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Врз основа на член 65 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Народната банка на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 17/96), Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 мај 1996 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за Народната банка на Република 
Македонија. 

Пречистениот текст на Законот за Народната банка 
на Република Македонија ги опфаќа Законот за Народ-
ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 26/92) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за Народната 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 4/93 и 29/93), во кои е 
означено времето на нивното влегување во сила. 

Број 13-1934/1 
23 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на Република Македонија, 
Александар Гештаковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува организацијата и работата 
на Народната банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народна банка на Македонија). 

Член 2 
Народната банка на Македонија е емисиона банка. 

Член 3 
Народната банка на Македонија е самостојна и одго-

ворна за стабилноста на денарот, за монетарната поли-
тика и за општата ликвидност на плаќањата во Репу-
блика Македонија и кон странство. 

Народната банка на Македонија, во рамките на сво-
ите права и обврски, е одговорна за обезбедување и 
одржување сигурен и стабилен банкарски систем во 
Република Македонија. 

Член 4 
За обврските на Народната банка на Македонија 

гарантира Република Македонија. 
Народната банка на Македонија не презема обврски 

за плаќана, наместо други правни и физички лица врз 
основа на својата одговорност за општата ликвидност 
на плаќањата во земјата и спрема странство. 

Член 5 
Народната банка на Македонија го регулира коли-

чеството на пари во оптек. 

Член 6 
Народната банка на Македонија, заради обезбеду-

вање стабилност на денарот и регулирање на количе-
ството пари во оптек, на крајот на тековната година 
изготвува проекција на монетарните движења за след-
ната година. 

Член 7 
Собранието на Република Македонија, врз основа 

на Проекцијата од член 6 донесува одлуки за целите и 
задачите на монетарната и девизната политика. 

Член 8 ' 
Народната банка на Македонија го следи остварува-

њето на целите и задачите на монетарната и девизната 
политика и ги проучува појавите и движењата во кредит 
ните односи со странство и за тоа на Собранието на 
Република Македонија му поднесува полугодишен и го-
дишен извештај. 

II. ФУНКЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Регулирање на количеството пари во оптек 

Член 9 
Народната банка на Македонија во рамките на сво-

ите права и должности, а во согласност со утврдените 
цели и задачи на монетарната и девизната политика, ги 
утврдува мерките за нивно спроведување. 

Мерките за спроведување на монетарната политика 
се: 

1) утврдување на висината на задолжителната ре-
зерва на банките и штедилниците кај Народната банка 
на Македонија; 

2) купување и продавање на хартии од вредност на 
Народната, банка на Македонија; 

3) купување и продажба на домашни, односно 
странски преносливи краткорочни,хартии од вредност; 

4) купување ц продавање на депозити на банките; 
5) одобрување на краткорочни кредити на банките 

врз основа на домашни и странски преносливи кратко-
рочни хартии од вредност, ако на тие хартии банките 
дале авали; 

6) одобрување на кредити на банките со рок на вра-
ќање до три месеци, со залог на обврзници на Репу-
блика Македонија и хартии од вредност на Народната 
банка на Македонија; 

7) определување на активните и пасивните каматни 
стапки на Народната банка на Македонија; 

8) емитирање и повлекување на пари со купување, 
односно со продажба на Девизи на девизниот пазар во 
согласност со закон! и 

9) ограничување на обемот и динамиката на расте-
жот на пласманите на банките за определено време. 

Во случај на отстапуван^ на монетарните ефекти од 
утврдените монетарни рамки, Народната банка на Ма-
кедонија е должна да преземе дополнителни мерки од 
својата надлежност, тргнувајќи од одговорноста за ста-
билноста на валутата. 

Вторник, 11 јуни 1996 
Скопје 

Број 29 Год.LII 
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Мерките од став 2 на овој член се применуваат на 
единствен начин спрема сите банки, ако со закон не е 
поинаку определено. Народната банка на Македонија, 
утврдува кои мерки од овој член и под кои услови се 
применуваат на штедилниците. 

Член 10 
Народната банка на Македонија ја дефинира осно-

вицата за пресметување и издвојување на задолжител-
ната резерва на банките и штедилниците и го пропи-
шува процентот на задолжителната резерва. 

Процентот на задолжителната резерва може да биде 
единствен или диференциран според видот, рочноста и 
големината на средствата при утврдувањето на основи-
цата за пресметување и издвојување на задолжителната 
резерва. 

Во исклучителни случаи, Народната банка на Маке-
донија, најмногу за период од три месеци, може да 
утврди, покрај издвојувањето на задолжителна резерва 
по одредбите на став 1, односно 2 на овој член, издвоју-
вање на задолжителната резерва со примена на марги-
нални проценти на порастот на пласманите иди депози-
тите и другите средства на банките и штедилниците. 

Народната банка на Македонија ја утврдува виси-
ната на каматните стапки по кои се пресметува и плаќа 
камата на издвоената задолжителна резерва на банките 
и штедилниците кај Народната банка на Македонија. 

Член И 
Народната банка на Македонија ги утврдува начи-

нот и роковите на пресметување и издвојување на за-
должителната резерва и начинот и условите за кори-
стење на задолжителната резерва. 

Член 12 
Народната банка на Македонија издава кратко-

рочни хартии од вредност и ги продава непосредно, по 
пат на аукции или на меѓубанкарскиот пазар на пари и 
краткорочни хартии од вредност. 

Хартии од вредност на Народната банка на Македо-
нија можат да запишуваат банките и штедилниците. 

Народната банка на Македонија може да им про-
пише на банките и штедилниците, како мерка за одржу-
вање на нивната минимална ликвидност, и задолжи-
телно запишување на хартии од вредност. 

Народната банка на Македонија ја утврдува виси-
ната на каматната стапка по која таа им плаќа камата 
на банките и штедилниците за. задолжително запишу-
вање хартии од вредност. 

Член 13 
Народната банка на Македонија ги утврдува видот, 

висината, роковите и другите услови за купување и 
продажба на домашни и странски преносливи кратко-
рочни хартии од вредност, а може да ги купува и да им 
ги продава на банките и штедилниците непосредно, по 
пат на аукции или преку меѓубанкарскиот пазар на пари 
и краткорочни хартии од вредност. 

