. 
Со закон и колективен договор на работодавецот, 

може да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина и на работните обврски. 

Член 2 
По исклучок на претходниот член, до донесувањето 

на одлуката за отказ, со писмен налог на овластеното 
лице кај работодавецот, работникот се отстранува од 
работното место или од кај работодавецот ако: 

1) непосредно се загрозува животот или здравјето на 
работниците или други лица, или се оштетуваат сред-
ства од поголема вредност. 

2) присуството на работа и понатамошна работа кај 
работодавецот штетно ќе се одразува врз работењето 
на работодавецот. 

3) го осуетува или оневозможува утврдувањето на 
одговорноста за повреда на работните обврски и 

4) кога против него е покрената кривична постапка 
за кривично дело сторена на работа или во врска со 
работата. 

Член 3 
Приговорот против престанок на работниот однос, 

односно против отстранувањето од работното место 
или од кај работодавецот во смисла на претходните два 
члена, не ја задржува од извршување Одлуката за от-
каз, односно писмениот налог". 

6. Член 111 се менува и гласи: „Овој колективен 
договор и измените и дополнувањата на истиот се склу-
чува за време од 3 години". 

7. Член 115 се менува и гласи: „Измените и дополну-
вањата на овој колективен договор влегуваат во сила со 
денот на склучувањето. 

Скопје, 6 мај 1998 година 

Одбор на работодавците 
на Здружението на 

кожарско-преработувачката 
индустрија на РМ 

Претседател, 
Драгољуб Поповиќ, с.р. 

Синдикат на работниците од 
текстилната, кожарската и 

чевларската индустрија на РМ 
Претседател, 

Анѓелко Анѓелковски, с.р. 
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6. 
Врз основа на Законот за измените и дополнувањата 

на Законот за работните односи („Сл. весник на РМ" 
бр. 14/95) и член 108 од Колективниот договор за дејно-
ста сообраќај („Сл. весник на РМ" бр. 63794), Синдика-
тот на работниците од сообраќајот и врските на Репу-
блика Македонија и Здружението за сообраќајот и 
врските при Стопанската комора на РМ, на 7.05.1998 
година, ги извршија следните 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВ" 
НИОТ ДОГОВОР ЗА ДЕЈНОСТА СООБРАЌАЈ 

1. Во член 78, се додава нов став кој гласи: „привре-
мениот принуден одмор не може да трае повеќе од 2 
години". 

2. Член 88, став 1, алинеја 3, се брише. 
3. Членот 96, став 1, се менува и гласи: „должината 

на отказниот рок изнесува: 
- од 5 години до 15 години работен стаж 1 месец 
- од 15 години до 25 години работен стаж 2 месеци 
- над 25 години работен стаж 3 месеци." 

4. По член 97, се додаваат 3 нови члена: 97-а, 97-6 и 
97-в, кои гласат: 

„Член 97-а 

За време на привременото одалечување од претпри-
јатието, работникот има право на надомест на плата во 
висина од 1/2, а ако издржува семејство во висина од 2/3 
од износот па просечната месечна аконтација на плата 
на работникот за последните три месеци". 

5. Член НО, став 1, се менува и гласи: „Овој колек-
тивен договор и измените и дополнувањата важат 3 
години од денот на склучувањето." 

6. Член 112 се менува и гласи: „Колективниот дого-
вор и измените и дополнувањата влегуваат во сила 
осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 

За Републичкиот одбор на 
Синдикатот на работниците 

од сообраќајот и врските 
на Република Македонија 

Претседател, 
Љубомир Тан словски, с.р. 

За Здружението на сообраќајот 
и врските при Стопанската 

комора на Македонија, 
Претседател, 

Крсте Тавански, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ 
ВЛОГОВИ 

Работниот однос на работникот му престанува без 
отказен рок во случаите на кршење на работниот ред и 
дисциплина или неисполнување на работните обврски 
ако: 

1. неоправдано изостане од работа 3 последователни 
работни дена или 5 работни дена со прекин во текот на 
1 година; 

2. го злоупотреби боледувањето; 
3. не се придржува кон прописите за заштита од 

болест, заштита при работа, пожар, експлозии, штетно 
дејствување на отрови и други опасни материи и ги 
повредува прописите за заштита на животната средина; 

4. внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства; 

5. стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание предизвика штета на работо-
давецот; 

6. го злоупотреби или го пречекори даденото овла-
стување; 

7. издаде деловна, службена или државна тајна. 

Член 97-6 
По исклучок на случаите од претходниот член, до 

донесување на решение за отказ, со писмен налог на 
директорот, односно од него овластен работник, работ-
никот се отстранува од работно место или од претприја-
тието ако: 

1. непосредно се загрозува животот или здравјето на 
работниците или се оштетуваат средствата од поголема 
вредност; 

2. понатамошното присуство на работа штетно се 
одразува на работењето на претпријатието; 

3. го осуетува и оневозможува утврдувањето на од-
говорноста за повреда на работните обврски; 

4. кога против него е поведена кривична постапка за 
кривично дело сторено на работа или во врска со рабо-
тата. 

Член 97-в 

Поднесувањето на приговор против престанок на 
работниот однос, односно отстранувањето од работ-
ното место или од претпријатието во смисла на член 97-
а и 97-6 од овој колективен договор не ја задржува од 
извршување одлуката за отказ, односно писмениот на-
лог. 

Врз основа на член 94 од Законот за банките и ште-
дилниците - пречистен текст („Службен весник на РМ" 
бр. 29/96) и глава 4 од Законот за трговските друштва 
(„Службен весник на РМ" бр. 28/96), Собранието на 
основачите на Фондот за осигурување на штедни вло-
гови, на седницата одржана на 21.01.1997 година, до-
несе 

С Т А Т У Т 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ 

ВЛОГОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се уредува: 
- називот и седиштето на Фондот за осигурување на 

штедни влогови (во натамошниот текст: Фонд); 
- предметот на работење на Фондот; 
- основањето на Фондот, основната главнина (во 

натамошниот текст: основачки капитал), акциите; 
- зголемувањето и намалувањето на основачкиот 

капитал; 
- средствата на Фондот; 
- утврдувањето на премиите за осигурување на 

штедните влогови; 
- начинот на управување и органите на Фондот; 
- распределба на добивката, поднесувањето на ризи-

кот и покривањето на загубата; 
- организацијата на Фондот; 
- деловната тајна; 
- престанок на осигурувањето во Фондот; 
- престанокот на Фондот; 
- други прашања од значење на работењето на Фон-

дот. 
Член 2 

Основачи на Фондот се: банки, штедилници, фили-
јали на странски банки со седиште во Република Маке-
донија, кои ја потпишале Одлуката за основање на 
Фондот (во натамошниот текст: членки). 

Фондот е основан кога е потпишана Одлуката за 
основање на Фондот, усвоен и потпишан Статутот на 
Фондот и кога е потпишан актот за преземање на акци-
ите. 
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Член 3 
Банки, штедилници и филијали на странски банки со 

седиште во Република Македонија кои дополнително 
ќе изразат желба да пристапат кон Фондот, можат да 
станат акционери, односно членки под услови и начин 
предвидени со одредбите на Законот за банки и ште-
дилници и на овој статут. 

Банките, штедилниците и филијалите на странски 
банки со седиште во Република Македонија против кои 
Народна банка на Република Македонија има изречено 
мерка за забрана на прибирање на штедни влогови, 
можат да станат членки на Фондот по престанување на 
важењето на решението со кое таа мерка е изречена. 

Член 4 
Членките кои дополнително ќе пристапат кон Фон-

дот должни се да обезбедат основачки влог согласно со 
одредбите на член 18 на овој статут. 

Член 5 
Во постапката за добивање дозвола за основање и 

работење на банка, штедилница или филијала на стран-
ска банка, кандидатите за членки во Фондот ќе ги упла-
тат средствата предвидени во член 18 од овој статут, на 
посебна сметка што ќе ја отвори Фондот за таа намена. 

Доколку барањето за добивање дозвола за основање 
и работење на банка, штедилница или филијала на 
странска банка не биде уважено, уплатените средства 
од претходниот став се враќаат на оној што ги уплатил. 

Член 6 
Фондот е акционерско друштво, со својство на 

правно лице и во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет Фондот одговара 
со целокупниот свој имот. 

Членките имаат обврски на давања утврдени со овој 
статут и не одговараат за обврските на Фондот. 

Членките под еднакви услови имаат еднаква по-
ложба во Фондот. 

II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Член 7 
Називот на Фондот е: Фонд за осигурување на 

штедни влогови а.д. - Скопје. 

Член 8 
Седиштето на Фондот е во Скопје, на адреса 

Член 9 
Фондот има печат, штембил и заштитен знак. 
Формата и содржината на печатот, штембилот и на 

заштитниот знак ќе се определат со правилник што ќе 
го донесе Управниот одбор на Фондот. 

Член 10 
Фондот има жиро-сметка што се води во надлежната 

институција за платен промет, утврдена со закон. За 
депонирање на средствата на Фондот одлучува Управ-
ниот одбор на Фондот. 

Ш. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ 

Член И 
Фондот ги врши следниве работи: 
- осигурување на денарски и девизни штедни вло-

гови и на тековни сметки на физички лица кај банки, 
денарски штедни влогови и тековни сметки кај поштен-
ска штедилница и на денарски штедни влогови кај ште-
дилници, 

- учество на меѓубанкарскиот назад ма лари и крат-
корочни хартии од вредност во свое име и за своја 
сметка. 

Учеството на меѓубанкарскиот пазар на пари и крат-
корочни хартии од вредност се состои во правото на 
Фондот: 

- да купува и да продава државни хартии од вредност 
и хартии на Народна банка на Република Македонија, 

- да учествува на аукциите на депозити што ги орга-
низира Народна банка на Република Македонија. 

Член 12 
Во случај на настапување на ризичен настан, Фондот 

ги обештетува штедачите во висина од 75% од плод-
ниот влог. 

Во износот од став 1 на овој член се пресметува 
главнината на штедниот влог зголемена за каматата 
најмногу до есконтната стапка на Народна банка на 
Република Македонија важечка во соодветниот период, 
а за девизните штедни влогови главнината зголемена за 
каматата најмногу до домицилната камата за соодвет-
ните девизни средства по методологија утврдена од На-
родна банка на Република Македонија. 

Член 13 
Ризичниот настан настапува кога гувернерот на На-

родна банка на Република Македонија со акт ќе ја про-
гласи членката за неликвидна и кога по искористува-
њето на средствата од задолжителната резерва таа не 
располага со сопствени средства за намирување на 
штедните влогови. Во таков случај, од денот еа донесу-
вање на актот: 

- до воведување на ликвидациона, односно стечајна 
постапка од страна на надлежниот суд, штедачот се. 
намирува месечно, во висина на износот од член 12, 
став 1, но не повеќе од последната објавена едноме-
сечна просечна плата во Република Македонија, 

- по воведувањето на ликвидациона односно сте-
чајна постапка од страна на надлежниот суд, побарува-
њето на штедачот стасува веднаш. 

Член 14 
Износот на средствата исплатени врз основа на член 

12 и член 13 од овој статут, Фондот го наплатува од 
приливот на средства од ликвидационата односно сте-
чајната маса на членката кај која била воведена ликви-
дациона односно стечајна постапка, зголемен за закон-
ската камата. 

IV. ОСНОВАЊЕ, ОСНОВАЧКИ КАПИТАЛ, 
АКЦИИ 

Член 15 
Фондот се основа на тој начин што основачите, како 

правни лица, преку овластен застапник, ги преземаат, 
без јавно огласување, сите акции и даваат изјава дека 
основаат друштво (симултано основање). 

Основачите ги преземаат акциите со изјава што ја 
даваат дека ја преземаат обврската за уплата на акци-
ите. 

Во изјавата за преземање на акциите од став 2 на 
овој член се наведува: името на членката, овластениот 
застапник кој ги презема акциите во нејзино име и за 
нејзина сметка, бројот, видот и родот на акциите и 
нивниот номинален износ, како и кога ќе биде извр-
шена уплатата. 

Член 16 
Преземањето на акциите мора да биде безусловно и 

неограничено. Преземачот на акциите, по уписот на 
Фондот во трговскиот регистар, спрема Фондот и него-
вите доверители не може да истакнува дека актот за 
преземање, статутот и извештајот на основачите не му 
биле познати или дека со нив не се согласил. 
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Член 17 
Основачките влогови се уплатуваат во пари. 
Основачите не смеат да располагаат со уплатите за 

акции. Управниот одбор може да располага со уплатите 
по уписот на основањето на Фондот во трговскиот реги-
стар. 

Посебни надоместоци, враќање на уплатите и на-
гради не можат да се исплатуваат на товар на основач-
киот капитал на Фондот. 

Член 18 
Почетниот основачки капитал на Фондот изнесува 

290.000 DEM во денарска противвредност. 
Банките, штедилниците и филијалите на странски 

банки уплатуваат по 10.000 DEM во денарска против-
вредност, пресметана по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија, на денот на уплатата. 

Член 19 
Во висина на основачкиот капитал Фондот издава 

акции. 
, Акциите се обични и на нивните сопственици им 

даваат: 
1) право на глас во Собранието на Фондот, 
2) право на исплата на дел од добивката (дивиденда) 

и 
3) право на исплата на дел од остатокот од ликвида-

ционата односно стечајната маса на Фондот. 
Член 20 

Основачкиот капитал и акциите гласат на денари. 
Бројот на акциите е 2.900 и е цел број кој е делив со 100. 

Сто акции даваат право на еден глас. 
Номиналната вредност на една акција е 100 DEM во 

денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија, на денот на поднесува-
њето на пријавата за упис на основањето на Фондот во 
трговскиот регистар, заокружена нагоре до износ делив 
со 100. 

Член 21 
Основачкиот капитал се запишува целосно. 
Паричните влогови се уплатуваат до моментот на 

уписот на Фондот во трговскиот регистар, најмалку до 
една третина од нивниот номинален износ. Уплатата на 
остатокот се врши во една или повеќе рати врз основа 
на одлука на Собранието, во рок кој не е подолг од 
шест месеци, сметано од денот на уписот на Фондот во 
трговскиот регистар. 

Член 22 
Акциите гласат на име. 

Член 23 
Акциите се запишуваат во Книгата на акции на Фон-

дот. Во книгата се запишува името и седиштето на 
членките на Фондот, бројот и вредноста на акциите 
како и други податоци што ќе ги определи Управниот 
одбор. 

За членка (акционер) во друштвото се смета бан-
ката, штедилницата, филијалата на странска банка со 
седиште во Република Македонија, која е запишана во 
Книгата на акции. 

На барање, на секоја членка и се овозможува увид 
во Книгата на акции. 

Член 24 
Членките имаат право на учество во добивката, 

освен ако таа, според одлуката на Собранието за упо-
треба на добивката, е изземена од распределба меѓу 
членките. 

Учеството на членките во добивката се определува 
сразмерно со номиналниот износ на акциите. 

Учеството во дивидендата се врши сразмерно со 
извршените уплати. Ако уплатата на акциите не е извр-
шена во ист сразмер, пресметувањето се врши за вре-
мето кое поминало откако уплатата е извршена. 

V. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВАЧКИОТ КАПИТАЛ 

Член 25 
Зголемувањето на основачкиот капитал се врши со 

издавање нови акции, врз основа ма одлука за зголему-
вање на основачкиот капитал. 

Одлуката од претходниот став ја донесува Собрани-
ето на Фондот со најмалку три четвртини од гласовите 
кои го претставуваат основачкиот капитал на Фондот. 