Член 14 
Народната банка на Македонија може да купува или 

продава депозити на банките и на штедилниците непо-
средно, по пат на аукции или на меѓубанкарскиот пазар 
на пари и краткорочни хартии од вредност. 

Член 15 
Народната банка на Македонија ги утврдува виси-

ната, роковите за користење и враќање и другите 
услови за давање краткорочни кредити на банките и 
штедилниците непосредно, по пат на аукции или на 
меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии 
од вредност, и тоа: 

1) врз основа на домашни и странски преносливи 
хартии од вредност за кои банките и штедилниците 

дале авал и кои пристигнуваат во рок од една година и 
2) врз основа на залог на одредени хартии од вред-

ност. 
Народната банка на Македонија утврдува кои ви-

дови хартии од вредност можат да служат како основа 
за давање кредити според одредбите од овој член. 

| Член 16 
Народната банка на Македонија ја утврдува и обја-

вува општата есконтна стапка на Народната банка на 
Македонија, во зависност од монетарните и општите 
стопански движења. 

Во зависност од есконтната стапка од став 1 на овој 
член, Народната банка на Македонија ги утврдува и 
сите други каматни стапки на Народната банка на Ма-
кедонија. 

Член 17 
Народната банка на Македонија издава и повлекува 

пари и со купување, односно со продажба на девизи на 
девизниот пазар, во согласност со закон и со утврдената 
монетарна и девизна политика. 

Член 18 
Народната банка на Македонија може да ги огра-

ничи обемот и динамиката на растежот на пласманите 
на банките и на штедилниците ако е тоа неопходно 
заради остварување на целите и задачите на монетар-
ната политика и ако тие цели, односно задачи не можат 
да се остварат со други мерки за чие преземање е овла-
стена Народната банка на Македонија. 

Ако е неопходно мерката од став 1 на овој член да се 
применува подолго од три месеци, Народната банка на 
Македонија е должна да бара согласност од Собранието 
на Република Македонија за натамошната примена на 
таа мерка. 

Од ограничувањето од став 1 на овој член не може 
да се изземе ниедна банка и штедилница. 

2. Одржување на ликвидноста на банките и 
штедилниците 

Член 19 
Банката е неликвидна кога нема доволно средства да 

ги исполни пристигнатите обврски без да користи сред-
ства од задолжителната резерва. 

Народната банка на Македонија ги утврдува прави-
лата и стандардите во врска со одржувањето на ликвид-
носта и солвентноста на банките. 

Народната банка на Македонија заради одржување 
на ликвидноста на банките и штедилниците, донесува 
одлуки со кои: 

1) ги пропишува висината, условите и начинот на 
одржување на минималната ликвидност на банките и 
штедилниците; 

2) ги пропишува задолжителните рамки на рочната 
структура на пласманите на банките и штедилниците; 

3) го пропишува начинот на користење на задолжи-
телната резерва кај Народната банка на Македонија 
заради одржување на ликвидноста на банките и ште-
дилниците; 

4) ги пропишува висината и начинот на формирање 
на посебната резерва на банките заради обезбедување 
од потенцијални загуби; 

5) ги утврдува видовите и висината на гарантниот 
капитал на банките и штедилниците; 

6) ги утврдува рамките на банките за давање авали 
на хартии од вредност што ги издаваат претпријатијата 
за издавање на гаранции и сопствени хартии од вред-
ност од страна на банките; 

7) ги утврдува условите за формирање на посебна 
резерва на банките и на штедилниците заради одржу-
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вање на ликвидноста во плаќањата по штедните вло-
гови и тековните сметки на граѓаните во денари; 

8) ги пропишува висината, роковите за користење и 
враќање и другите услови за давање на банките кратко-
рочни кредити за одржување на дневната ликвидност 
врз основа на определени хартии од вредност; 

9) ги пропишува минималните општи услови за кре-
дитната способност на банките и штедилниците и 

10) ги утврдува лимитите за различните видови ри-
зични изложувања на банките и штедилниците и пропи-
шува мерки за заштита на истите. 

Мерките од став 1 на овој член се применуваат на 
единствен начин спрема сите банки, ако со закон не е 
поинаку определено. Народната банка на Македонија 
утврдува кои мерки од овој член и под кои услови се 
применуваат на штедилниците. 

Член 20 
Народната банка на Македонија може да пропише 

обврска за банките и штедилниците, како минимум за 
одржување на својата ликвидност, да држат дел од сред-
ствата на своите сметки и во определени ликвидни пла-
смани. 

Народната банка на Македонија може да пропише и 
обврска за банките и штедилниците, структурата на 
своите пласмани по роковите на пристигнување да ја 
одржуваат во определени рамки и да ја усогласуваат со 
структурата на изворите на средствата според нивната 
рочност. 

Член 21 
Народната банка на Македонија гарантира за штед-

ните влогови и за тековните сметки (во натамошниот 
текст: штедни влогови), на граѓаните во денари кај 
банките во висина до 60°/о од штедните влогови, по 
поединечен штедач, но не повеќе од денарската против-
вредност на 10.000 ДЕМ по поединечен штедач во една 
банка. 

Под штеден влог во смисла на став 1 на овој член се 
смета главнината на штедниот влог зголемена за кама-
тата најмногу до есконтната стапка на Народната банка 
на Македонија. 

Обврската на Народната банка на, Македонија на-
станува ако кај банката е воведена стечајна или ликви-
дациона постапка, а банката не е во можност да ги 
намири обврските по штедните влогови на граѓаните во 
денари на начин утврден со закон. 

Член 22 
Народната банка на Македонија ги утврдува виси-

ната, роковите за користење и враќање и другите 
услови за давање краткорочни кредити на банките и 
штедилниците за одржување на нивната дневна ликвид-
ност. 

Кредитите од став 1 на овој член Народната банка 
на Македонија ги дава врз основа на хартиите од вред-
ност со кои располагаат банките и штедилниците, и тоа 
врз основа на: 

1) хартиите од вредност на Народната банка на Ма-
кедонија; 

2) хартиите од вредност шгѓо ги издава Република 
Македонија; 

3) хартиите од вредност за кои Република Македо-
нија со закон презела обврска да ги амортизира А т за 
кои гарантира; 

4) определени есконтирани меници на претпријати-
јата; 

5) благајничките записи на банките и на штедилни-
ците и 

6) комерцијалните записи. 
Член 23 

Народната банка на Македонија не може да купува 
преку банките и штедилниците домашни и . странски 

преносливи краткорочни хартии од вредност и да им 
одобрува кредити на банките и штедилниците што не ги 
исполнуваат минималните општи услови за кредитна 
способност. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, 
Народната банка на Македонија може на банка или 
штедилница да и одобри користење на кредити за одр-
жување на дневната ликвидност, ако ги исполнува усло-
вите за користење на тие кредити утврдени со одлука на 
Народната банка на Македонија. 

Член 24 
Носителот на платниот промет е должен податоците 

врз основа на кои се утврдува неликвидност на банката 
и штедилницата, со кои располага во рамките на своите 
надлежности, веднаш да ги достави до Народната банка 
на Македонија. 

Член 25 
Народната банка на Македонија го утврдува денот 

на настанување состојба на неликвидност на банка и 
штедилница и презема мерки за воспоставување со-
стојба на долгорочна ликвидност. 

За настанатата состојба на неликвидност на банка и 
на штедилница, Народната банка на Македонија ги из-
вестува: 

- Собранието на Република Македонија; 
- Владата на Република Македонија и 
-Собранието на банката, односно на штедилницата. 

3. Одржување иа ликвидноста во плаќањата спрема 
странство 

Член 26 
Народната банка на Македонија, во рамките на сво-

ите права и обврски, го следи остварувањето и извршу-
вањето на платниот биланс и девизната политика на 
Република Македонија и донесува одлуки и пропишува 
мерки. 

Член 27 
Заради одржување на ликвидноста во плаќањата 

спрема странство, Народната банка на Македонија ку-
пува и продава девизи на девизниот пазар и врши други 
работи определени со закон. 

Член 28 
Народната банка на Македонија може да отвора 

сметки во странство. 
Народната банка на Македонија ракува со постоја-

ните и тековните резерви на Република Македонија, 
освен со делот на тековните девизни резерви со кои 
ракуваат овластените банки. 

Член 29 
Заради одржување на ликвидноста на Република 

Македонија во плаќањата спрема странство, во рам-
ките на утврдената девизна политика, Народната банка 
на Македонија може да пропише: обврска да се пријаву-
ваат однапред плаќан,ата спрема странство, обврската 
за овластените банки да држат определен износ во де-
визи или во ликвидни девизни пласмани како мини-
мална резерва за одржување на ликвидноста во плаќа-
њата спрема странство и други мерки за кои е овла-
стена со закон. 

Член 30 
Народната банка на Македонија може да учествува 

во трансакциите на девизните пазари во странство. 
Член 31 

Народната банка на Македонија во согласност со 
утврдената девизна политика, презема мерки за оства-
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рување на обемот и структурата на склучувањето и 
користењето на странски кредити и го следи и контро-
лира засновањето на кредитни односи со странство, во 
согласност со закон. 

Член 32 
Народната банка на Македонија го обезбедува спро-

ведувањето на платните и финансиските договори со 
странство. 

Член 33 
Народната банка на Македонија може да се задол-

жува во странство од свое име и за своја сметка, заради 
одржување на ликвидноста во плаќањата во странство. 

Кредитите од став 1 на овој член, со рок за враќање 
подолг од една година, Народната банка на Македонија 
може да ги земе само врз основа на закон. 

Член 34 
Народната банка на Македонија може да се задол-

жува од свое име, а за сметка на Републиката само врз 
основа на закон. 

4. Издавање на книжни и ковани пари 

Член 35 
Книжните и кованите пари, кои гласат на домашна 

валута се законско средство за плаќање на територи-
јата на Република Македонија. 

Член 36 
Сите права и обврски по работи што гласат на пари, 

воспоставени во Република Македонија, како и сите 
вредности и износи, се изразуваат и се извршуваат во 
денари. 

Член 37 
Паричната единица на Република Македонија се 

утврдува со посебен закон. 
Член 38 

Народната банка на Македонија издава книжни и 
ковани пари и ги утврдува апоените и основните обе-
лежја на книжните и на кованите пари. 

Народната банка на Македонија донесува одлука за 
пуштање во оптек и за повлекување од оптек на 
книжни и ковани пари. 

Член 39 
Народната банка на Македонија го снабдува со 

книжни и ковани пари носителот на платниот промет. 
Трошоците околу испораката на готови пари до ор-

ганизационите единици на носителот на платниот про-
мет ги поднесува Народната банка на Македонија. На-
родната банка на Македонија ги поднесува и трошоците 
за замена на оштетените книжни пари и трошоците за 
повлекување на излитени книжни пари, што за нејзина 
сметка го врши носителот на платниот промет. 

Член 40 
Најнискиот апоен во прометот со кој се заокружува 

крајната пресметка во готовинскиот и безготовинскиот 
платен промет и во деловните книги го утврдува Народ-
ната банка на Македонија во согласност со Владата на 
Република Македонија. 

Член 41 
Книжните и кованите пари што се повлекуваат од 

оптек престануваат да бидат законско средство за пла-
ќање и се заменуваат во роковите и начинот што се 
утврдува со одлука на Народната банка на Македонија. 

Член 42 
Народната банка на Македонија ги заменува книж-

ните и кованите пари што станале непогодни за промет 
под услови и на начин што ќе ги определи таа. 

Член 43 
Одлука за издавање книжни пари за вонредни по-

треби на Републиката настанати поради непосредна во-
ена опасно^ или во случај на воена состојба, донесува 
Владата на Република Македонија. 

Член 44 
Изработката на книжни и ковани пари е во надлеж-

ност на Народната банка на Македонија. 
Изработката на книжните пари ја врши организа-

ција во Републиката овластена со закон, а по исклучок 
и во странство, врз основа на одлука на Владата на 
Република Македонија, а по предлог на Народната 
банка на Македонија. 

5. Работи за сметка на Републиката 
Член 45 

Народната банка на Македонија за сметка на орга-
ните на Република Македонија врши депозитни, кре-
дитни и други банкарски работи. 

Член 46 
Народната банка на Македонија може да и одобрува 

кредити на републиката за потребите на Буџетот на 
Републиката и тоа во висина најмногу до 5°/о од обемот 
на Буџетот за секоја тековна година. 