Член 26 
Управниот одбор е должен да го пријави изврше-

ното зголемување на основачкиот капитал заради упис 
во трговскиот регистар. 

Основачкиот капитал се смета за зголемен со уписот 
на извршеното зголемување. 

Акциите се издаваат само по уписот во трговскиот 
регистар. 

Член 27 
Со одлука на Собранието, Управниот одбор може да 

биде овластен, најмногу за две години по уписот на 
основањето на Фондот, односно измената на статутот, 
преку издавање на нови акции врз основа на прием на 
нови членки во Фондот да го зголеми основачкиот ка-
питал до определен номинален износ. 

Номиналниот износ ма одобрениот капитал не може 
да ја надмине половината од основачкиот капитал во 
времето кога е дадено овластувањето. 

Член 28 
Одлука за намалување на основачкиот капитал до-

несува Собранието со мнозинство од најмалку три 
четвртини од гласовите кои го претставуваат основач-
киот капитал во моментот на донесувањето на одлу-
ката. 

Со одлуката за намалување на основачкиот капитал 
се определуваат износот и целта, како и начините за 
спроведување на намалувањето на основачкиот капи-
тал. 

Член 29 
Управниот одбор е должен за одлуката за намалу-

вање на основачкиот капитал како и за извршеното 
намалување на основачкиот капитал, да поднесе при-
јава за упис во трговскиот регистар. 

VI. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 30 
Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку 

15% од вкупните штедни влогови на членките на Фон-
дот. 

Вкупните средства на Фондот се формираат од упла-
тите на основачките влогови на членките-основачки 
капитал, премиите за осигурување-фонд за сигурност и 
разликата меѓу приходите и расходите на Фондот што 
ќе се остварат со работите што ќе ги врши Фондот од 
член 11 од овој статут. 

Вкупните средства на Фондот од став 1 на овој член 
ќе се обезбедат најдоцна во рок од 4 години од основа-
њето на Фондот. 

Фондот е должен да го одржува нивото на вкупните 
средства од став 1 на овој член, од кои средствата на 
фондот за сигурност треба да изнесуваат 15% од вкуп-
ните штедни влогови на членките на Фондот. 
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Член 31 
По постигнување на вкупните средства на Фондот од 

член 30 од овој статут, членките можат да одлучат 
добивката да се распредели во резервите на Фондот, 
или да се распредели на членките. 

Одлука за распределување на добивката и за покри-
вање на загубата донесува Собранието на Фондот со 
тричетвртинско мнозинство од гласовите кои го прет-
ставуваат основачкиот капитал на Фондот. 

VII. УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ З А ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ 

Член 32 
Премијата за осигурување на штедните влогови се 

утврдува во рамките на член 100, став 1 од Законот за 
банки и штедилници. 

Премијата од став 1 на овој член се состои од тех-
ничка премија и режиски додаток. 

Техничката премија претставува прилив на фондот 
за сигурност. 

Режискиот додаток претставува приход кој служи за 
покривање на трошоците на тековното работење на 
Фондот. Висината на режискиот додаток се утврдува во 
зависност од финансискиот план на работењето на 
Фондот со одлука на Управниот одбор, а по претходно 
добиено одобрение од Надзорниот одбор на Фондот. 

Основица за пресметување на износот на премијата 
за осигурување претставува билансната состојба на 
штедните влогови кај членката од претходниот месец. 

Членките на Фондот во периодот до 01.05.1997 го-
дина ќе плаќаат премија во висина од 1,5%, а по исте-
кот на тој период висината на премијата ќе ја утврдува 
Управниот одбор на Фондот, по претходно добиено 
одобрение на Надзорниот одбор. 

Член 33 
Управниот одбор на Фондот ќе ја зголеми односно 

ќе ја намали висината на премијата за осигурување од 
член 32 од овој статут за секоја членка одделно, на 
основа на писмено известување од Народната банка на 
Република Македонија која, врз основа на супервизор-
ска контрола, констатирала промени во состојбите кај 
членката. 

Член 34 
Премијата за осигурување се плаќа месечно, со при-

мена на 1/12 од стапката одредена во став 6 од член 32 
на состојбата на штедните влогови искажана во билан-
сот на членката на крајот на секој месец. Рокот за 
плаќање на премијата е до 15-ти во тековниот месец за 
претходниот месец. 

Обврската за пресметување и уплатување на преми-
јата за осигурување на членките почнува наредниот 
месец од месецот кога е регистриран Фондот во тргов-
скиот регистар. 

Член 35 
По постигнувањето на износот на средствата од 

член 30, членките ќе престанат со уплати на премии за 
осигурување. 

Член 36 
Во случај на настапување на ризичен настан, а недо-

стасуваат средства за исплата на осигурените штедни 
влогови во фондот за сигурност на Фондот, членките се 
должни во рок од 30 дена да уплатат дополнителни 
средства до износ неопходен за нормално работење на 
Фондот. 

Висината на уплата на дополнителниот износ на 
средства се определува по принципот на член 32 врз 

основа на одлука на Управниот одбор на Фондот, по 
претходно добиено одобрение на Надзорниот одбор. 

Дополнително уплатените средства се враќаат на 
членките по наплатата на искористените средства од 
Фондот од ликвидационата односно стечајната маса на 
членката кај која е воведена ликвидациона односно сте-
чајна постапка, зголемени за есконтната стапка на На-
родна банка на Република Македонка, а во случај кога 
се тие недоволни за да се врати полниот износ на допол-
нително уплатените средства, средствата се распреде-
луваат на членките сразмерно на дополнително уплате-
ните средства. 

VIII. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИ НА 
ФОНДОТ 

Член 37 
Со Фондот управуваат членките сразмерно со виси-

ната на вложените средства во основачкиот капитал на 
Фондот. 

Член 38 
Органи на Фондот се: Собрание, Надзорен одбор, 

Управен одбор. 
Член 39 

Собранието го сочинуваат основачите на Фондот 
односно нивните претставници. 

Членовите на Надзорниот одбор и на Управниот 
одбор можат да учествуваат во работата на Собранието 
без право на глас, освен ако не се овластени претстав-
ници на членките (акционерите). 

Член 40 
Собранието ги врши следните работи: 
- го донесува Статутот на Фондот, и неговите из-

мени и дополнувања, 
- одлучува за зголемувањето и намалувањето на ос-

новната главнина на Фондот, 
- одлучува за промена на правата врзани за одделни 

видови и родови на акции, 
- ги именува и разрешува членовите на Надзорниот 

одбор и ги разрешува членовите на Управниот одбор на 
предлог на Надзорниот одбор, 

- ја одобрува работата на членовите на Надзорниот 
и на Управниот одбор, 

- ј а усвојува годишната сметка и одлучува за употре-
бата на добивката и за покривање на загубата, 

- именува ревизори на годишните сметки и контро-
лори за управувањето со Фондот, 

- издавање на хартии од вредност, 
- ја утврдува деловната политика на Фондот и го 

донесува развојниот и финансискиот план на Фондот, 
- го разгледува и усвојува извештајот за работата на 

Фондот, 
- одлучува за прашањата од областа на управува-

њето ако тоа го побараат членовите на Управниот од-
бор, 

- други прашања предвидени со овој статут. 

Член 41 
Собранието работи според деловник за работа. 
Собранието донесува одлуки на седници, со три 

четвртина«) мнозинство од гласовите што го претста-
вуваат основачкиот капитал на Фондот. 

Собранието има претседател и заменик претседа-
тел. 

Претседателот и заменикот претседател се имену-
ваат на период од четири години. 

Со седницата претседава и раководи претседателот, 
а во негово отсуство заменик претседателот. 
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Член 42 
Собранието на Фондот, секоја година, по завршува-

њето на деловната година одлучува за одобрувањето на 
работата на членовите на Управниот и Надзорниот од-
бор. 

Ако тоа го бара еден или повеќе членки, кои поседу-
ва.-! акции што претставуваат најмалку една десетина од 
основната главнина или ако така одлучи Собранието, 
за работата нк членовите на органите на Фондот, се 
гласа одделно за секој член на органот. 

Расправата за одобрување на работата на органите 
на Фондот мора да биде поврзана со расправата за би-
лансот на успехот на Фондот. 

Собранието на Фондот дава одобрение за начинот 
на кој е остварено управувањето на Фондот од страна 
на Управниот и Надзорниот одбор. 

Одобрувањето на работата на органите на Фондот 
не содржи и откажување од барањата за надомест на 
штета. 

Член 43 

Надзорниот одбор е составен од 7 члена од кои нај-
малку еден е претставник од штедилниците. 

Членовите на Надзорниот одбор ги именува Собра-
нието на Фондот. Членовите на првиот Надзорен одбор 
се именуваат со Одлуката за основање. 

Член 47 

Членовите на Надзорниот одбор можат повторно да 
бидат именувани без ограничување на можноста за ре-
избор. 

Од редот на членовите кои ги бира Собранието, 
Надзорниот одбор избира претседател и заменик прет-
седател. 

Член на Надзорен одбор не смее да биде во исто 
време, именуван во повеќе од 5 надзорни одбори на 
акционерски друштва со седиште во Република Маке-
донија. 

Член 49 
Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со 

Фондот што го врши Управниот одбор. 
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги прове-

рува книгите, документите и списите на Фондот како и 
имотот на Фондот. 

Надзорниот одбор може, за вршење на некои 
стручни работи од надзорот, да задолжи одделни чле-
нови или стручњаци. 

Член 50 
Надзорниот одбор нема овластувања во врска со 

управувањето на Фондот. 
На Надзорниот одбор не можат да му бидат прене-

сени овластувањата во врска со управувањето со Фон-
дот. По исклучок, со овој статут (член 63) се определу-
ваат работите што Управниот одбор може да ги пре-
земе само со претходно добиено одобрение на Надзор-
ниот одбор. Ако Надзорниот одбор одбие да даде одо-
брение, Управниот одбор може да бара одобрение од 
Собранието. Одлуката со која Собранието дава одобре-
ние се донесува со три четвртини од гласовите што го 
сочинуваат основачкиот капитал. 

Надзорниот одбор го свикува Собранието на Фон-
дот кога тоа го бараат интересите на Фондот. Одлуката 
за свикување на Собранието членовите на Надзорниот 
одбор ја донесуваат со мнозинство од вкупниот број на 
членови. 

Член 51 
Надзорниот одбор го застапува Фондот, судски и 

вон судски, против членовите на Управниот одбор. 
Член 52 

Надзорниот одбор одлучува ако на седницата се при-
сутни најмалку 1/2 од членовите, а одлуките ги донесува 
со мнозинство гласови од присутните членови. 

Во случај на поделба на гласовите гласот на претсе-
дателот на надзорниот одбор е одлучувачки. 

Член 53 
Поблиски одредби за свикување на седниците на 

Надзорниот одбор и начинот на работа се регулираат 
со деловникот за работа на Надзорниот одбор. 

Член 54 
На членовите на Надзорниот одбор им се доделува 

годишна парична награда, сразмерно на задачите и на 
материјалната состојба на Фондот. 

Средствата се исплатуваат на товар на трошоците на 
работењето на Фондот. 

Одлуката за висината на наградата од став 1 на овој 
член ја донесува Собранието на Фондот. 

Член 55 
Секој договор во кој Фондот е странка и во кој член 

на Управниот одбор или Надзорниот одбор има нека-
ков интерес, мора да биде одобрен од страна на Надзор-
ниот одбор. 

Кога член на Управниот или на Надзорниот одбор 
ќе стекне сознание дека се исполнети околностите 
утврдени во став 1 на овој член, ги известува за тоа 
двата органи. 

За член на Надзорниот одбор може да биде име-
нувно правно и физичко лице кое е деловно способно. 

Кога за член на Надзорен одбор е именувано правно 
лице, тоа веднаш по именувањето определува постојан 
застапник кој е подведен под исти услови и обврски и 
презема иста одговорност како да е член на Надзорниот 
одбор во свое име со што не е исклучена и солидарната 
одговорност на правното лице кое го претставува. 

Член 48 
Членовите на Надзорниот одбор се именуваат за 

време од 4 години. 

Собранието се свикува најдоцна 3 месеци по составу-
вање на годишните сметки и годишниот извештај. 

Ако Управниот одбор не го свика Собранието на 
време, Собранието, без одлагање го свикува Надзор-
ниот одбор. Одлуката за свикување на Собранието се 
врши со обично мнозинство од членовите на Надзор-
ниот одбор. 

Член 44 
Собрание на Фондот можат да свикаат и други лица. 
Барање за свикување на Собранието на Фондот мо-

жат да поднесат и членките чиј заеднички удел во Фон-
дот изнесува една десетина од основачкиот капитал. 
Барањето се поднесува по писмен пат при што ги наве-
дуваат целите и причините за свикување на Собранието 
на Фондот. Барањето се доставува до Управниот одбор. 

Ако во рок од 30 дена по барањето на членките, 
Собранието на Фондот не биде свикано надлежниот 
регистарски суд, во вонпроцесна постапка, го свикува 
Собранието или ги овластува членките кои барале сви-
кување на Собранието на Фондот да го свикаат Собра-
нието. 

Фондот ги сноси трошоците за одржување на Собра-
нието согласно став 3 од овој член, како и судските 
трошоци ако судот го одобри барањето. 

Член 45 
Видот, содржината и времето на повикот односно 

поканата за свикување на Собранието на Фондот како и 
начинот на работењето на Собранието се дефинираат 
со деловникот за работа на Собранието на Фондот. 

Член 46 
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Заинтересираниот член има право да биде сослу-
шан, но не може да учествува во расправата или во 
донесувањето на одлуката во врска со односниот дого-
вор во Управниот одбор, ниту во донесувањето на одлу-
ката во врска со одобрувањето што е барано од Надзор-
ниот одбор. 

Собранието на Фондот се известува на наредната 
седница за одобренијата дадени според претходните 
ставови од овој член. 

Член 56 
Договорите што се одобрени од Надзорниот одбор 

како и тие што не добиле одобрение произведуваат 
правно дејство спрема трети лица, освен ако не бидат 
поништени поради измама. 

Последиците штетни за Фондот од неодобрените до-
говори можат да бидат ставени на товар на членот на 
Управниот односно Надзорниот одбор. 

Член 57 
Без оглед на одговорноста на заинтересираниот 

член на управниот односно надзорниот одбор, догово-
рите од член 56, склучени без одобрение на Надзорниот 
одбор ќе бидат поништени ако имаат штетни последици 
по Фондот. 

Тужбата за поништување се поднесува во рок од 3 
месеци сметајќи од денот на склучувањето на догово-
рот. 

Собранието на друштвото може, врз основа на посе-
бен извештај на контролата во кој се изложени околно-
стите со оглед на кои одобрението не било дадено так-
виот договор да го прогласи за ништовен. 

Член 58 
Управниот одбор брои 3 члена. 
Членови на Управниот одбор можат да бидат само 

физички лица - деловно способни, ги именува Надзор-
ниот одбор. Членовите на првиот Управен одбор се 
именуваат со одлуката за основање на Фондот. 

Со одлуката за именување на еден од членовите на 
Управниот одбор му се доверува функцијата на претсе-
дател на Управниот одбор. 

Надзорниот одбор определува кој член е одговорен 
за прашањата на вработените во односите со нив. 

Член 59 
Членовите на Управниот одбор се именуваат на пе-

риод од 4 години. 
Членовите на Управниот одбор можат да бидат ра-

зрешени од страна на Собранието на Фондот, на пред-
лог на Надзорниот одбор. 