Кредитите од став 1 на овој член се одобруваат со 
рок на враќање до истекот на буџетската година за која 
е одобрен кредитот. До целосно враќање на главнината 
и каматата по веќе одобрен кредит, Народната банка 
на Македонија нема да одобрува нови кредити. 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, Народ-
ната банка на Македонија може да одобри кредит во 
повисок процент и со подолг рок на враќање доколку 
Република Македонија се задолжува заради регули-
рање на долгови спрема странство или членство во 
јавни меѓународни организации. 

Кредитите од став 1 на овој член се обезбедуваат со 
преносливи долгорочни хартии од уредност, со пазарна 
каматна стапка и со рок на пристигнување соодветен на 
пристигнувањето на кредитот. 

Одобрување кредити на Републиката според одред-
бите на овој член, може да се врши само во рамките на 
проекцијата на монетарната политика. 

6. Сунервизорска и инспекциска контрола 
Член 47 

Народната банка на Македонија врши супервизор-
ска контрола на банките и штедилниците и инспекци-
ска контрола над спроведувањето на мерките на моне-
тарната и девизната политика и над прописите со кои се 
уредени девизното работење и кредитните односи со 
странство, прометот на стоки и услуги со странство и 
вршењето на стопански дејности во странство од страна 
на банките и штедилниците. 

Контролата од став 1 на овој член се врши според 
стандарди и по постапка пропишани од Народната 
банка на Македонија. 

Контролата од став'1 на овој член Народната банка 
на Македонија ја врши посредно, со контрола над доку-
ментацијата доставена до Народната банка на Македо-
нија и непосредно, со увид во самата банка и штедил-
ница и други субјекти капитално и управувачки повр-
зани со банката и штедилницата. 

Народната банка на Македонија ја пропишува капи-
талната и управувачка поврзаност од став 3 на овој 
член. 

Член 48 
Банките и штедилниците се должни по барање на 

Народната банка на Македонија да ги достават потреб-
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ните податоци за вршење на контролата од член 50 на 
овој закон. 

Член 49 
Доколку со контролата од член 47 на овој закон се 

утврди непридржување на банките, односно штедилни-
ците кон пропишаните стандарди и се констатираат не-
уредности и неправилности во спроведувањето на мер-
ките на монетарната и девизната политика, на пропи-
сите со кои се уредени девизното работење и кредит-
ните односи со странство, прометот на стоки и услуги 
со странство и вршење на стопански дејности во стран-
ство, гувернерот донесува решение со кое против бан-
ката, односно штедилницата презема мерки и опреде-
лува рокови за отстранување на утврдените неправил-
ности. 

Против решението од став 1 на овој член незадовол-
ната странка може да изјави жалба во рок од осум дена 
од денот на приемот до Советот на Народната банка на 
Македонија. 

Жалбата против решението на гувернерот од став 1 
на овој член не го задржува решението од извршување. 

Член 50 
Мерките од член 49 на овој закон што се преземаат 

спрема банка, односно спрема штедилница се: 
1) запирање на користење на средства од примарна 

емисија; 
2) ограничува!ве на порастот на пласманите во тра-

ење од 30 до 90 дена; 
3) запирање на вршење на девизно-валутни и мену-

вачки работи во земјата; 
4) исклучување од учество на девизниот пазар; 

5) запирање на плаќањата во странство, освен пла-
ќањата по пристигнати обврски по странски кредити и 
конвенциски обврски; 

6) ограничувана на задолжувањето во странство; 
7) зголемување на износот на основачкиот капитал, 

на средствата на резервите и на посебната резерва за 
обезбедување на ризикот од загуба; 

8) отпишување на ненаплатливи побарувања; 
9) запирање со кредитирање на опеределени осно-

вачи и депозитори; 
10) укинување на определени филијали и претстав-

ништва; 
И) статусни промени; 
12) укинуваа на издадената согласност за имену-

вана на работоводен оргаБ во банката и овластување 
лице од Народната банка на Македонија да ја органи-
зира работата во банката до именување на нов работо-
воден орган; 

13) ограничување на правото на трансфер на профит 
или исплата на дивиденди и 

14) други мерки за кои гувернерот смета дека се 
неопходни да се применат. 

Мерките од овој член и рокот на нивното траење се 
изрекуваат со решение што го донесува гувернерот на 
Народната банка на Македонија. 

Член 51 
Доколку и покрај преземените мерки гувернерот 

оцени дека финансиската состојба во банката или ште-
дилницата е таква што нема можности да се подобри, а 
банката, односно штедилницата и понатаму не се 
придржува кон супервизорските стандарди и не ги спро-
ведува изречените мерки, гувернерот може да донесе 
решение со кое на банката, односно штедилницата и се 
укинува дозволата за работа. 

Против решението од став 1 на овој член незадовол-
ната странка може да изјави жалба во рок од осум дена 
од денот на приемот до Советот на Народната банка на 
Македонија. 

Член 52 
Ако со преземените мерки спрема банката, односно 

штедилницата во утврдениот рок, во смисла на член 50 
од овој закон не се обезбеди законито работење, На-
родната банка на Македонија ќе пристапи кон наплата 
на сите свои побарувања од таа банка, односно штедил-
ница. 

Член 53 
Народната банка на Македонија врши контрола на 

надворешно-трговскрто и девизното работена на прет-
пријатијата и на другите домашни лица во границите на 
звластувањата утврдени со прописите за надворешно-
грговското и девизното работење. 

Ако Народната банка на Македонија со контролата 
од став 1 на овој член утврди дека во работењето на 
претпријатијата и другите домашни лица постојат деј-
ства или дела кои се казниви според закон, ќе поднесе 
пријава до надлежниот орган. 

Член 54 
Контролата од член 47 став 1 на овој закон, Народ-

ната банка на Македонија ја врши и на барање на Вла-
гата на Република Македонија. 

За извршените контроли и за преземените мерки 
Народната банка на Македонија двапати годишно го 
известува Собранието на Република Македонија и Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 55 
Народната банка на Македонија е овластена за изда-

вана на дозвола за основање и работа на банка, ште-
дилница, филијала на странска банка и на пазарот на 
пари и краткорочни хартии од вредност и ја утврдува 
документацијата неопходна за издавање на дозвола за 
основање и работа на банка, штедилница, филијала на 
странска банка и на пазарот на пари и краткорочни 
хартии од вредност. 