Ако разрешувањето е извршено без наведување на 
причини секој член може да бара надомест на штета. 

За членот на Управниот одбор кој склучил договор 
за работа во Фондот, разрешувањето нема влијание врз 
постоењето на овој договор. 

Член 60 
Член на Управниот одбор не смее, во исто време, да 

биде именуван во повеќе од 5 управни одбори во акци-
онерски друштва со седиште во Република Македонија. 

Член 61 
Управниот одбор управува со Фондот. 
Управниот одбор има најшироки овластувања да деј-

ствува во сите околности во име на Фондот во рамките 
на предметот на работењето на Фондот, со исклучок на 
овластувањата што изрично му се дадени на Надзор-
ниот одбор и на Собранието на Фондот. 

Член 62 
Управниот одбор на Фондот ги врши следниве ра-

боти: 

- донесува планови, програми за работа и општи 
акти на Фондот; 

- ги утврдува премиите за осигурување согласно 
член 32 и член 33 од овој статут; 

- одлучува за купување на хартии од вредност; 
- бара дополнителни податоци и извештаи за работа 

од одделни членки на Фондот, сигнализира до суперви-
зорските органи на Народна банка на Република Маке-
донија за евентуално воочените аномалии во работе-
њето и укажува за потребата од дополнителна ревизија 
и контрола кај тие членки; 

- бара дополнителна ревизија и контрола од друга 
независна супервизиорска куќа за работата кај одделни 
членки на Фондот; 

- одлучува за дополнителни уплати на средства со-
гласно со членот 36 од овој статут; 

- го организира работењето на Фондот; 
- дава иницијативи за унапредување на работењето 

на Фондот; 
- врши и други работи предвидени со овој статут и 

одлуките на Собранието на Фондот. 
Член 63 

Управниот одбор со претходно добиено одобрение 
на Надзорниот одбор одлучува особено за: 

1) намалување или проширување на предметот на 
работење на Фондот; 

2) прием на нови членки (акционери) во Фондот; 
3) престанок на осигурувањето на членките во Фон-

дот; 
4) утврдување на висината на премиите; 
5) утврдување на висината на режискиот додаток; 
6) организационата поставеност и организационите 

промени во Фондот; 
7) други случаи утврдени со овој статут. 
Управниот одбор на Фондот може да го одложи при-

емот на одделни банки и штедилници за членки на Фон-
дот до добивање дополнителни податоци и извештаи во 
рок од 30 дена. 

Член 64 
Претседателот на Управниот одбор го застапува и 

претставува Фондот во односите со трети лица. 
Надзорниот одбор може да даде овластување за за-

стапување на еден или повеќе членови на Управниот 
одбор, кои тогаш носат назив генерални директори. 

Член 65 
За претседател на Управниот одбор на Фондот може 

да биде избрано лице кое покрај општите услови утвр-
дени со закон ги исполнува и следниве посебни услови: 

- да има завршено висока стручна подготовка, 
- да е докажан и признат стручњак за вршење на 

работите и целите за кои е основан Фондот, и 
- да има најмалку 5 години работно искуство. 

Член бб 
Управниот одбор најмалку еднаш во три месеци му 

поднесува на Надзорниот одбор пишан извештај за ра-
ботењето на Фондот. 

Управниот одбор, по истекот на деловната година 
му поднесува на Надзорниот одбор нацрт на годишната 
сметка и годишен извештај за работењето на Фондот. 

На барање на Надзорниот одбор, Управниот одбор 
составува посебен извештај за состојбата на Фондот 
или за некој посебен аспект во неговото работење. 

Надзорниот одбор може самиот или преку трети 
лица да презема дејства заради стекнување увид во ра-
ботењето на Фондот и управувањето со него од страна 
на Управниот одбор. На барање на најмалку една тре-
тина од членовите на Надзорниот одбор, Управниот 
одбор е должен да ги подготви сите документи и изве-



Стр. 1324 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 мај 1998 

ставања потребни за вршење на надзор над неговата 
работа. 

Секој член на Надзорниот одбор има право да ги 
разгледува сите извештаи, документи и известувања* 
што Управниот одбор ги доставил на Надзорниот од-
бор. 

Член 67 
На членовите на Управниот одбор им се одобрува 

награда. 
Начинот и износот на наградата на секој од члено-

вите на Управниот одбор се определува со актите за 
именување на членовите на Управниот одбор. 

Член 68 
Сите членови на Управниот и Надзорниот одбор во 

согласност со нивната положба, утврдена со Статутот, 
имаат исти права и обврски, без оглед како се распоре-
дени правата и обврските меѓу членовите на Управниот 
односно Надзорниот одбор. 

Сите членови на Управниот и Надзорниот одбор ги 
вршат правата и обврските во одборот во интерес на 
друштвото, имајќи ги предвид интересите на членките 
и на вработените. 

Членовите на Управниот и Надзорниот одбор се 
должни како деловна тајна да ги чуваат сите известу-
вања и податоци што се однесуваат на работењето на 
Фондот, а кои ги добиле како доверливи. Оваа долж-
ност и обврска постои и продолжува да важи и по пре-
станокот на членството во Управниот односно Надзор-
ниот одбор. 

IX. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА РИЗИКОТ И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУ-

БАТА 
Член 69 

Фондот го утврдува приходот и врши негова распре-
делба во согласност со Законот за сметководство и со 
овој статут. 

Од остварениот приход Фондот ги покрива своите 
расходи во согласност со Законот за сметководство, 
Статутот и Одлуката за основање. 

Член 70 
Делот од приходите од работењето на Фондот од 

Годишната пресметка што ќе останат по намирувањето 
ра вкупните расходи, Фондот ги искажува како до-
бивка. 

Нето добивката остварена од работењето на Фондот 
се распределува за: 

- покривање на загубите од работењето во претход-
ната година, 

- зголемување на фондот за сигурност, 
- резерви на Фондот, 
- дивиденди, 
- учество на членовите на Управниот одбор на Фон-

дот во нето добивката. 
Поблиски критериуми за распределба на добивката 

се утврдуваат со Одлука на Собранието на Фондот. 
Член 71 

Остварената добивка на Фондот, до постигнување 
на износот на вкупните средства од член 30 од овој 
статут, ќе се распоредува во фондот за сигурност на 
Фондот. 

X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ 

Член 72 
Организацијата на Фондот се утврдува со општ акт 

кој го донесува Управниот одбор, по претходно доби-
ено одобрение на Надзорниот одбор. 

Член 73 
Работниците во Фондот засноваат работен однос во 

согласност со Закон, Колективен договор и Општ акт 
на Фондот. 

XI. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 74 
Деловната тајна ја сочинуваат податоци чие соопш-

тување и предавање на неовластено лице е во спротив-
ност со интересите и угледот на Фондот и на членките. 

Управниот одбор утврдува што претставува деловна 
тајна. 

Член 75 
Должноста за чување на деловната тајна се однесува 

на сите вработени во Фондот и е обврска и по преста-
нок на работниот однос. 

Член 76 
Податоците добиени од Народната банка на Репу-

блика Македонија за рангирање на членките претставу-
ваат деловна тајна. 

Соопштувањето и предавањето податоци од став 1 
на овој член повлекува последици согласно прописи. 

Член 77 
Фондот ќе се подготвува за вршење на својата ра-

бота во услови на војна или воена состојба во соглас-
ност со Законот за одбрана. 

Член 78 
Фондот е должен својата дејност да ја врши на начин 

со кој ќе обезбеди заштита и обезбедување на живот-
ната средина. 

XII. ПРЕСТАНОК НА ОСИГУРУВАЊЕ 
ВО ФОНДОТ 

Член 79 
Осигурувањето во Фондот престанува: 
- на барање на членката, во случај кога таа поба-

рала укинување на дозволата за прибирање на штедни 
влогови по претходно целосно намирување на обвр-
ските по штедните влогови на граѓаните, 

- кога Народна банка на Република Македонија ќе и 
ја одземе на членката дозволата за работа со штедни 
влогови и тековни сметки на граѓани, 

- ако членката во договорениот рок не ја уплати 
премијата за осигурување или не ги намири обврските 
согласно член 34 од овој статут, 

- кога со контролата на Народна банка на Репу-
блика Македонија е утврдено дека членката не се 
придржува кон пропишаните супервизорски стандарди 
за бонитетност и доколку се утврдат неправилности во 
спроведувањето на мерките на монетарната и девиз-
ната политика со што се загрозува ликвидноста и сол-
вентноста на членката, а во определениот рок членката 
не ги отстранила тие неправилности. 

За престанување на осигурувањето во Фондот на 
банката, штедилницата, односно филијалата на стран-
ска банка одлучува Управниот одбор на Фондот, по 
претходно добиено одобрение од Надзорниот одбор. 

Член 80 
Управниот одбор на Фондот без одлагање ја изве-

стува Народната банка на Република Македонија за 
престанок на осигурувањето во Фондот. 

Член 81 
Кога на членката ќе и престане осигурувањето во 

Фондот, по било кој од основите наведени во член 79 од 
овој статут, средствата уплатени во Фондот до денот на 
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престанување на осигурувањето, остануваат во Фон-
дот. 

Фондот гарантира за штедните влогови кај членката 
уплатени и осигурени до денот на престанување на оси-
гурувањето во Фондот по основите од алинеја 2 ,3 и 4 од 
член 79 од овој статут. 

Член 82 
За осигурувањето и престанокот на осигурувањето 

во Фондот, членката и Фондот се должни, во сред-
ствата за јавно информирање и просториите во кои 
работи членката, да ги известат граѓаните на Репу-
блика Македонија. 

XIII. ПРЕСТАНОК НА ФОНДОТ 
Член 83 

Фондот се основа на неопределено време. 
Член 84 

Фондот престанува со: 
- одлука на Собранието која е донесена со гласовите 

кои претставуваат три четвртини од основачкиот капи-
тал претставена на Собранието на Фондот при донесу-
вањето на Одлуката; 

- правосилна одлука на судот со која се утврдува 
дека уписот на Фондот во трговскиот регистар бил не-
законит; 

- припојување на Фондот кон друго друштво и со 
спојување со друго друштво; 

- правосилна одлука на судот со која не се прифаќа 
спроведување на стечајна постапка заради недостиг на 
средства за покривање на трошоците на постапката; 

- со спроведување на стечајна постапка; 
- со укинување на законските одредби со кои е про-

пишано основањето на Фондот. 
Член 85 

Ако над Фондот не се отвори стечајна постапка се 
спроведува ликвидација на Фондот. 

Член 86 
Одлуката за престанок на Фондот се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија". 

XIV. ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОТ 

Член 87 
Општи акти на Фондот се: Одлука за основање на 

Фондот, статут, правилници, деловници и други општи 
акти. 

Член 88 
Статутот на Фондот го донесува Собранието на 

Фондот со прифаќање од вкупниот број на гласовите на 
членките. 

Статутот се менува и се дополнува по иста постапка 
како и за неговото донесување. 

Член 89 
Одлука за измени на Статутот на Фондот донесува 

Сја анието на Фондот со 3/4 мнозинство од вкупниот 
фрој на гласови. 

Член 90 
Согласност на Статутот на Фондот и неговите из-

мени и дополнувања дава Народната банка на Репу-
блика Македонија. 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 91 

Статутот на Фондот го потпишуваат: 
1. Алмако банка а.д. - Скопје Методија Тошевски, с.р. 

2. Експорт-импорт банка 
а.д. Скопје Мирјана Павловска, с.р. 

3. Земјоделска банка а.д. Скопје Салтир Митров, с.р. 
4. Инвест банка а.д. Скопје Јосиф Ефтимовски, с.р. 
5. Комерцијална банка 

а.д. Скопје Љупчо Тодевски, 
6. Комерцијално-инвестициона банка 

а.д. Куманово Методи Илиевски, с.р. 
7. Македонска банка а.д. Скопје Зоран Трпевски, с.р. 
8. Охридска банка а.д. Охрид Николина Белеска, с.р. 
9. Радо банка а.д. Скопје Илија Бошков, с.р. 
10. Стопанска банка а.д. Скопје Даница Бојчевска, с.р. 
11. Стопанска банка а.д. Битола 

Драганчо Митревски,е.р. 
12. Тетовска банка а.д. Тетово Атанас Спироски, с.р. 
13. Тутунска банка а.д. Скопје Љубиша Илиевски, с.р. 
14. „Инко" Штедилница Скопје Крсте Саревски,с.р. 
15. „Киро Ќучук" Штедилница 

Титов Велес Драги Неделков, с.р. 
16. „Либерт Интернационал" 

Штедилница Битола Живко Гилевски, с.р. 
17. Митштедилница, Куманово Раде Веговски,с.р. 
18. Поштенска штедилница Скопје 

19. „Поен" Штедилница, Струмица Благој Стојанов, с.р. 
20.ТАТ Штедилница Битола Соња Николовска,с.р. 
21. Пелагонија банка 

а.д. Прилеп Стеван Јакимовски, с.р. 
22. Балканска банка а.д. Скопје Кирил Пендов,с.р. 
23. Штедилница „Младинец" 

д.о.о. Скопје Владимир Наумовски,с.р. 
24. А КА Банка а.д. - Филијала 

Скопје Љубомир Маневски,с.р. 
25. Столична банка Интернешенел 

Македонија а.д. Скопје Јуриј Јакушев,с.р. 
26. Штедилница МАК-БС 

а.д. Скопје Надежда Стојменова,с.р. 
27. Штедилница Интерфалко 

д.о.о. Скопје Ирена Коневска,с.р. 
28. Кредитна банка 

а.д. Битола Марија Николовска,с.р. 
29. Извозна и кредитна банка а.д. Скопје 

Панче Манчевеки,с.р. 

Член 92 

За први членови на Надзорниот одбор се именуваат: 
1. Алмако банка а.д. Скопје Методија Тошевски 
2. Инко штедилница д.о.о. Скопје Крсте Сариевски 
3. Комерцијална банка а.д. Скопје Хари Костов 
4. Македонска банка а. д. Скопје Зоран Трпевски 
5. Охридска банка а.д. Охрид Николина Белеска 
6. Стопанска банка а.д. Битола Драганчо Митревски 
7. Стопанска банка а.д. Скопје Даница Бојчевска 
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Член 93 
Овој статут влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од денот на уписот на Фондот 
во трговскиот регистар. 

Овој статут ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

С. Одлука бр. 6 Собрание на Фондот 
21 јануари 1996 година Претседател, Скопје Методија Тошевски,с.р. 

* * * 

Врз основа на Одлуката на Собранието на Фондот за 
осигурување на штедни влогови а.д. - Скопје за овла-
стување на Управниот одбор (С.О.бр.8 од 21.01.1997 
година, а основани - акционери на Фондот, кои допол-
нително го потпишаа статутот се: 
30. Штедилница „Фершпед" 

д.о.о. Скопје Митко Димов,с.р. 
31. Македонска штедилница 

а.д. Скопје Марјан Бојаџиев,с.р. 
32. Штедилница „Бават" Скопје Драган Андријевиќ,с.р. 
33. Штедилница „Уни-проком" 

Скопје Мирослав Јан кул ов е ки, ср . 
34. Кредитна банка 

а.д. Скопје Павлина Черепналковска,с.р. 
35. „АМ" Штедилница Менувачница 

а.д. Скопје Биљана Доцевска,е.p. 
36. Штедилница „АМСМ" 
Скопје Милорад Славковик,с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор 
за сопственост, по тужбата на тужителите Ристовски 
Јован, Смилевски Петар, Наумовски Миодраг, сите од 
Скопје, ул."Славејко Арсов" бр. 116, и Наумовски 
Благе од Скопје, ул."4 Јули" бр. 1/2-17, против туже-
ниот Чонков Асен, со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 120.000 денари. 

Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 
општините на град Скопје, со решение бр. 3020-229 од 
1.IV. 1998 година, на тужениот му определи привремен 
застапник и тоа Борис Ношпал, адвокат од Скопје, кој 
ќе ги застапува интересите на тужениот се до 
неговото јавување пред судот, или до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV П.бр. 
854/98. (8548) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителот Мура-
товски Ванчо од Скопје, против тужената Мур атовска 
Лиљана од Скопје, сега во Нов Зеланд, со непозната 
адреса. 

Согласно чл.86, а в.в. со член 84, ст.2 т.4 од ЗПП, 
на тужената и е поставен привремен застапник, адво-
катот Кирил Чејковски од Скопје, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 83, кој ќе ја застапува се додека тужената или 
нејзин полномошник не се појават пред судот. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V. П.бр. 
1265/98. (8814) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е во тек постапка за долг по туж-

бата на тужителот Туристичка агенција "Флајтурист" 
од Скопје против тужениот Митрички Бранислав од 
Скопје, со непозната адреса. 

Меѓуопштинскиот центар за социјални работа на 
општините на град Скопје, со решение бр.3020-212 од 
31.Ш.1998 година, му постави привремен старател -
адвокатот Наташа Огненовска од Скопје, ул."Пајко 
Маало" бр.6, кој ќе ги штити неговите интереси во 
постапката. 

Се повикува тужениот Митрички Бранислав во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
во судот. Во спротивно, неговите интереси ќе ги заста-
пувба неговиот привремен старател. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, VDI П. бр. 
3261/96. (8533) 

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по 
тужбата на тужителот Ѓорги Драгоманов од Скопје, 
ул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 19/6-17, против 
тужениот Јованчо Трајков од Канада, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во Основниот суд Скопје 
П - Скопје, или во тој рок да достави своја адреса или 
да назначи свој полномошник. 

Доколку тужениот Јованчо Трајков не се јави во 
рок од 30 дена, неговите нинтереси ќе ги застапува 
привремен старател назначен од Меѓуопштинскиот 
центар за социјални работи на општините на град 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје,XVHI П.бр. 
898/98. (8534) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Неџмије Велиовска од е. 
Страхојадица, против тужениот Шазивељ Велијовски, 
кој се наоѓа во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот да достави податоци за него-
вото живеалиште и адреса. Во спротивно, судот во 
постапката ќе му постави привремен старател од 
редот на адвокатите,, адвокат Виолета Мирчевска, 
која ќе ги штити неговите права и интереси до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХЕН П.бр. 
2995/97. (8578) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Даниела Ал и демај од Скопје, ул."А.Митрев" бр. 5/7, 
против тужениот Исмет Алидемај, сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во овој суд, да 
достави адреса. Во спротивно, на истиот ќе му биде 
одреден привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот, во смисла на чл. 84 од 
ЗПП, а во врска со чл.5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, XVI. П.бр. 
1136/98. (8690) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Пред овој суд во тек е постапка за долг, по туж-
бата на тужителот Вељановски Миленко од Скопје, 
ул."Петар Дељан" бр. 5/1-32 против тужениот Гради-
мир Митковски од Скопје, ул."Коста Новаковиќ" бр. 
18/1-2, а сега со непознато место на престојување. 
Вредност на спорот 324.000,00 денари. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје бр. 3020-95 
од 26.П.1998 година, за привремен старател на туже-
ниот Градимир Митковски е поставен, адвокатот 
Живко Николовски од Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" 
бр. 113. Со донесувањето на ова решение преста-
нуваат овластувањата на досегашниот привремен 
старател на тужениот, адвокатот Радован Пешковиќ. 

Се повикува тужениот Градимир Митковски да се 
јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или да постави свој полномошник. Во спро-
тивно, неговите интереси во постапката ќе ги заста-
пува новопоставениот привремен старател, адвокатот 
Живко Николовски. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, УШ П.бр. 
763/97. (8810) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се расправа 
оставината на покојната Деспотовска Звезда која 
починала на 21.VI.1994 година во Скопје, под О.бр. 
696/95. Покрај другите наследници, како законски 
наследници се јавуваат и внуката Стевка Димитрова 
по право на претставување преку покојната мајка 
Донка Митева, сестра на Звезда, и внуците С к о ј е в -
ски. Васе, Станојевска Блашка, Станојевска Бранка и 
Ста\нојевска Лепа по право на претставување преку 
покојната мајка Стојанка Станојевска, сестра на 
покојната Звезда, сите со непозната адреса на живе-
ење и престојување. 

Се повикуваат Димитрова Стевка, Станојевски 
Васе, Станојеве^ Блашка, Станојевска Бранка и 
Станојевска Лепа да се јават во овој суд во рок од 1 
година сметано од денот на објавувањето на судскиот 
оглас или во истиот рок да достават точна адреса на 
живеење или престојување. Доколку не се јават во 
рок од 1 година, од страна на судот ќе им биде 
поставен привремен старател кој во смисла на чл. 133 
од ЗН ќе се грижи за нивните интереси во текот на 
оставинската постапка. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, О.бр.696/95. 
(9016) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред овој суд во тек е попстапка за долг по 
тужбата на тужителот Ангелов Борислав од Велес, 
против тужениот Махмудов Алиџевад од Велес, ул. 
"Благој Страчков" бр. 26, а сега со непозната адреса 
на живеење. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот, да достави точна 
адреса и одреди свој полномошник. Во спротивно, 
судот по службена должност ќе му постави привремен 
застапник, кој ќе ги застапува неговите права и 
интереси до завршување на постапката пред судот. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 219/98. (8660) 

Пред Основниот суд во Велес е поднесена тужба 
за постоење на договорен однос од тужителите Жи-
воин и Љубица Трајковиќ од Велес, ул. "Благој Ѓорев" 

бр. 119-1/20, против тужените Вера Николовска, 
Владо и Левко Николовски од Скопје, со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000.00 
денари. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд 
во Велес или да постават свој полномошник кој ќе ги 
штити нивните интереси. Во спротивно, ќе им биде 
поставен привремен застапник Зоран Лозаноски, стру-
чен соработник во Основниот суд во Велес, кој ќе ги 
штити нивните интереси до окончување на постап-
ката. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2666/97. (8905) ' 

Пред овој суд во тек е постапка по основ на 
постоење на договорен однос по тужбата на тужи-
телот Хониќ Хашим од е. Г.Оризари, Велес, заста-
пувам преку полномошник адвокатот Ангел Скорниев 
од Велес, против тужениот Абдиов Изетов Идриз од 
е. Г. Оризари, Велес, сега со непознато место на 
живеење во БиХ или СР Југославија. Вредност на 
спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да 
достави точна адреса или одреди свој полномошник, 
кој ќе ги застапува неговите интереси се до завршу-
вањето на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1632/97. (8916) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е покрената постапка за сопстве-

ност по тужбата на тужителот Ќемал Чоти од Кума-
ново, ул."Никола Тесла" бр. 83, против Златко Спа-
совски од е. Горно Којнаре, сега со непознато, престо-
јувалиште. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", или да одреди полномошник кој ќе го застапува 
во постапката. 

За привремен застапник му се поставува Савре 
Спасовски, стручен соработник во Основен суд Кума-
ново, кој ќе го застапува во постапката се додека 
тужениот или негов полномошник не ќе се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово. (8983) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Тасевски Љамбе од е. Г. 

Дупени, со последно место на живеење Уругвај, како 
и секој друг што знае за него или за неговиот живот, 
да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по 
постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр.17/98. (8939) 

Се повикува лицето Роџевски Јордан од е. Под-
мочани, со последно место на живеење во Аргентина, 
како и секој друг што знае за него или за неговиот 
живот, да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од 
три месеци од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". Во спротивно, лицето ќе се прогласи 
за умрено по постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр. 18/98. (8940) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување 
"Вардар" - Скопје, против тужениот Љика Исмаил од 
Тетово, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави на судот, да 
достави адреса или овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, судот преку Центарот за социјални 
работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 375/98. (8791) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за регресно побарување по тужбата на тужителот АД 
за осигурување "Вардар" - Скопје, против тужениот 
Абази Амет од е. Челопек, а сега со непозната адреса 
во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа во Тетово на тужениот ќе му постави при-
времен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.351/94. (8792) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Ане Пет-
ровски од Тетово, ул."154" бр. 20, против тужената 
Елизабета МатиЈевиќ, ул."153" бр. 28, а сега со непоз-
ната адреса во странство. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да 
достави адреса или овласти полномошник кој ќе ја 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе и постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.525/98. (8793) 

Пред овој суд се води спор за утврдување право на 
сопственост по тужбата на тужителот Изаири Менду 
од е. Д.Палчиште, против Изаири Баки од е. Д. 
Палчиигге. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Изаири Баки од е. Д. 
Палчиште, сега на привремена работа во Швајцарија, 
да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд во 
Тетово. 

Доколку во овој рок не се ]ави или не одреди свој 
полномошник, судот ќе му постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 338/98. (8937) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужител ката Ферида Рамадани од е. 
Пирок, против Латиф Рамадани од е. Пирок, сега со 
непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок 
од 30 дена или да одреди свој полномошник. 

Доколку не се јави, судот ќе му одреди привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 538/98. (8938) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија постапувајќи по барањето на оновачот Дај 
Стар Бенколор Фарбен д.о.о. од Виена , Австрија, за 
евидентирање на претставништвото во Регистарот на 
претставништва на странски лица во Република 
Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 
став 1 од Законот за општата управна постапка 
("Службен лист на СФРЈ" број 47/86), применет како 
републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" број 52/91) и член 5 од 
Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на 
претставништва на странски лица во Република 
Македонија ('Службен весник на Република Македо-
нија" број 25/95), донесе решение: 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија, под рег.број 
280, број на регистарска врашка 3-0041 / ATS отворање 
на претставништо н а И р а н с к о т о лице Дај Стар 
Бенколор Фарбен д.о.о4 со седиште на ул "Акациенг" 
бр 30,1230, Виена, Австрија. 

1) Претставништвото на странското лице 
е Дај Стар Бенколор Фарбен, Претставништво во 
Македонија, со седиште во Скопје, ул."Народен 
фронт" бр.35/7. 

2)Дејноста на претставништвото е: 
-истражување на пазарот, 
-претходни и подготвителни дејствија за 

склучување на договори за промет на стоки и услуги 
од македонскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и 
развива производството, на договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања и на договори за при-
бавување и отстапување право од индустриска соп-
ственост и знаење и искуство. 

3) Раководител на претставништвото е Асен Дам-
чев, лична карта бр. 803 510, издадена од ГУ ВР Скопје 
и МБ 2509943450088, со живеалиште на ул "Народен 
фронт"бр.35/7. 
2.Претставништвото почнува со работа по уписот во 
Регистарот на претставништва на странски лица во 
Република Македонија, односно од 10.02.1998 година. 

Од Министерството за на" ош" 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I- Скопје со решението ПП 
4/98, ja запиша во судскиот регистар на политичките 
партии, под Рег.бр.87, политичката партија МААК -
Конзервативна партија со седиште во Скопје, на ул. 
"Јордан Хаџиконстантинов Џинот" бб, која ја 
застапува нејзиниот претседател Страшо Ангелов-
ски 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.05.1998 
година. 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (7299) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 102/98, на регистарска влошка бр. 1-57012-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Петпријатие за производство, промет и услуги „ДМ -
КОМЕРЦ" експорт импорт Ц.О. Скопје ул. „Виа Игна-
т и ј е бр. 21Л1-9. 

Да се брише Сандра Михај лос ка а да се запише 
Драге Михајлоски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 102/ 
98. (2366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 100/98 на регистарска влошка бр. 3-02001332-
000-01 го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштвот за трговија, угостителство и занаетчиски 
услуги „АЛ-ПЕН" експорт-нмпорт, Кети и други, 
Д.О.О. ул. „Димитар Влахов" бб Велес. 

Дејности: 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090124, 090129, 
090140, 090150, 090160, 090189, 090209, 110301, 110302, 
110303, 110309, 110903, 110909, откуп и продажба на 
земјоделски и сточарски производи, лековити билки, 
шумски плодови, водоземци, печурки, недвижности, 
моторни возила и ел. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Василова Кети -
управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 100/98. 
— - - (2284) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.брЛ37/98 на регистарска влошка бр. 6-02001390-
000-09, го запиша во судскиот регистар трговец поеди-
нец Ќебапчилница „АРОМА" ТП Џемил Фарук Нуру-
дин е. Камењане Тетово. 

Основач: Џемил Фарук Нуреднни од е. Камењане 
Тетово. 

Дејност: 080190- други угостителски услуги 
За управител на ТП се одредува лицето Џемил Фа-

рук Нуредини од е. Камењане. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските на ТП во правниот промет со трети 

лица превземени во текот на работењето одговара ТП 
Џемил Фарук Нуредина? лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 137/98 
_ _ _ _ (2285) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
'Грег. бр.2804/98 на регистарска влошка бр. 6-02001292-
000-01 го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец Амети Таири Зекирја ТП „ЗЕКО" трго-
вија на мало со мешовити стоки Тетово комплекс ловец 
бр. 166. 

Основач на трговец поединец е Амети Зекирја од 
Тетово ул. Штипска бр. 1, трговец поединец ќе се зани-
мава со дејност 070129. 

Управител без ограничување Амети Зекирја. 
Трговец поединец во правниот промет со трети лица 

ќе настапува во свое име и за своја сметка, а ќе одго-
вара со целокупниот свој личен имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2804/ 
98. (2286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет.бр. 2282/97 на регистарска влошка бр. 8-02001420-
000-01, го запиша во судскиот регистар Друштво за 
трговија на големо и мало,транспорт и шпедиција „ТЕ-
РА" Михајло ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ХПД- подрум 
локал 214 Скопје. 
* Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 060502, 
060503, 110309, 070310, 070320, посредување во надво-
решно трговскиот промет, работи на привремен увоз и 
извоз на стоки, реекспорт, меѓународна шпедиција и 
транспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ристовски Тони-управител 
без ограничување. 

Основач на друштвото е Михајло Гераснмовскн од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2282/ 
97. (2287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 194/98, на регистарска влошка бр. 1-3062-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив на 
Претпријатие за промет и услуги „СИНКПРОМ" ц.о. 
Скопје ул. „Атинска" бр. 25 Скопје 

Нрвиот назив на фирмата е Претпријатие за промет 
и услуга „ С И Ш Л Е ? " ц.о. Скопје ул. „Атинска" бр. 25 
Скопје. 

Од Основниот (уд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 194/ 
98. _ _ _ (2353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5527/97, на регистарска влошка бр. 1-40077-0» 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговско претпријатие за промет услуги и 
посредништво „БОГА-ТРЕЈД" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје Бул. „Јане Сазданога" бр. 21-7/6. 

Се брише Богатиновска Душанка се запишува Бога-
тиновски Зоран како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5527/ 
97. (2354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7392/97 на регистарска влошка бр. 1-7742-0-0-
0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач на Претпријатието за услуги мена-
џ е р о т ) и трговија на големо и мало „ТИМ" доо нзвоз-
увоз - Стар Дојран, Гевгелија. 