Член 56 
Народната банка на Македонија оценува дали 

исполнети условите за основање на банка, штедилница, 
филијала на странска банка и на пазарот на пари и 
краткорочни хартии од вредност пропишани со закон, 
дали постои економска оправданост за нивно основање 
и издава дозвола за нивно основање, односно работење. 

Народната банка на Македонија, врз основа на оце-
ната за исполнувањето на пропишаните услови, овла-
стува банка за работа со странство. 

Народната банка на Македонија го контролира 
исполнувањето на пропишаните услови за основање и 
за работење на субјектите од став 1 на овој член и 
доколку утврди дека тие не се исполнети ја укинува 
издадената дозвола. 

Член 57 / 
Народната банка на Македонија ги пропишува ми-

нимумот на обемот, формата и содржината на програ-
мата за економско-финансиска ревизија и на извешта-
јот за економско-финансиската ревизија за банките и 
штедилниците. 

Народната банка на Македонија може од банките и 
штедилниците да бара да Обезбедат и во определен рок 
да достават извештај за економско-финансиската реви-
зија на својата годишна сметка и работење. 

Ако оцени дека извештајот од став 2 на овој член не 
е во согласност со определените стандарди на ревизија 
или со пропишаниот обем, форма и содржина на извеш-
тајот за економско-финансисКата ревизија за банките и 
штедилниците, Народната банка на Македонија може 
од банката, односно од штедилницата да бара да обез-
бедат и во определен рок да и достават нов извештај КОЈ 
ќе го изработи друг овластен ревизор во согласност сс 
законот. 
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Член 58 
Заради извршување на супервизијата и остварување 

на мерките на монетарната и девизната политика, На-
родната банка на Македонија донесува одлуки, пропи-
шува методологија, форма, содржина, начин и рокови 
во кои банките и штедилниците ги доставуваат подато-
ците до Народната банка на Македонија. 

Гувернерот на Народната банка на Македонија во 
согласност со министерот за финансии, пропишува по-
себен начин на водење на сметководството на банките и 
штедилниците, во согласност со̂  општо прифатените 
сметководствени стандарди. 

III. ОРГАНИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕ-
ДОНИЈА 

Член 59 
Органи на Народната банка на Македонија се: Сове-

тот на Народната банка на Македонија и гувернерот на 
Народната банка на Македонија. 

Член 60 
Советот на Народната банка на Македонија го сочи-

нуваат гувернерот и заменикот на гувернерот на На-
родната банка на Македонија и седум члена од редот на 
стручни и научни работници. Член на Советот на На-
родната банка на Македонија не може да биде претстав-
ник на банка или штедилница. 

Претседател на Советот на Народната банка на Ма-
кедонија е гувернерот на Народната банка на Македо-
нија. Во отсуство на гувернерот, функцијата претседа-
тел на Советот ја врши заменикот на гувернерот. 

Членовите на Советот на Народната банка на Маке-
донија ги избира Собранието на Република Македонија 
за период од седум години. 

Член на Советот на Народната банка на Македонија 
може да биде разрешен од функцијата пред истекот на 
мандатот за кој е избран во случај на осуденост за 
кривично дело против имотот или за стопански пре-
стап, во постапка иста) како и за неговиот избор. 

За член на Советот на Народната банка на Македо-
нија еден ист член не може да биде избран двапати 
едноподруго. 

Советот на Народната банка на Македонија и секој 
негов член се одговорни пред Собранието на Република 
Македонија за остварување на функциите и задачите на 
Народната банка на Македонија утврдени со овој и со 
други закони. 

Член 61 
Советот на Народната банка на Македонија одлу-

чува за работите од својот делокруг на седници. 
Одлуките на Советот на Народната банка на Маке-

донија се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Член 62 
Советот на Народната банка на Македонија доне-

сува Деловник за својата работа. 
Член 63 

Во управувањето со работите на Народната банка 
на Македонија што се однесуваат на предлагавте и 
спроведувањето на монетарниот. и девизниот систем и 
монетарната и девизната политика, Советот на Народ-
ната банка на Македонија одлучува за: 

1) утврдување на методологијата на монетарното 
планирање; 

2) донесување на финансиски план и годишна сметка 
на Народната банка на Македонија; 

3) донесување статут на Народната банка на Маке-
донија; 

4) утврдување на проекцијата на монетарните дви-
жења; 

5) дефинирање на целите и задачите на монетарната 
и девизната политика и утврдување на мерки за нивно 
спроведување; 

6) утврдување на видовите и висината на гарантниот 
капитал на банките и штедилниците; 

7) утврдување на основиците и висината на задолжи-
телната резерва на банките и штедилниците и утврду-
вање на начинот, условите и роковите за пресметување 
и издвојување на задолжителната резерва; 

8) пропишување на висината и начинот на форми-
рање на посебната резерва на банките заради обезбеду-
вање на потенцијалните загуби; 

9) утврдување на начинот и условите на користење 
на задолжителната резерва; 

10) емитирање на хартии од вредност на Народната 
банка на Македонија; 

И) утврдување на висината и условите за давање 
кредити на банките; 

12) утврдување на износот и условите за купување на 
хартии од вредност непосредно, по пат на аукции или на 
пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност; 

13) утврдување на условите за купувана и прода-
вање на депозити на банките; 

14) утврдување на каматната политика на Народ-
ната банка на Македонија; 

15) ограничување на обемот и на динамиката на ра-
стежот на пласманите на банките и штедилниците; 

16) пропишувана на обврските на банките и на ште-
дилниците во поглед на одржувањето на минималната 
ликвидност, одржувањето на структурата на пласма-
ните според роковите на пристигнатост во определени 
рамки и усогласување на роковите на пласманите со 
структурата на изворите на средства според нивната 
рочност; 

17) утврдување рамки на банките и штедилниците за 
давање авали и хартии од вредност, за издавање гаран-
ции и за издавање сопствени хартии од вредност; 

18) пропишување на минималните услови на кре-
дитна способност што мораат да ги исполнуваат бан-
ките и штедилниците; 

19) пропишување на обврските на овластените 
банки да држат определен износ во девизи или во други 
девизни ликвидни пласмани, како минимална резерва 
за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема 
странство; 