Досегашната фирма и седиште на Претпријатие за 
услуги и трговија на големо и мало „ТИМ" доо извоз-
увоз, Стар Дојран, Гевгелија, во иднина се менува н ќе 
гласи: 

Претпријатие за производство услуги и трговца 
„ТИМ" доо извоз-увоз Валандово, на ул. Првомајска 
бр. 8 - Валандово. 

На ден 25.12.1997 год. во претпријатието пристапила 
Невеселова Венка, а на истиот ден истапил Таушаноѕ 
Ефтим. 

Се брише Таушанов Ефтим, директор, а се запи-
шува Невеселова Венка, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 139W 
97. (2597) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр, 158/97 од 27.IV. 1998 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Метал 
Експорт * ДОО увоз-извоз - Скопје, бул. "Јане С у -
дански" бр.89/1-11, со жиро сметка 40100-601-55055. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје* 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (8580) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
171/96, објавува дека со решението на Окружниот сто-
пански суд Ст,брЛ350/95 од 23.ХЛ995 година е ство« 
рена стечајна постапка над должникот ИП "Макодес" 
од Кавадарци, ул. "Ј.Н.А." бр. 7. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Златка Палкова, од 
Кавадарци ̂ ."Македонија" бр.34/1-4. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.VL1998 година, во 8 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (8661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1616/97 од 16.1УЛ998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Бошков 
Трејд" ПППУ од Скопје, кеј "13 Ноември" кула П/9, 
со жиро сметка бр. 40100-601-315936. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан 
од Скопје, ул."Горче Петров" бр.3/38, телефон 316-
794. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.V.1998 година, во 8,20 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.1344/97 од 29.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Банат Ка-
лиси" ПТ ДОО од Скопје, ул. "Алберт Станиќ" бр. 4а. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Живка Петровска 
од Скопје, ул."Мраморец" бр.ЗЗ Б, телефон 310-617. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.VI.1998 година, во 8,30 часот, во 

• соба број 44 во овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8649) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 91/96 од 20.П.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над стечајниот должник Претпри-
јатие за угостителство, трговија и услуги "Цекере" во 
Кичево. 

Претпријатието за угостителство, трговија и услу-
ги "Цекере" Кичево, да се брише од регистарот на 
претпријатијата при Основниот суд во Битола, заве-
дено во регистарот на поранешниот Окружен стопан-
ски суд - Скопје под број на регистарска влошка 1-
48814-0-0-0 и регистарски број 3655/94 од 21.Ш.1994 
година. 

Од Основниот суд во Кичево. (8662) 

Основниот суд во Велес, со решението 04.V.1998 
година Ст.бр.43/96 отвори стечајна постапка над 
должникот ПТТ "Симит Транс" од Велес. 

Стечајната постапка нема да се спроведува и истата 
се заклучува. 

Од Основниот суд во Велес. (8663) 

Основниот суд во Велес, со решението Ст.бр.65/96 
од 04.V.1998 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ПП "Ашик - Комерц" од Велес. 

Стечајната постапка нема да се спроведува, и 
»истата се заклучува. 

Од Основниот суд во Велес. (8664) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Ог.бр. 475/98 од 30.JV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ТП "Макоинтерекспорт" -
Струмица, со број на жиро сметка 41300-601-13895 при 
ЗИП Филијала Струмица, но истата не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, стечајната 
постапка над ТП "Макоинтер експорт" - Струмица се 
заклучува. 

Доверителите, горенаведеното решение може да 
го напаѓаат во рок од 15 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" -
Скопје со жалба до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горе наведеното решение, 
горенаведеното претпријатие да се брише од региста-
рот на стопанските претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8665) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Сг.бр. 419/98 од 30.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ТУП "Паки комерц" - е. 
Ново Коњарево, но истата поради немање на имот на 
должникот не се спроведува, стечајната постапка над 
ТУП "Паки комерц" со број на жиро сметка 41300-
601-55081 при ЗИП Филијала Струмица се заклучува. 

Доверителите, горенаведеното решение може да 
го напаѓаат во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" - Скопје 
со жалба до Апелациониот суд во Штип. 
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По правосилноста на горе наведеното решение, 
горенаведеното претпријатие да се брише од региста-
рот на стопанските претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8666) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
објавува дека со решението Ст.бр. 336/98 од 21.IV. 1998 
година е отворена стечајна постапка над ПЗС "Агро-
тромеѓе 93" од е. Старо Коњарево. 

За стечаен судија се определува Ристо Хаџи-Еле-
нов, судија во Основниот суд во Струмица. 

За стечаен управник е поставен Илиев Панче, дип-
ломиран правник од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена 
сме-тано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" со пријава и докази во 2 примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса во износ 
од 600,00 денари на жиро сметка 41300-840-026-3359 
Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува ро-
чиште на ден 26.VI.1998 година во 9 часот во про-
сториите на Основниот суд во Струмица. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
платат своите долгови на ПЗС "Агро-тромеѓе 93" од 
е. Старо Коњарево. 

Овој оглас е истакнат на судсктата табла на ден 
27.IV. 1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (8667) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 408/97 од 29.IV. 1998 година е отворена 
стечајна постапка над ПТП "Мар-промет" - Струмица 
жиро сметка 41300-601-45468, но истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот. 

Стечајната постапка над Ш И "Мар-пр ом ет" -
Струмица се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат погоре наведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
по објавувањето во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, гореспомена-
тиот стечаен должник да се брише од регистарот на 
стопанските претпријатија 

Од Основниот суд во Струмица. (8668) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.324/98 од 28.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Тргошпед" 
од Скопје, ул. "Марко Орешковић" бб. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул ."Кр сте Асенов" бр. 12/1/15,телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1285/97 од 30.IV.1998 година е от-

ворена стечајна постапка над должникот "ДТВ" 
ППТУ од Скопје, бул "ЈНА" бр.23/3-15. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсто Асенов" бр. 12/1/15, телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.VI. 1998 година, во 8,05 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8686) 

Со решението Ст.бр. 99/97 од 26.VI.1997 година на 
Основниот суд во Штип е отворена стечајната постап-
ка над должникот ПОС "Злетово-Експорт" - Проби-
1ПТИП. 

Се закажува дополнително рочиште за разгле-
дување на пријавите за побарување на доверителите 
спрема должникот ПОС "Злетово Експорт" - Проби-
штип. 

Рочиштето ќе се одржи на 22.V.1998 година во 
10,00 часот во сала бр. 3 при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (8687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1214/97 од 6.III.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Линеа 
М" од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр.5. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мрко Колевски од 
Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр.73/2-1,телефон 
432-278 и 120-118. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.VI.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8688) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр.101/97 од 5.V.1998 година се поведува по-
стапка за присилно порамнување во стечај над долж-
никот ОП "Напредок" од Гостивар, со предлог: 
должникот утврдените побарувања на доверителите 
да гфи исплати во висина од 50% за една година, а 
времето да тече од денот на заклучувањето на 
присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
према должникот во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот 
совет на овој суд со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите спрема должникот ОП "Напредок" од Гостивар 
во стечај, без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
и за порамнување се определува на 19.VL1998 година, 
во 11,00 часот, во сала број П во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (8794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1560/97 од 28.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Лавина" 
Претпријатие за деловни услуги од Скопје, бул. 
"Партизански одреди" бр »бб-а. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мрико Петрески од 
Скопје, бул."АВНОГ бр.68/1У,телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.V.1998 година, во 8,05 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8804) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 665/96 од 18.ХП.1997 година заклу-
чена е стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за промет и услуги "Мастер" - Скопје, 
ул,"Ради Чајавец" бр. 4/49 со жиро сметка бр. 40100-
601-207608. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8806) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 699/96 од 21.IV. 1998 година, се 
заклучува стечајната постапка над Трговско услуж-
н о г претпријатие увоз-извоз "Пелистерка - Комерц" 
од Скопје, со седиште на ул."Методи Митевски" бр.З-
2/5, со жиро сметка бр. 40100-601-82752. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8820) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2518/97 од 28.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ИПУ "Југал" 
извоз-увоз од Скопје, ул. "Љуба Ивановиќ" бр.40-1-3, 
жиро сметка 40100-601-81162. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пуровски Коста од 
Скопје, ул."Железничка" бр.З5,телефон 221-444. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.VI. 1998 година, во 9,05 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Н - Скопје. (8817) 

Основниот суд во Штип објавува дека на 25.V.1998 
година во 10 часот се закажува дополнително рочиш-
те за испитување на побарувањата на доверителите на 
должникот ДОО "Слога промет" - Штип над кој е 
отворена стечајна постапка со решението Ст.бр. 
198/96 од 7.VXL1997 година, на Основниот суд - Штип. 

Рочиштето ќе се одржи во сала бр. 3 при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (8948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 419/96 од 18.11.1998 година е одобре-
но присилно порамнување помеѓу должникот П Т У 
"Палма" ЦО од Скопје, ул. "Јајце" бр.За и жиро 
сметка 40100-601-229913 со неговите доверители. 

Со прифатеното присилно порамнување постиг-
ната е согласност помеѓу должникот и доверителот за 
исплата на побарувањето на доверителот во износ од 
100% во рок од 5 (пет) дена сметано од денот на 
одобреното присилно порамнување. 

Одобреното присилно порамнување има правно 
дејство и према доверителите што не учествувале во 
постапката како и спрема доверителите што учеству-
вале во постапката, а чии побарувања се оспорени ако 
дополнително истите се утврдат. 

Отворената стечајна постапка со решение на овој 
суд од 24.ХИЛ996 година над должникот ПИТУ "Пал-
ма" ЦО - Скопје,ул."Јајце" бр.За и жиро сметка 40100-
601-229913 се запира. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8914) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2827/97 од 28.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Јуниор" 
од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ". 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсте Асенов"бр. 12-11/15,телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 9,10 часот, во 
барака бр. 4,соба број 5 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8924) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр.318/97 од 25.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Ш У Т "Фландрина" 
од е. Беловиште-Гостивар . 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Драган Јованоски, 
дипломиран правник од Гостивар, ул."Питарница" бр. 
6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
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докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (8941) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постап-
ки, но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 101/98 од 29.IV. 1998 година над ПП 
"Из-ворска солза" од Прилеп, ул."Блага Ружето" бр. 
64 со жиро сметка 41100-601-18402, со решението 
Ст.бр. 104/98 од 29.IV.1998 година над ПП "Металика" 
- Прилеп, ул."Херој Карпош" бр. 33 и жиро сметка 
41100-601-8932 и со решение Ст.бр. 122/98 од 04.V.1998 
година над ПП "Иватина-комерц" - Прилеп, ул. 
"Ленин" бр .117^ жиро сметка 41100-601-20504. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8942) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постап-
ки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 100/98 од 29.IV.1998 година над ПП 
"Јети" - Прилеп,ул."М.Пијаде" бр. 1/85 со жиро сметка 
41100-601-26453, со решението Ог.бр. 14/98 од 
29.IV.1998 го-дина над ПП "Алдус" - Прилеп, ул. 
"Струшка" бр. 35 и жиро сметка 41100-601-27403. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8943) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постап-
ки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 113/98 од 29.IV.1998 година над ПП 
"Април промет" од Прилеп, ул."Брака Миладиновци" 
бр. 55 со жиро сметка 41100-601-27013, со решението 
Ст.бр. 51/98 од 29.IV.1998 година над ПП ПУТ 
"Бачилница" - Прилеп, ул ."^Македонски" бр. 204 и 
жиро сметка 41100-601-29775 и со решение Ог.бр. 
197/97 од 04.V.1998 година над ПП "Ривиера" -
Прилеп, ул. "Добре Иваноски" бр. 19 со жиро сметка 
41100-601-21594. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8944) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постап-
ки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 221/97 од 29.IV.1998 година над ПП 
'Трејд стадион" од Прилеп, ул ."Александар Македон-
ски" бр. 151 со жиро сметка 41100-601-31749, со 
решението Ст.бр. 115/98 од 29.IV.1998 година над ПП 
"Контраш" - Прилеп, ул."Фрушка Гора" бр. 4 и жиро 
сметка 41100-601-11368. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8945) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 550/97 од 30.IV.1998 година е отворена 
постапка за присилно порамнување према должникот 
АД "Градинар" од Охрид, ул. "7-ми Ноември" бб -
Охрид. 

Се повикуваат сите доверители на должникот АД 
"Градинар" од Охрид во рок од 30 дена од ден9Т на 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ" со поднесок во два примероци, со докази, да му ги 
пријават на советот на порамнување своите поба-
рувања. 

Рочиште за присилно порамнување ќе се одржи во 
сала бр. 1 на Основниот суд во Охрид на ден 19.VI.1998 
година со почеток во 12,00 часот. 

Со предлогот за присилно порамнување долж-
никот нуди: исплата на долгот во рок од 2 години од 
денот на склучувањето на присилното порамнување 
во висина од 60% со 3% годишна камата. 

Огласот е истакнат на огласната табла во судот на 
ден 30.IV. 1998 година 

Од Основниот суд во Охрид. (8946) 

Со решението Ог.бр. 44/96 од 29JV.1998 година на 
Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка 
над должникот ДОО Поледелство "Ерџелија", е. 
Ерџелија. 

За стечаен судија се определува Николчо Лазаров, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е определен Михајлов Љупчо 
- земјоделски инженер од Св. Николе. 

Рочиште за испитување на побарувањата на 
доверителите на должникот ДОО Поледелство 
"Ер цел иј а" - е. Ер цел иј а ќе се закаже дополнително. 

Од Основниот суд во Штип. (894Т) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на стечајниот совет Ст.бр.286/98 од 7.УЛ998 
година е отворена стечајна постапка над Автоцентар 
"Формула-Ице" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во"Службен Бесниќ на 
РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8949) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со ре-
шение на стечајниот совет Ст.бр. 161/97" од 29.IV. 1998 
година е отворена стечајна постапка над Ш И 
"Каљопи" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во"Службен весник на 
РМ". 

• По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8950) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со ре-
шение на стечајниот совет Ст.бр.338/98 од 7.V.1998 
година е отворена стечајна постапка над ППТ "ИВ-
Комерц" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во"Службен весник на 
РМ". 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8951) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со ре-
шение на стечајниот совет Ст.бр. 155/98 од 28.IV.1998 
година е отворена стечајна постапка над 11111 "Да-
цика" од е. Седларце - Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во"Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8952) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст.бр.390/97 од 15.IV.1998 година, орвори стечај-
на постапка над ППС "Цуцо" - е. Истибања - Виница, 
но истата не ја спроведе поради немање на имот на 
должникот и се заклучува. 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба преку овој суд до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15-дена по објавувањето на реше-
нието во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие да се брише од регистарот на претпри-
јатијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (8953) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 323/97 од 24.Ш.1998 година, отвори 
стечајна постапка над ППС "Макром - Кочани, но 
истата не ја спроведе поради немање на имот на 
должникот и ја заклучи и со решението Ст.бр. 221/97 
од 15.IV. 1998 година отвори стечајна постапеа над 
ППС "Нени-Мак" од е. Смојмирово - Берово, но 
истата не ја спроведе поради немање на имот на 
должникот и ја заклучи. 

Против погоренаведените решенија, доверителите 
можат да изјават жалба преку овој суд до Апелаци-
ониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решенијата, напред наведе-
ните претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (8954) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 473/97 од 16.Ш.1998 година, отвори сте-
чајна постапка над ППС "Поло-Комерц" од Кочани, 
но истата не ја спроведе поради немање на имот на 
должникот и ја заклучи. 

Против ова решение доверителите можат да 
изјават жалба против овој суд до Апелациониот суд во 
Штип, во рок од 15 дена по објавувањето во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (8955) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 762/96 од 30.Ш.1998 година отвори сте-
чајна постапка над ППС "Минимпекс-Компани" - Ма-

кедонска Каменица, но истата не ја спроведе поради 
немање на имот на должникот и ја заклучи и со 
решението Ст.бр. 262/97 од 30.Ш.1998 година отвори 
стечајна постапкја над ППС "СЕ-МИ-Траде" -
Делчево, но истата не ја спроведе поради немање на 
имот на должникот и ја заклучи. 

Против погоренаведените решенија доверителите 
можат да изјават жалба преку овој суд до Апелаци-
ониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решенијата, напред наведе-
ните претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (8956) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Штип обја-
вува дека со решението Ст.бр. 188/97 од 10.Ш.1998 
година е отворена стечајна постапка над ДОО "Сто-
чарство со преработки" - Св.Николе. 

За стечаен управник е поставен Јован Поповски -
дипломиран земјоделски инженер од Св.Николе. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават* побарувањата во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", со пријава и докази во два примероци и 
платена судска такса во износ од 600,00 денари. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
платат своите долгови према ДОО "Сточарство со 
преработки" - Св.Николе. 

За испитување на побарувањата се закажува 
рочиште на ден 08.VI.1998 година во 10 часот во 
просториите на Основен суд Штип, сала бр. 3. 

Од Основниот суд во Штип. (8980) 

Основниот суд во Битола објавува дека со 
решението Ст.бр. 741/95 од 30.IV.1998 година ја одобри 
програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на ДОО "Мокел" текстилна конфекција од 
Битола прифатена од доверителите на рочиштето на 
ден 29.IVJ998 годинава чии побарувања изнесуваат 
повеќе од половината на побарувањата на сите 
доверители к]ки имаат право на глас. 

Од Основниот суд во Битола. (8984) 

Основниот суд во Битола објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 322/96 од 22.IV.1998 година ја одобри 
програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на ДО 'Трикотажа" од Битола прифатена од 
доверителите на рочиштето на ден 17.IV. 1998 година, а 
чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на 
побарувањата на сите доверители кои имаат право на 
глас. 

Од Основниот суд во Битола. (8985) 

Основниот суд во Битола објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 820/95 од 22.IV. 1998 година ја одобри 
програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на ДОО "Предионица" Битола прифатена од 
доверителите на рочиштето на ден 14.IV. 1998 година, а 
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чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на 
побарувањата на сите доверители кои имаат право на 
глас. 

Од Основниот суд во Битола. (8986) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
90/98 од 5.V. 1998 година над ПП "Лион Продукт" - е. 
Крклино, Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8987) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
764/96 од 7.IV.1998 година над ПП "Мери пром" -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8988) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
623/97 од 7.IV.1998 година над ПП "Шеќерови" -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8989) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
253/97 од 14.IV. 1998 година над ПП "Симентал" -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8990) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
242/97 од 9.IV.1998 година над ПП "Колбико" -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8991) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 3/97 
од 7.IV.1998 година над ПППТУ "5-ти Април" -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8992) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
134/97 од 7.IV1998 година над ПП "Маида" - Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8993) 

Основниот суд во Битола, со решението Ог.бр. 
372/94 од 7JV.1998 година над МЗТ-Скопје, произ-
водство - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8994) 

Основниот суд во Битола, со решението Сг.бр. 
50/95 од 8.IV.1998 година, стечајната постапка на 
должникот ТАД "Пречанско Езеро" - Ресен, запрена 
со решението Ст.бр.50/95 од 28.VI. 1996 година на 
Окружниот стопански суд во Битола, ја продолжи. За 
стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија на 
Основникот суд во Битола, за стечаен управник Таше 
Ноневски, ул. "Наум Василевски" бр. 7 - Ресен. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" со приеми 
таксирани со 600 денари судска такса, во два при-
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мероци, со докази, а должниците во истиот рок да ги 
подмират своите обврски спрема должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на ден 18.VI.1998 година во 10 часот, судница 
бр. 7 во Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 
ден 8.IV.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (8995) 

Основниот суд во Битола, со решението Ог.бр. 
291/97 од 27.XI.1997 година над ПО "Билина" од 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8996) 

Основниот суд Скопје И - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2555/97 од 29.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Авон 
Комерц" од Скопје, ул. "Коце Металец" бр.2-Б, лок.2. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Божиновски 
од Скопје, ул."Ленинова" бр.63-П-7, телефон ,132-289. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.VI.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9002) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1474/97 од 22.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Макотерм" 
АД во мешовита сопственост за промет на големо и 
мало од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев " бр.52, и 
жиро сметка бр. 40100-601-20988. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љупчо Алтипар-
маков од Скопје, ул."Коце Металец" бр.2/28, телефон 
614-710. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.VI. 1998 година, вр 8,45 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9003) 

ДШОШДАЦИЈИ" 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 112/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ТП "Јулиус" ЦО 
од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 51/5 и жиро сметка 
бр. 40120-601-48204. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Скопје, ул. "Крсто Асенов" бр. 12/1/15, 
телефон 626-049. 
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Се -тоБтеушшт доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 лена од објавувањето на огласот во "Службен 
вес^г ч ^М до лики дацио нот совет на овој суд со 
прибави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
IP ОБЛО £цО~жни¥ бс" одлагање. 

Се ' закажува рочиште за испитување на прија-
b f об pji њ~ на доверителите на ликвидацио-

i л у ~ ј 1^98 г дина, во 8,00 часот во 
соба. број во ово;« суд. 

Ол Основниот суд Скопје I - Скопје. (8532) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л„6р. 106/98 од 15.IV.l998 година, отворена 
е постанка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет, посредување и инженеринг 
"Смед-Скоп" ДОО од Скопје, бул. "Јане Сандански" 
бр. 116-5/4 и жиро сметка бр. 40100-601-146165. 

За ликвидацнонен управник се определува Стојан 
Ќоќоровски од Скопје, ул. "Рокомија" бр. 35, телефон 
612-360. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се зак? у* рочиште а - "тагување на прија-
т н и т е побарувања еа доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VJ.998 година, во 8,30 часот во ба-
рака 6р„ 4Р соба Оро] 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8541) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
оешшието Л.бр. 132/98 од 22JV.1998 година, отворена 
з постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 

обиј " и усл^гг 4 Денис и Сандра" од Скопје, ул. 
1 Шишгов" бр 29/4, со жиро сметка бр. 40100-
•) Ј \Ј 51 

За ликвидационен управник се определува Даница 
Страчкова од Скопје, ул, "Јане Сатански" бр. 56, 
телефон 421-123. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
'̂ 0 д \<Ѓ од објавувањето на огласот во "Службен 
^ и" на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
гр? Јави во два примероци со докази. Се повикуваат 

должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 2LV.1998 година, во 9,50 часот во ба-
рака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје« (8573) 

Основниот суд Скопје И - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 97/98 од 2JV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет, производство, соо-
браќај м угостителство "Ева-Комерц" експорт-импорт 
Ц.О. од Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр, 46 и жиро 
шетка 40110-601-6211 бо 

За ликвидационен управник се определува 
Јакимовски Киро од Скопје, ул. "Бахар Моје" бр. 19, 
телефон 427-186. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 3.VI. 1998 година, во 11,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8579) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 138/98 од 30.FV1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "АС-Топ Компани" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Перо Наков" бб и 
жиро сметка бр. 40110-601-326081. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/38, 
телефон 316-794. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 8,35 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8646) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 127/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Ботекс-98" ДОО од 
Скопје, ул. "Вељко Влаховић* бр. 6 и жиро сметка бр. 
40100-601-130158. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/48, 
телефон 316-794. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-

дациониот должник, без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на прија-

вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8647) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 148/98 од 29.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
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за трговија на големо и мало "Радика" од Скопје, ул. 
"Роман Каскалевиќ" бр. 7а, со жиро сметка бр. 40110-
601-128345. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски од Скопје,бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 9.VL1998 година, во 9,20 часот во ба-
рака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8656) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 164/98 од 05.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија и угостителство "Наташа-Комерц" од 
Скопје, ул. "203" бр. 16-а, со жиро сметка бр. 40110-
601-284505. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 9.VL1998 година, во 9,40 часот во ба-
рака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 103/98 од 29.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над "Кастор Ин-
тернационал" Д.О.О. од Скопје, ул. "Дамаска" бр. 29, 
со жиро сметка 40100-601-81797. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8658) 

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 3/98 од 
15.IV. 1998 година отвори ликвидациона постапка над 

11111 "Пат Комерц" - Пробииггип, но истата ја заклу-
чи поради немање на имот на претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип. (8669) 

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 2/98 од 
15.IV.1998 година отвори ликвидациона постапка над 
ПГП "Кодра" - Штип, истата ја заклучи поради нема-
ње на имот на претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип. (8670) 

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 8/98 од 
15.IV. 1998 година отвори ликвидациона постапка над 
ППС "Југомак" - Пробипггип, но истата ја заклучи 
поради немање на имот на претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип. (8671) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 150/98 од 30.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет "Видекс Форте" 
увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 
24, со жиро сметка бр. 40100-601-252483. 

За ликвидационен управник се определува Владо 
Атанасовски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 63, 
телефон 367-094. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8673) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 172/98 од 05.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, услуги и промет на големо и мало 
"Бојони" ДОО од Скопје, ул. "Стоевска" бр. 1/2/7, со 
жиро сметка бр. 40100-601-378120. 

За ликвидационен управник се определува Даница 
Страчкова, од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 56, 
телефон 421-123. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI. 1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8722) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 129/98 од 23.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет и услуги "Спленди" ДОО 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 72-6, 
со жиро сметка бр. 40110-601-354200. 



Стр. 1338 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 мај 1998 

За ликвидационен управник се определува Стоја-
новска Лилјана од Скопје,ул. "Методи Митевски" бр. 
8-4/4, телефон 135-482. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 10,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8723) 

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 21/98 
од 4.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над 
ЗМИЗ "Радијатор"^ Штип, но истата ја заклучи по-
ради немање на имот на претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип. (8795) 

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр. 25/98 
од 04.V.1998 година отвори ликвидациона постапка 
над ППС "Скак Трејд" - Пробииггип, но истата ја 
заклучи поради немање на имот на претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип. (8796) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 110/98 од 4.V. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над 11111 "Дарваге" 
увоз-извоз од Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-
122698. 

За ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска од Скопје, ул. "Јани Луговски" бр. 10/4, 
телефон 171-475. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8832) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 50/98 од 16.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППТ "Дрвопро-
мет" од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7/8-13, со жиро 
сметка бр. 40100-601-386054. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1/а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 

должниците да ги намират долговите npieMa ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 28.IV.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8819) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 98/98 од 15.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
услуги, трговија, производство и градежништво 
"Панк-Комерц" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Пушкинова" бр. Б-3/3-28, со жиро сметка бр. 40100-
601-77329. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.V. 1998 година, во 8,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8816) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 126/98 од 22.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за услуги, трговија, производство и градежништво 
"Атак-Сив" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Радишанска" бр. 1, со жиро сметка бр. 40100-601-
230729. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 9.VI.1998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8815) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 81/98 од 6.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ГОГУ "Простор" 
ДОО од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 18 ламела 1 
локал 3, со жиро сметка бр. 40120-601-275616. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2/1-4, 
телефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
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весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI. 1998 година, во 9,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8808) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 113/98 од 1.IV1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет со стоки и услуги "Ве-Ком" ДОО од Скопје, 
ул. "Востаничка" бр. 75, со жиро сметка бр. 40100-601-
139309. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, 
телефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на;,овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 10.VI.1998 година, во 10,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. v 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 104/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПУ "Вега 92" од 
Скопје, ул. "М.Тито" бр. 83, со жиро сметка бр. 40120-
601-130735. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8803) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 160/98 од 05.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија на големо и мало "ОРВИС" од Скопје, ул. 
'Трифун Хаџи Јанев" бр. 2-2/9, со жиро сметка бр. 
40110-601-355806. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 

весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-. 
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 09.VI. 1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 109/98 од 30.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ПППУ 
"Макоплод П" од Скопје, ул. "106" бр. 64, со жиро 
сметка бр. 40100-601-273328. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје,бул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8801) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 156/98 од 05.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство и трговија "Јус Комп" од е. Студени-
чани бр. 308, со жиро сметка бр. 40100-601-98819. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје,бул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI. 1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (8797) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 106/98 од 30.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ППУП 
"Димал" од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 45-а, 
со жиро сметка бр. 40120-601-177193. 

За ликвидационен управник се определува Георги 
Божиновски од Скопје,ул. "Ленинова" бр. 63-2/7, 
телефон 132-289. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
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должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 10.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 107/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТ "Мифтар-
Комерц" Ц.О. од Скопје, ул. "Пере Тошев" бр. 84, со 
жиро сметка бр. 40100-601-118984. 

За ликвидационен управник се определува Георги 
Божиновски од Скопје,ул. "Ленинова" бр. 63-2/7, 
телефон 132-289. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 108/98 од 30.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ПП "Шериф-
комерц" од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 20, со жиро 
сметка бр. 40100-601-72317. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје,бул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 10.VI. 1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 3/98 од 30.Ш.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот "КАН-КАН-
ИНЖИНЕРИНГ" Ацо ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, 
ул. "Народен Фронт" бр. 13 со жиро сметка 40100-601-
392032. 

За ликвидационен управник се определува Манев-
ски Владимир од Скопје,ул. "Народен фронт" бр. 29/1, 
телефон 227-308, 224-578. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази најдоцна во рок од три месеци од објавата. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према друштвото во ликвидација најдоцна во 
рок од три месеци од објавата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7585-а) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 126/98 од 30.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Приватна 
здравствена организација Ординација по општа 
медицина "Ординација СГ ЦО од Скопје, ул. "Цветан 
Димов" бр. 48-а/1-2, со жиро сметка бр. 40100-603-
21756. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје,,ул. "Пелистерска" бр. 1/2-7, 
телефон 376-272. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 121/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало, финансиско сметковод-
ствени услуги "Аспродукт" ДОО од Скопје,е. Волково 
ул. "102" бр. 23, со жиро сметка бр. 40120-601-381864. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје,ул. "Пелистерска" бр. 1/2-7, 
телефон 376-272. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI.1998 година, во 8,20 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 93/98 од 13.IV. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие на големо и мало "Агрокооп" ДОО од 
Скопје, ул. "36" бр. 53, со жиро сметка бр. 40120-601-
97783. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје,ул. "Пелистерска" бр. 1/2-7, 
телефон 376-272. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.V.1998 година, во 8,45 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8908) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 187/96 од 25.1X1996 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и промет 'Транзит трејд 
МВИ" - Скопје, ул."Димитрије Туцовиќ" бр. 24 со 
жиро сметка 40100-601-224415 ЗПП Филијала -
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8909) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 129/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
деловни услуги "Империја" ДОО од Скопје, ул. 
"Атинска" бр. 25/6, со жиро сметка бр. 40120-601-
69554. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски од Скопје,ул. "Пандил Шишков" бр.7/3, 
телефон 428-405. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI.1998 година, во 8 часот во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8926) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 119/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ТУП "Ниана-
Комерц" увоз-извоз ЦО од Скопје, ул. "Волгоградска" 
бр. 5/10, со жиро сметка бр. 40120-601-249535. 