20) издавање нови апоенк на книжни и ковани пари, 
утврдување на основните обележја на новите книжни и 
ковани пари, заокружување на крајните пресметки во 
готовинскиот и безготовинскиот платен промет и пуш-
тана во оптек и повлекување од оптек на книжни и 
ковани пари; 

21) начинот и условите за купувана и продажба на 
шато во странство и други благородни метали во Репу-
блика Македонија, за извоз и изнесување на монетарно 
злато; 

22) одобрување кредити за потребите на Република 
Македонија и условите за нивно враќање; 

23) утврдување на единствена тарифа според која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народната банка на Македонија; 

24) пропишување на поблиските услови и начинот на 
вршење контрола, видот, роковите, редоследот и по-
стапката за преземање на мерки спрема банките и ште-
дилниците; 

25) утврдување на правилата и стандардите на супер-
визорската контрола; 

26) пропишување на минимумот на обемот, формата 
и содржината на програмата за економско-финансиска 
ревизија и на извештајот за економско-финансиска ре-
визија за банките и штедилниците; 
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27) утврдување на стандарди кои пласмани се сме-
таат за ризични и степенот на ризичноста на тие пла-
смани; 

28) донесување одлука за намените и за висината на 
издвојуваното на средства за потребите од став 2 на 
член 78 од овој закон; 

29) одлучување по жалба против решение на гувер-
нерот; 

30) други прашања и донесување на прописите трго 
со закон и се ставени на надлежност на Народната 
банка на Македонија, освен ако за нивното донесување 
е овластен гувернерот на Народната банка на Македо-
нија; 

31) извештаи за спроведува!ЈОТО на монетарната и 
девизната политика и 

32) извештаи за извршените контроли и за преземе-
ните мерки. 

Член 64 

Во управувањето со работите на Народната банка 
на Македонија што се однесуваат на спроведуваното на 
монетарната и девизната политика, Советот на Народ-
ната банка на Македонија одлучува со мнозинство гла-
сови на сите членови на Советот на Народната банка на 
Македонија, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Советот на Народната банка на Македонија одлу-
чува со двотретинско мнозинство од вкупниот број на 
сите членови за прашањата од точките: 1, 2, 4,5, 9,15 и 
16 на член 63 од овој закон. 

Ако Советот на Народната банка на Македонија во 
одлучувано^ од ставовите 1 и 2 на овој член не по-
дигне потребна согласност, а гувернерот на Народната 
банка на Македонија оцени дека поради недонесува-
њето на одлука можат да настанат значителни растрој-
ства во стопанството и на пазарот, во остваруваното на 
задачите на монетарната и девизната политика или зна-
чителна штета за Републиката, за тоа му доставува 
извештај на Собранието на Република Македонија со 
поединечни мислена на членовите на Советот на На-
родната банка на Македонија и ја донесува одлуката за 
која не е Постигната согласност. 

Гувернерот на Народната банка на Македонија во 
рок од два работни дена од денот на донесувањето на 
одлуката го запира извршувањето на одлуката и опш-
тиот акт на Советот на Народната банка на Македонија 
од ставовите 1 и 2 на овој член и должен е за тоа да го 
извести Собранието на Република Македонија. 

Собранието на Република Македонија донесува ко-
нечна одлука за спорните прашања од ставовите 3 и 4 на 
овој член. 

Член 65 

Гувернерот на Народната банка на Македонија е 
овластен да донесува упатства за единствена примена 
на прописите и одлуките на Советот на Народната 
банка на Македонија донесени врз основа на член 63 од 
овој закон. 

Член бб 
Гувернерот на Народната банка на Македонија ра-

ководи и ја организира работата на Народната банка на 
Македонија и донесува одлуки за материјално-финан-
сиско работење кои не се во надлежност на Советот на 
Народната банка на Македонија. 

Член 67 

Гувернерот на Народната банка на Македонија ја 
претставува Народната банка на Македонија. 

Гувернерот на Народната банка на Македонија до-
несува одлуки и други општи акти од областа на работе-

њето на Народната банка на Македонија што сз овој 
закон не се ставени во надлежност на Советот на На-
родната банка на Македонија и за донесените одлуки и 
други општи акти го известува Советот на Народната 
банка на Македонија на првата наредна седница. 

Член 68 

Гувернерот на Народната банка н^ Македонија го 
именува и разрешува Собранието на Република Маке-
донија на предлог на претседателот на Република Ма-
кедонија за период од седум години, со право на уште 
еден избор. 

Гувернерот на Народната банка на Македонија 
може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој 
е именуван во случај на осуденост за кривично дело 
против имотот или за стопански престап, во постапка 
исто како и за неговото именување. 

Член 69 

Гувернерот на Народната банка на Македонија за 
својата работа е одговорен на Собранието на Репу-
блика 'Македонија. 

Член 70 

Во Народната банка на Македонија се именува заме-
ник на гувернерот и еден или повеќе вице-гувернери. 

Со Статутот на Народната банка на Македонија се 
определува кои работи од својот делокруг гувернерот 
може да ги пренесе на заменикот на гувернерот и на 
вице-гу вернерите. 

Заменикот на гувернерот на предлог на гувернерот 
го именува Собранието на Република Македонија, за 
период од седум години, со право на уште еден избор. 

Заменикот на гувернерот и вицегувернерите можат 
да бидат разрешени од должност пред истекот на ман-
датот за кој се именувани во случај на осуденост за 
кривично дело против имотот или за стопански пре-
стап, во постапка иста како и за нивното именување. 

Вице-гувернерот на предлог на гувернерот го име-
нува Собранието на Република Македонија за период 
од седум години, со право на уште еден избор. 

Член 71 

За внатрешна контрола на работеното на Народ-
ната банка на Македонија се поставуваат контролори. 

Контролорите од став 1 на овој член ги поставува 
Советот на Народната банка на Македонија. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА МАКЕДОНИЈА 

Член 72 
Народната банка на Македонија има својство на 

правно лице. 
Седиштето на Народната банка на Македонија е во 

Скопје. 

Член 73 
Народната банка на Македонија може да биде член 

и да учествува во меѓународни финансиски организа-
ции. Ако за оваа цел се користат средства од Републич-
киот буџет потребна е согласност од Собранието на 
Република Македонија. 

Член 74 
Народната банка на Македонија има Статут. 
Со Статутот се утврдува организацијата и работе 

њето на Народната банка на Македонија. 
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Статутот на Народната банка на Македонија го до-
несува Советот на Народната банка на Македонија, а го 
потврдува Собранието на Република Македонија. 

Член 75 

Печатот на Народната банка на Македонија го 
содржи називот на банката на македонски јазик и грбот 
на Република Македонија. 

Член 76 

Правата, обврските и одговорностите на работни-
ците во Народната банка на Македонија се уредуваат 
согласно со одредбите на Законот за органите на упра-
вата. 

Начинот на соодветната примена на одредбите на 
законот од став 1 на овој член го утврдува гувернерот 
на Народната банка на Македонија. 

V. ПРИХОДИ, РАСХОДИ, И РЕЗЕРВИ НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 77 
Народната банка на Македонија остварува приходи 

од: 
1) камати на вкупната актива на Народната банка на 

Македонија и девизните резерви; 
2) надомест од работа со средства на Републиката; 
3) остатокот од реализираните позитивни курсни ра-

злики, по покривањето на реализираните негативни 
курсни разлики; 

4) надоместоци за вршење услуги; 
5) тргување и манипулирање со хартии од вредност и 

депозити; 
6) приходи по посебни закони и 
7) други приходи што ги остварува со своето рабо-

тена. 
Член 78 

Од приходите што ги остварува Народната банка на 
Македонија се намируваат: 

1) каматите на вкупната пасива на Народната банка 
на Македонија; 

2) надоместоците за депозит кај Народната банка на 
Македонија; 

3) трошоците по девизно валутните работи; 
4) непокриените реализирани негативни курсни ра-

злики, по извршеното покритие од реализираните пози-
тивни курсни разлики; 

5) расходите по посебни закони; 
6) трошоците за изработка на книжни и ковани 

пари и нивна испорака до седиштето на носителот на 
платниот промет; 

7) трошоци за амортизација; и 
8) други трошоци што Народната банка на Македо-

нија ги има во своето работена. 
Од приходите што ги остварува Народната банка на 

Македонија се обезбедуваат средства за: 
1) основни средства на Народната банка на Македо-

нија; 
2) резерви на Народната банка на Македонија и 
3) плати, заедничка потрошувачка и материјални 

трошоци за функционирањето на Народната банка на 
Македонија. 

Средствата за резерви на Народната банка на Маке-
донија служат за покривање на загубите од работењето 
на банката и ризиците од тековното работење на банка-
та. 

Член 79 
Остатокот на реализираните позитивни курсни ра-

злики од точка 3 на член 77 од овој закон, се пренесува 

во резервите на Народната банка на Македонија на 
посебна сметка и може да се користи само за покритие 
на непокриените реализирани негативни курсни ра-
злики. 

Расходите од точка 5 на член 78 од овој закон се 
извршуваат во висина на остварените приходи од точка 
6 на член 77 од овој закон. 

Член 80 
Трошоците на Народната банка на Македонија што 

настануваат во вршеното работи за сметка на Републи-
ката се покриваат од Буџетот на Републиката. 

Член 81 
Финансискиот план и годишната сметка на Народ-

ната банка на Македонија ги донесува Советот на На-
родната банка на Македонија, а ги потврдува Собрани-
ето на Република Македонија. 

Советот на Народната банка на Македонија е дол-
жен до 28 февруари секоја година да ја донесе годиш-
ната сметка за претходната година и финансискиот 
план за тековната година. 

До донесувањето на финансискиот план на Народ-
ната банка на Македонија, Советот на Народната банка 
на Македонија донесува одлука за привремено финан-
сирање на Народната банка на Македонија. 

Член 82 
Вишокот на приходите над расходите на Народната 

банка на Македонија по примената на одредбите од 
став 2 на член 78 од овој закон, претставува приход на 
Буџетот на Републиката ако со закон не е поинаку 
определено. 

Вишокот на расходите над приходите на Народната 
банка на Македонија се покрива од резервите на Народ-
ната банка на Македонија, а ако средствата не се до-
волни, вишокот на расходите се покрива од средствата 
на Буџетот на Републиката. 

Член 83 
Средствата за основни средства се предвидуваат со 

финансискиот план на Народната банка на Македонија, 
а се утврдуваат со годишната сметка на Народната 
банка на Македонија. 

Член 84 
Средствата за резервите се издвојуваат од приходите 

во износот што ќе го определи Советот на Народната 
банка на Македонија со одлука или при утврдувањето 
на расходите од точка 2 став 2 на член 78 од овој закон. 

Одлука за употребата на средствата на резервите 
донесува Советот на Народната банка на Македонија. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
Со парична казна од 150 до 250 плати ќе се казни за 

стопански престап банката или штедилницата: 
1) ако при давањето авали, издавањето гаранции и 

издавањето на сопствени хартии од вредност не се 
придржува кон пропишаните рамки (точка 6 став 3 од 
член 19); 

2) ако ликвидните средства не ги одржува во опре-
делен обем или структура што ќе ги пропише Народ-
ната банка на Македонија (член 20); 

3) ако не се придржува кон мерките што ги донесува 
Народната банка на Македонија во согласност со овој 
закон (членовите 9, 19 и 29); 

4) ако по барање на Народната банка на Македо-
нија не обезбедат во определениот рок извештај за еко-
номско-финансиската ревизија на својата годишна 
сметка и на своето работење (член 57); 
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5) за спречување на супервизорска и инспекциска 
контрола на овластени работници од Народната банка 
на Македонија (член 47); 

6) за уништување на документација со цел за оне-
возможување супервизорска и инспекциска контрола 
на Народната банка на Македонија (член 47) и 

7) за давање невистинити податоци до Народната 
банка на Македонија (членови 48 и 49). 

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

Член 86 
Со парична казна од осум до десет плати ќе се казни 

за стопански престап одговорното лице во Народната 
банка на Македонија: 

1) ако преку банка, односно штедилница купи пре-
носливи краткорочни хартии од вредност или ако на 
банката или на штедилницата и одобри кредит иако, 
врз основа на податоците со кои располага, произле-
гува дека не се исполнети минималните општи услови 
за кредитната способност предвидени со овој закон 
(ставовите 1 и 2 на член 23) и 

2) ако не се врши контрола или не презема мерки од 
својата надлежност (став 2 на членовите 47, 50 и 56). 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

558. 
Врз основа на член 82 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за банките и штедилниците 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 17/ 
96), Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 
1996 година, го утврди пречистениот текст на Законот 
за банките и штедилниците. 