За ликвидационен управник се определува Ирина 
Постоловска од Скопје,ул. "Петар Поп Арсов" бр. 
19/2-20, телефон 221-306. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 11.VI. 1998 година, во 8,50 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8927) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 98/98 од 30.IV. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над "Генералтурист 
Скопје" Туристичко патничко трговско друштво од 
Скопје, ул. "Тиранска 2" Градски трговски центар бб 
со жиро сметка бр. 40100-603-120551. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје,ул. "Ѓорче Петров" бр. 3/38, 
телефон 316-794. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 8 часот во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8937) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 13/98 од 06.IV. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Џ.Н. "Алди" од 
Куманово, ул. "Илинденска" бр. 51, со жиро сметка 
бр. 40900-601-3728. 

За ликвидационен управник се определува Бајрами 
Авни од Куманово,ул. "^.Револуција" бр. 52/Ј. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 26.VI.1998 година, во 10,10 часот во 
соба број 11/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (8964) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр.5/98 од 29.IV. 1998 година е заклучена 
ликвидациона постапка над должникот ПИТУ "Сале" 
од Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (8965) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со ре-
шението Л.бр. 17/98 од 27.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија, угостителство и услуги 
"Котор" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "Миле 
Кипра" бр. 41. 

За ликвидационен управник се определува 
Сер аф им овек а Љиљана од Куманово,ул. 
"©.Драгомански" бр. 13, телефон 23-330. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.VI.1998 година, во 9 часот во соба 
број 17/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (8966) 

Со решение на ликвидациониот совет при Ос-
новндиот суд во Струмица Л.бр.30/98 од 4.V.1998 
година е отворена ликвидациона постапка над ПГП 
"Инг. Манџуков" - Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот и 
ликвидационата постапка се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 дена по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8967) 

Со решение на ликвидациониот совет при Ос-
новндиот суд во Струмица Л.бр.31/98 од 29.IV. 1998 
година е отворена ликвидациона постапка над ПТ 
"Жизо - кан" од Струмица, но е одлучено да не се 
спроведува поради немање имот на должникот и 
истата да се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 дена по објавувањето во "Службен весник 
на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8968) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на ликвидациониот совет Ј1.бр.32/98 од 
28.IV. 1998 година е отворена ликвидациона постапка 
над ПУП "Паркет" П.О. експорт-импорт - Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата е заклучена. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 дена по објавувањето во "Службен весник 
на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8969) 

Со решение на ликвидациониот совет при Ос-
новниот суд во Струмица под Л.бр.35/98 од 30.IV1998 
година е отворена ликвидациона постапка над ППС 
"Џипси-Промет" од Струмица, но е одлучено истата 

да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелаци-
ониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето 
во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8970) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр.34/98 од 
29.IV. 1998 година е отворена ликвидациона постапка 
над ТППС "Јавор Промет" од Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот и истата се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку Основниот суд во Струмица до Апела-
циониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8971) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет JI.бр.36/98 од 
30.IV. 1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ППС "Кодекс-Ком-Инг" од Струмица, но е одлу-
чено да не се спроведува поради немање имот на 
ликвидациониот должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 дена по објавувањето во "Службен весник 
на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 123/98 од 4.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско прет-
пријатие "Лабор Комерц" експорт импорт ДОО од 
Скопје, ул. "4 Јули" бр. 20, со жиро сметка бр. 40120-
601-118560. 

За ликвидационен управник се определува Дими-
трија Станојеве^ од Скопје,ул. "Мито Х.Јасмин" бр. 
24/21, телефон 237-314. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совбт на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 9 часот во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8959) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 135/98 од 4.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПИТУ "Скитис" 
Д.О.О. од Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр.28/12, со 
жиро сметка бр. 40100-601-405274. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Вел ичковски од Скопје,ул. "Крсте Мисирков" бр. 9, 
телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 141/98 од 5.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над "АТС-95" д.о.о. 
од Скопје, ул. "Таки Даскалот" бр.4-б, со жиро сметка 
бр. 40100-601-347891. 

За ликвидационен управник се определува Јован 
Касутевски од Скопје,ул. "Методија Митевски" бр. 6-
6-2/6, телефон 265-341. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.VI.1998 година, во 8,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9005) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 128/98 од 4.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Холдиз-Трејд" ДОО 
од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр.40/2 со жиро сметка 
бр. 40100-601-283139. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски од Скопје,ул. "Пандил Великов" бр. 7/3, 
телефон 428-405. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI.1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9000) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 2/98 од 24.IV. 1998 година заклучена е 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "М.Ј.Д. Ком-
пани" ДОО експорт-импорт, ул. "Рузвелтова" бр. 40, 
со жиро сметка 40100-601-258877. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9007) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 151/98 од 8.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско, услуж-
но приватно претпријатие "Жорж" од Скопје, ул. 
'Трифун Хаџијанев" бр.7-2-1со жиро сметка бр. 40110-
601-336027. 

За ликвидационен управник се определува Мерсад 
Дрпљанин од Скопје,ул. "Сараевска" бр. 3, телефон 
267-164. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 9,20 часот во 
барака бр.4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9008) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
39/98 од 5.V. 1998 година над ПП СОП "Отпад" - Би-
тола, овори ликвидациона постапка, но не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8997) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
16/98 од 4.V.1998 година над ПП "Реглер" - Битола, 
овори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8998) 

Основниот суд во Куманово, со решението Л.бр. 
31/98 од 31.Ш.1998 година заклучена е ликвидационата 
постапка над ГО! "Босфор" од Куманово. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (8999) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 162/98 од 5.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет и услуги "Радан" увоз-извоз 
ДОО од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр.22-1/14, со 
жиро сметка бр. 40100-601-293137. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величковски од Скопје,ул. "Крсте Мисирков" бр. 9, 
телефон 234-487. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.VI.1998 година, во 8,40 часот во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9020) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 140/98 од 29.IV.1998 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет и услуги "Пе-Ни Комерц" од 
Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр.2/1-6, со жиро 
сметка бр. 40100-601-208423. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски од Скопје^бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 09.VI.1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9021) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 105/98 од 29.IV. 1998 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ПТ "Аполо" 
Д.О.О. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр.31/3, со жиро 
сметка бр. 40100-601-220089. 

За ликвидационен управник се определува 
Радослав Кипровски од Скопје,ул. "АСНОМ" бр. 8-
3/36, телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9022) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 134/98 од 5.V.1998 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТ "Уникомерц 
1" од Скопје, ГТЦ кат П лок.бр.2, со жиро сметка бр. 
40100-601-322724. 

За ликвидационен управник се определува Тодорче 
Петровски од Скопје,ул. "Лисец" бр. 23, телефон 424-
954. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9023) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
21/98 од 21.IV.1998 година, над ПП "Голд комерц" -
Битола, овори ликвидациона постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9038) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за и н а н с л е д а т опата: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за промет на големо и мало увоз - извоз "Мак -
Продукт" ц. о. Скопје". (8811) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за собирање и примарна преработка на индустри-
ски отпадоци промет увоз - извоз ц.о "Југосуровина " -
Скопје". ; (9024) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Акционер-
ско друштво за промет и земјоделско произвотство во 
мешовита сопственост "Зем - Промет" увоз - извоз ц. 
о. Скопје". ^ (9045) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-
вија на големо и мало "Браќа Дема" ц.о. експотр -
импорт Скопје". (8812) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за про-
мет "РД - Импекс" извоз увоз доо Скопје". (8923) 

Тркалезен печат под назив: "Волонтерска Меѓуна-
родна помош за земјоделски задруги "ВОКА" Скопје" 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за тргов-
ија произвотство и услуги Гостивар експорт импорт 
д.о.о. "Алекс Л". (9052) 

Се огласуваат за неважна следните документа* 
Пасош бр.ОЗ81782 на име Наталаија Стефанова ул. 

"Вита Попјорданова"бр.28/А ,Кочани. (8675) 
Пасош бр.0065875 на име Соколов Благојчо ул. 

"Христијан Карпош" бр.13,Кочани. Ј> 
Пасош бр.925956/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Бериша Џемиљ, ул. "Алпи" бр.75,Скопје. (8677) 
Пасош бр.24374, издаден од УВР - Тетово на име 

Куртиши Мајмире, е. Пирок,Тетово. (8678) 
Пасош бр. 167704/93 на име Хајредини Фикрет, е. 

Теново,Тетово. (8679) 
Пасош бр. 1001185/97, издаден од УВР - Скопје на 

име Занер Азем, ул. "А. Попов" бр.3/6, н.Синѓелиќ, 
Скопје. (8680) 

Пасош бр.382274, издаден од УВР - Кочани на име 
Андонов Благој, ул."Стив Наумов" бр. 54,Кочани. 

Пасош бр.0500135, издаден од УВР - Прилеп на име 
Димитриоски Петре, ул."Орде Чопела" бр. 83,Прилеп. 

Пасош бр.508547, издаден од УВР - Штип на име 
Бошковски Стоимен, е. Аргулица,Штип. (8755) 
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Пасош на име Лебибе Билали, е. Ќафа,Гостивар. 
Пасош бр.0546523 на име Ѓорѓиев Илија, ул."Благој 

Туфанов"бр. 13-ж радовиш. (8782) 
Пасош бр.747899/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Адили Нахиле, бул. "Макед. Кос. Бригада" 38/6, 
Скопје. (8805) 

Пасош бр.753119/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Трајковска Елка, ул. "Октомвриска револуција" 
бр. 11/2-8,Куманово. (8813) 

Пасош бр.0251134/94, издаден од ОВР - Гостивар на 
име Алији Али, е. Врапчиште,Гостивар. (8821) 

Пасош бр.627219/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Петовски Воја, ул."В. Радосављевиќ" бр.2/14,Скопје. 

Пасош бр.390215/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Мирсели Агим, е. Љуботен,Скопје. (8826) 

Пасош бр.0126130/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Али Хаким, е. Семениште,Скопје. (8827) 

Пасош бр.192219, издаден од УВР - Тетово на име 
Мустафа Абдул цемин, е. Милетино,Тетово. (8910) 

Пасош бр.639390/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Тијановска Андријана, ул. "Т. Хаџијанев" бр.5/1-39, 
Скопје. (8912) 

Пасош бр.0161511/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Емин Мухамед, ул. "Брсјачка буна" бр.68,Скопје. 

Пасош бр.0705015/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Веселовски Бајрам, е. Гржец,Скопје. (8917) 

Пасош бр.357255,издаден од УВР - Скопје на име 
Туша Рушит, ул. "Дижонска" бр. 15/3,Скопје. (8919) 

Пасош бр.3625/92, издаден од УВР - Тетово на име 
Зеќири Абдил аким, е. Синичане,Тетово. (8922) 

Пасош бр. 881639/96, издаден од УВР - Гостивар на 
име Исмаили Исмаил, ул. "Б. Блажевски" бр. 15, Гос-
тивар. (8928) 

Пасош бр.193092/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Џафери Тасун, е. Сараќино,Тетово. (8930) 

Пасош бр.024192/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Авдилхалим Халили, ул. "Ј. Златановски" бр.121, Те-
тово. (8933) Пасош 
бр.047387/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Хасани Мирфете, е. М. Речица,Тетово. (8936) 

Пасош бр.671936,издаден од УВР - Гостивар на име 
Арифи Нешат, ул. "Бал индо лека" бр.20,Гостивар. 

Пасош бр.0156990,издаден од УВР - Скопје на име 
Сефери Рамадан, ул. "196" бр.21,Скопје. (8963) 

Пасош бр.789667/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Мурадие Мифтар, ул. "С. Стефкова" бр.90-а,Скопје. 

Пасош бр. 157698/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Шабан Ајвази, е. Чајлане,Скопје. (8978) 

Огласот објавен во "Сл.Веасник на РМ" бр. 18 под 
ред. бр.6750 за пасош бр.0607241 се сторнира,из даден 
од УВР - Скоје на име Трпковска Смиљана,ул."Д. Тас-
е в и ќ " бр.49/41,Скопје. (8981) 

Пасош бр.460033/95,издаден од УВР - Гостивар на 
име Синани Пајазит, е. Страјане,Гостивар. (8982) 

Пасош бр. 1048988/97, издаден од ОВР - Гостивар на 
име Џабири Љазиме, е. Дебреше,Гостивар. (9004) 

Пасош бр.978755/97, издаден од УВР - Куманово на 
име Илиевски Сашо, ул. "В. Назор" бр.28,Скопје. 

Пасош бр.757478,издаден од УВР - Куманово на име 
Сакиповски Ремзи, ул. "Б. Шабани" бр. 15,Куманово. 

Пасош бр. 0858758/96, издаден од ОВР - Делчево на 
име Гоцевски Ванчо, е, Очипала,Делчево. (9017) 

Пасош бр.638507/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Лилјана Кунелас, ул. "Локов" бр.3/6,Скопје. ' (9019) 
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Пасош бр.351697/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Мери Кузмановска, ул. "Разовачко востание" бр.22/5, 
Скопје. (9025) 

Огласот објавен во "Службен весник наРМ" за па-
сош бр.0157565/95 се сторнира,издаден од УВР -
Скопје на име Наумовски Стефан, ул."И.Л.Рибар" бр. 
47/2-9,Скопје. (9026) 

Пасош бр.0550807, издаден од УВР - Скопје на име 
Илиевски Јован, ул."Р. Митровиќ" бр. 21/19,Скопје. 

Пасош бр.782121/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Калиќи Тефик, е. Велешта,Струга. (9064) 

Пасош бр.532246, издаден од ОВР - Кичево на име 
Мефаилоски Мерким, ул."П.Одреди"бб,Кичево. 

Пасош бр.0579729, издаден од ОВР - Виница на име 
Методи Донински, ул. "Д. Осоговски" бр. 6,Викица. 

Пасош бр.414757, издаден од УВР - Струмица на име 
Продановска Сантипа, ул."Ѓорги Трајков" бр.22 »Стру-
мица. (9072) 

Пасош бр.414498, издаден од УВР - Струмица на име 
Дедејска Ленче, ул."Ило Шопов" бр.15/15,Струмица. 

Пасош бр.0104774/93 на име Рамадани Рамије,е. Шип-
ковица,Тетово. (9076) 

Пасош бр.76232/93,издаден од ОВР - Струга на име 
Јосифоски Јовица, ул."Езерски Лозја" бб »Струга. 

Пасош бр.949113 на име Јовчевски Гога, ул."Горги 
Димитров" бр. 132,Велес. (9079) 

Пасош бр.0798173/96, издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Златановски Ацо, ул."Ристена Гоговска" 
бр. 19,Крива Паланка. (9081) 

Пасош бр.0759173/95, издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Петровска Анета, ул. "Х.Т.Карпош" 
бр.1/12, Крива Паланка. (9082) 

Пасош бр.527570/95, издаден од ОВР - Струга на име 
Каба Урим, е. Велешта,Струга. (9083) 

Пасош бр.122166 на име Митрева Славица, е. Суше-
во бр.31,Струмица. (9084) 

Пасош бр. 1051759,из даден од УВР - Струмица на 
име Гонев Ристо, е. Мокриево 30,Струмица. (9085) 

Пасош бр.0492663/95, издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Димитриевска Даниел а,ул. "Гоце Делчев" 
бб,Крива Паланка. (9089) 

Пасош бр.920269,издаден од УВР- Струмица на име 
Милчева (Мицева) Македонка, с.Муртино 434,Стру-

мица. (9091) 
Пасош бр.696749/95,издаден од УВР - Струмица на 

име Јанчев Симеон, е. Смолари бр. 119,Струмица. 
Пасош бр.0151377, издаден од УВР - Велес на име 

Мустајбашиќ Алија, е. Г. Оризари,Велес. (9095) 
Пасош бр.222522, издаден од УВР - Струмица на име 

Ставров Ристо, ул."Жртви на фашизмот" бр.2? Стру-
мица. (9096) 

Пасош бр.980762/97, издаден од ОВР - Струга на име 
Петроски Љупчо, е. Јабланица,Струга. (9099) 

Пасош бр.741238/96 на име Мемеди Неџбедин, с.Де-
бреше,Гостивар. (9101) 

Пасош бр.761516 на име Ахмедоски Ногип, ул."Јане 
Сандански"бр.79,Кичево. (9104) 

Пасош бр. 1076574,издаден од УВР - Прилеп на име 
Фератоска Нурија, е. Десово,Прилеп. (9112) 

Чекови бр. 16399101, 16399102 и 16399103, од тековна 
сметка бр.37484-44, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Марица Давчевска,Скопје. (8650) 

Чекови бр. 15860653, 16691865 од бр. 16691869 до 
16691880, од тековна сметка бр.10995-32, издадени од 
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Стопанска банка А.Д. - Скопје на име Љупчо Коста-
динов, ул."Пандил Шишков"бр, 14/6,Скопје. (8672) 

Чекови бр.15879790 и 15879791, од тековна сметка 
бр. 14666-40,издадени од Стопанска банка А.Д. -
Скопје на име Марјан Лазов, ул."Партизанска" бр.73, 
Скопје. (8674) 

Чекови од бр. 01092367 до 01092374, од тековна 
сметка бр.034/56, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Филијала - Велес на име Катица Лазарова, ул. 
"Благој Ѓорев" бр.93/1, Велес. (8681) 

Чекови од тековна сметка бр. 29008/27 од бр. 
16261526 до 16261550, издадени од Стопанска банка 
а.д. -Скопје на име Северџан Узеир, бул. "Ј. Сан дански" 
брЛ6/1-4,Скопје. (8689) 

Чекови од бр. 4001203 до 4001207, од тековна сметка 
бр. 83448-92, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лејкова Катерина,Скопје. (8724) 

Чекови од бр.3969031 до 3969041 и 3969060, од теков-
на сметка бр.70223-34,из дадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Крстески Димитриј а,Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 1229/52, чекови од бр. 
1476122 до 1476131 и чековите 1474954, 1439495, и 
полномошно на тековна бр.4074/96, а на име Благој 
Рашков и л.к.бр.78745,издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје - Филијала на име Славица Рашкова, 
ул."29 Ноември"бр.47,Кочани. (8751) 

Чекови 8 од тековна сметка бр.44259-32, издадени 
од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Благоја Бого-
евски, ул."Р.Оџаклиески"бр.20, Скопје. (8766) 

Чекови 14 од тековна сметка бр.27573-77,издадени 
од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Мијалчо Васи-
ле®, ул."Јужноморавски бригади"40б,Скопје. (8773) 

Чек бр.100001717831, од тековна сметка бр. 9838883 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Павлова Ружица,Скопје. (8790) 

Чекови од бр.165272 до 165281 од бр.170739 до 170758 
од тековна сметка бр.2000006640,из дадени од Кредит-
на банка АД Скопје на име Снежана Јацкоска - Бра-
шиќ,Гостивар. (8825) 

Чекови од бр. 1766764 до 1766767, 1766761,1749092, 
1720426 и 1720431, од тековна сметка бр.7408-84, изда- v 
ден од Комерцијална банка Ад Скопје на име Јулијана 
Брезовска Кавракова,Скопје. (8828) 

Чекови од бр.3723353 до 3723361 и 2745012, од теков-
на сметка бр.0109574-82, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Георгиевски Пане,Скопје. 

Чекови од бр.016960275 до 016960282, од тековна 
сметка бр.20319-50, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Шал ам анов Томислав,Скопје. (8925) 

Чекови од бр.3064613 до 3064617, од тековна сметка 
бр.43547-88, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Чаковска Јорда,Скопје. (8932) 

Чекови од бр.3836905 до 3836911, од тековна сметка 
бр.0203888983, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име .Димовски Слободан,Скопје. (9015) 

Чекови од бр.3492070 до 3492076 од бр.3492080 до 
3492083 и 3492078, од тековна сметка бр. 10530469, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бошковски Зоран,Скопје. (9027) 

Чекови од бр.3139476 до 3139479, од тековна сметка 
бр.0210099315, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Каров Стефан,Скопје. (9048) 

Чекови бр.3802653, 3802656 и 4172974, од тековна 
сметка бр.56683/57,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Благоевски Љупчо,Скопје. (9057) 
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Чекови од тековна сметка бр. 4067/28, издадени од 
АД Скопје - Филијала - Струга на име Авмедоски 
Насер, е. Подгорци,Струга. (9080) 

Чекови од бр.2936495 до 2936498, од тековна сметка 
бр.9657/68, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Димитрија Костојчиноски, ул.'Тоце Делчев" бр. 
114,Охрид. (9088) 

Чекови од бр.978484 до 978486 и од бр. 991360 до 
961363, од тековна сметка бр.1636.57, издадени од Сто-
панска банка - Гевгелија на име Павлоска Марија, ул. 
"Коле Неделковски" бр. 26,Гевгелија. (9090) 

Чек бр.110003121272, од тековна сметка бр.12692812, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Мирјана Нинчовска,Скопје. (9102) 

Работна книшка на име Јакимовска Слагана,Скопје. 
Работна книшка на име Бојчевска Љубица,Скопје. 
Работна книшка на име Таири Таир,Скопје. (8721) 
Работна книшка на име Календаровски Илија, 

Скопје. (8809) 
Работна книшка на име Прленда Звонимир,Скопје. 
Работна книшка на име Маја Цветановска,Скопје. 
Работна книшка на име Слободан Братовиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Биљана Петрова,Скопје. 
Работна книшка на име Јовановака Наумовска Јор-

данка,Скопје. (8975) 
Работна книшка на име Ибраими Борбуче,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓерасимова Вера,Скопје. 
Работна книшка на име Зорица Поповска,Скопје. 
Работна книшка на име Јовевски Игор,Скопје. 
Работна книшка на име Сали Рамадан,Скопје. 
Работна книшка на име .Пановски Иван,Скопје. 
Работна книшка на име Виолета Спасеновска, 

Скопје. Ѓ9053) 
V 

Работна книшка на име Тураји Татјана,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Бошко ул."Киро 

Фетак" бр. 56,Прилеп. (9086) 
Работна книшка на име Изејроски Сафет,с.Лажани, 

Прилеп. # (9097) 
Работна книшка на име Колашинац Шериф, е. Лажа-

ни,Прилеп. (9098) 
Чековна картичка бр.2238/83 и чекови од бр. 34736 

до 34738,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Главна филијала - Штип на име Коцев Киро ул. 
"Сремски фронт"бр. 19/9,Штип. (8780) 

Чековна картичка бр.00369282,издадена од Маке-
донски железници на име Генова Мирослава,Скопје. 

Чековна картичка бр.8152/57,издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје- Филијала - Штип на име Николова 
Борјанка, ул."Сајбие Демир"бр.3/41,Штип. (9110) 

Свидетелство за степен стручна подготовка,издадено 
од МУЦ" Др. Панче Караѓозов"Скопје на име Крс-
тева Елизабета,Скопје. (8818) 

Свидетелства за 1,П,Ш HIV година, издадени од ОУ 
"Вера Циривири" Скопје на име Арсоска Ратка 
Скопје. (8822) 

Свидетелство за УШ оддел ение,издадено од ОУ "К. 
Рацин", е. Петровец на име Асим Самедин,Скопје. 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
дено од ГУЦ " Здравко Цветковски" Скопје на име 
Јовановски Марјан, Скопје. (8973) 

Свидетелство за I година,издадено од УСО "Орце 
Николов" Скопје на име Туши Сенад,Скопје. (8979) 

Свидетелство за I година,издадено од Гимназија "Ј. 
Б. Тито" - Скопје на име Божиновски Кирил,Скопје. 
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Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ "26 
Јили" - Скопје на име Ибраими Хасије,Скопје. (9010) 

Свидетелство за IV одделение,издадено од ОУ "Ли-
рија" - Скопје на име Рабије Исмаили,Скопје. (9054) 

Свидетелство за завршено средно образование, 
издадено од Гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име 
Вељковиќ Татјана,Скопје. (9056) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
дено од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Елео-
нора Стојановиќ,Скопје. (9058) 

Свидетелство од I и П година издадени од СУ. "Наце 
Буѓони" - Куманово на име Шутевска Валентина, ул. 
"И.Л.Рибар" бр.130-1/6,Куманово. (9070) 

Свидетелство за П година - гимназиско образование 
- општа насока, издадено од У СО "Ѓорче Петров" -
Крива Паланка на име Ваневски Ангелчо, нас.Белево 
бр. 511, Крива Паланка. (9087) 

Индекс бр. 15538, издаден од Машински Факултет -
Скопје на име Ефремов Зоран,Пропбиштип. (8934) 

Диплома, издадена од Техн.учил."Наце Буѓони"-
Куманово на име Каранфиловски Новица, ул."Ѓорче 
Петров" бр. 314,Куманово. (8683) 

Диплома и свидетелство за Ш година, издадена од 
УУЦ "Лазар Танев" Скопје на име Сидоровска Вален-
тина,Скопје. (8977) 

Трговец поединец "Делта" Авто такси бр.4/2-27 пре-
станува со вршење дејност од 10-1-1998 години,Скопје. 

Одобрение бр.112993 од 07.VIIL1987 година,издадено 
од Министерство за стопанство Чаир - Скопје на име 
.Димовски Др аган,Скопје. (9051) 

Штедна книшка бр. 10-10-0003226-03издадена од АД 
"Силес банка" Скопје на име Пановска Василка, 
Скопје. (8789) 

Штедна книшка бр 10-10-0002160-01, издаден од Си-
лекс банка АД Скопје на име Илиева Лидија,Скопје. 

Лична карта бр. 1175272,издаден од УВР - Скопје на 
име Сулба Гази,Скопје. (8651) 

Девизна штедна книшка бр.4000-53-01262-9,издадена 
од Инвест банка АД Скопје на име Василка Ладинска, 
Скопје. (8659) 

Решение уп. бр.25-4858,издадено од Секретарјат за 
Стопанство Центар - Скопје на име Панов Љупчо, 
Скопје. (8920) 

Решение бр.25-1607,издадено од С. О. Чаир - Скопје 
на име "Кендо" Столарска работилница,Скопје. (8958) 

Решение бр.25-3773, издадено од Секретарјат за сто-
панство Центар - Скопје на име Стериова Несторова 
Марија,Скопје. (8961) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформации)а 

на претпријатијата со општествен капитал, АД „Југоту-
тун" - Ресен 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 10.04.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието во ком-
бинација со претворање на побарувањето на доверите-
лите во траен влог. 

Бр. 22-Стр. 1347 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифов-
ом" бр. 221 во време од 7 до 15 часот. (8931) 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална подршка 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

април 1998 година во однос на месец март 1998 година е 
пониска за 1,8%, а планираната за 0,5% повисока. 

2. Исплатата на платите за месец април 1998 година • 
во однос на месец март 1998 година за правните лица од 
членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 1998 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во април 
1998 година во однос на март 1998 година е — 0.017. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е - 0.012. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во април 1998 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.061. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на април 1998 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репу-
блика Македонија во 1997 година е 0,030. 

В.д. директор, 
Дончо Гераснмовсжи,с.р. 

ППУ ЕУРОМАСТЕРС од Скопје донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ТУТУН ЗА ВИТКАЊЕ. 

Назив Паку-
вање 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

1. SAMSON Halfzware 
2. SAMSON Halfzware Mild 

40 gr. 
40 gr. 

120,00 
120,00 

160,00 
160,00 

Одлуката влегува во сила од 01.07.1998 година. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 30.03.1998 година, 
донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

Министерството за сообраќај и врски, во врска со 
распишаниот конкурс на 13.10.1997 година во .„Служ-
бен весник на Република Македонија" број 52/97 , кој се 
однесува за давањето на концесии за вршена на јавна 
телекомуникациска услуга за пренос на податоци, отво-
рен на неопределено време, соопштува дека Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.04.1998 година, заклучи објавениот конкурс да се 
затвори со денот на објавувавте на ова соопштение. 

Министерство за сообраќај и врски 

С О Д Р Ж И Н А 

673. Закон за телекомуникациите (пречистен 
текст) . 1277 

674. Уредба за употреба на средства на при-
силба и огнено оружје 1292 

675. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за висината на надоместоците на 
граѓаните повикани заради извршување на 
правата и должностите од областа на од-
браната 1294 

676. Одлука за воспоставување, дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Репу-
блика Замбија 1295 

677. Одлука за основање Јавно водостопанско 
претпријатие 1295 

678. Одлука за определување на царински кон-
тинент при увоз на суровини наменети за 
производство за АД „Крзно" од Ресен . . . . 1296 

679. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за утврдување и поместување на цените на 
услугите во јавните телефонски говорници 
со чип картички 1296 

680. Одлука за давање концесија за вршење на 
радиодифузна дејност 1296 

681. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот 1299 

682. Одлука за изземање на недвижен имот . . . 1300 
683. Одлука за одобрување на позајмица од Бу-

џетот на Република Македонија . . . . . . . . 1300 
684. Одлука за измена на распоредот на сред-

ствата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 1998 го-
дина 1300 

685. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште ЦО „Марко Це-
пенков" Станица Зелениково 1300 

686. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Гоце Делчев" е. 
Конче 1300 

687. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Његош" Коло-
нија Идризово-Скопје 1301 

688. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Коста Рацин" -
Подареш 1301 

689. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Страшо Пинџур" 
Вевчани - 1301 

690. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1301 

691. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 1302 

692. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 1302 

693. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1303 

694. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1303 

695. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 1304 

696. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на ЈП за стопанисување со 
шуми „Македонски шуми" - Скопје 1305 

697. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП Македонска радиодифу-
зија-Скопје 1306 

698. Годишна програма за премер и катастар на 
недвижностите во 1998 година 1306 

699. Правилник за начинот на водењето на Ре-
гистарот за корисниците и единките-корис-
ници на Буџетот на Република Македонија 1311 

670. Одлука за Уставниот суд на Република Ма-
кедонија У.бр. 136/97 од 29 април 1998 го-
дина 1314 

671. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 193/97 од 29 април 1998 го-
дина 1314 

672. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 197/97 од 22 април 1998 го-
дина 1315 

673. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 221/97 од 29 април 1998 го-
дина 1315 

674. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 232/97 од 22 април 1998 го-
дина 1316 
Исправка на Решението за утврдување на 
опрема која може да се увезе без плаќање 
царина за потребите на Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина 1317 

Колективни договори 

5.Измени и дополнувања на Колективниот 
договор за кожарско-преработувачи инду-
стрија на Републик а Македонија 1317 

6. Измени и дополнувања на Колективниот 
договор за дејнсота сообраќај 1318 

Општи акти на (фондовите и заводите 

7.Статут на Фондот за осигурување на 
штедни влогови 1318 
Објава за стварната стапка на трошоците 
на живот за месец април 1998 година . . . . . 1347 
Коефициенти за порастот на цените и по-
растот на трошоците на живот во Репу-
блика Македонија за месец април 1998 го-
дина 1347 

Издавач: Новинско-нздавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаропска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Попгг. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје 