Пречистениот текст на Законот за банките и ште-
дилниците ги опфаќа Законот за банките и штедилни-
ците („Службен весник на Република Македонија“ број 
31/93) и Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за банките и штедилниците („Службен весник на 
Република Македонија“ број 78/93) во кои е означено 
времето на нивното влегување во сила. 

Број 13-1977/1 
14 мај 1996 година 0 Претседател 

Скопје н а Законодавно - правната комисија. 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Александар Гештаковски, с,р. 

З А К О Н 

ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
(Пречистен текст) 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 87 
Народната банка на Македонија е правен следбеник 

на досегашната Народна банка на Македонија и ги пре-
зема во целост нејзините права и обврски. 

Член 88 
Народната банка на Македонија ќе ја усогласи сво-

јата организација, општите акти и работењето со 
одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот 
на неговото влегување во сила. 

Член 89 
Гувернерот, заменикот на гувернерот и вице гувер-

нерите што се назначени од Собранието на Република 
Македонија до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, остануваат на должност до истекот на рокот за 
кој се назначени. 

Член 90 
До изборот на Советот на Народната банка на Ма-

кедонија функциите на Советот на Народната банка на 
Македонија ги врши гувернерот на Народната банка на 
Македонија. 

Советот на Народната банка на Македонија ^е се 
избере во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. Ј Член 91 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, за 
неороченире штедни влогови и тековни сметки на граѓа-

ните во денари, Народната банка на Македонија гаран-
тира до висина определена со овој закон, а за орочените 
- гарантира во целина зависно од времето на орочува-
њето, но не подолго од три години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 92 
Со донесувањето на овој закон престанува да важи 

Законот за Народната банка на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ број 43/89), а Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“ број 34/89, 88/89 и 61/90), престанува да се 
применува на територијата на Република Македонија. 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето и работењето 

на банките и штедилниците и условите и постапката на 
предсанација, санација, стечај и ликвидација на банките 
и штедилниците. 

Член 2 
Банката и штедилницата се правни лица кои само-

стојно вршат дејност заради остварување на добивка, 
врз начелата на ликвидност, сигурност и рентабилност. 

Банката и штедилницата се носители на права, обвр-
ски и одговорности во правниот промет во однос на 
средствата и имотот со кои располагаат. 

Банката и штедилницата самостојно ги определу-
ваат начинот и формата на внатрешното орган би-
рање, поврзување и својата дејност, според условите на 
пазарот и остварувањето на добивката, во согласност 
со овој и друг закон. 

I. БАНКИ 

1. Основање на банки 
Член 3 

Банка може да се основа за вршење на депозитни 
работи, кредитни работи, работи на платен промет во 
земјата и странство, работи со хартии од вредност и 
други банкарски работи, во согласност со овој и друг 
закон. 

Член 4 
Банката се основа како акционерско друштво по; 

условите утврдени со овој закон. 
Акциите со право на управување со банка гласат на 

име. 
Износот на приоритетните акции на банка не може 

да биде поголем од 20% од основачкиот капитал на 
банката. 

Заради запазување на структурата на акциите во 
смисла на став 3 од овој член, Ефектната берза доста-
вува до Народната банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Народна банка) известување' за се-
која трансајкција на банка заведена во регистарот на 
Ефектната берза. 
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Член 5 
Банка можат да основаат домашни и странски 

правни и физички лица (во натамошниот текст: осно-
вачи на банка). 

Странска банка може да основа филијала како 
правно лице или претставништво, без својство на 
правно лице. 

Народната банка ги утврдува критериумите во врска 
со бонитетот на странската банка која основа филијала 
во Република Македонија. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на бан-
ките се применуваат и на филијалата од став 2 на овој 
член, доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Претставништвото од став 2 на овој член не може да 
врши банкарски работи. 

Член 6 
Основач на банка не може да биде лице спрема кое 

е: 
- поведена стечајна постапка; 
- осудено за кривично дело против имотот во обла-

ста на финансиското работење и 
- осудено за стопански престап во областа на финан-

сиското работење. 
Член 7 

Банка се основа со донесување на одлука за осно-
вање на банка и со вложување средства во основачкиот 
капитал на банката (во натамошниот текст: основачки 
капитал). 

Основачкиот капитал од став 1 на овој член го сочи-
нуваат капиталните вложувања на основачите уплатени 
во пари и вложени во непаричен облик. 

Основачкиот капитал на банката во пари мора да 
потекнува од сопствени оданочени приходи на основа-
чите. 

Дополнителните и подоцнежните капитални вложу-
вања се сметаат за основачки капитал. 

Со одлука за основање на банка, односно филијала 
на странска банка, се определува вкупниот износ на 
парични средства потребен за основање и работа на 
банка односно филијала на странска банка кој не може 
да биде помал од денарската противвредност на 
7.000.000 ДЕМ пресметано по курсот на Народната 
банка на денот на поднесувањето на пријавата во суд-
скиот регистар. 

За добивање овластување за вршење на работи на 
платен промет со странство и кредитни и гаранциски 
работи со странство, основачкиот капитал на банката 
во паричен облик не може да биде помал од денарската 
противвредност на 21.000.000 ДЕМ пресметано по курс-
от на Народната банка на денот на поднесувањето на 
барањето за издавање на овластувањето. 

Банката е должна да ја одржува вредноста на осно-
вачкиот капитал од ставовите 5 и 6 од овој член. 

Член 8 
При основање на банка, учеството на поединечен 

основач може да биде најмногу до 20°/о од основачкиот 
капитал на банката во паричен облик со право на упра-
вување со банката. ^ 

Под поединечен основач во смисла на став 1 од овој 
член се подразбираат сите правни и физички лица кои 
се капитално, управувачки или роднински поврзани. 

Капиталната и управувачката поврзаност во смисла 
на овој закон ја утврдува Народната банка. 

Под роднинска поврзаност во смисла на овој закон 
се подразбира роднинска поврзаност до втор степен. 

По исклучок од став 1 на овој член, кога банка 
основаат домашни заедно со'странски банки или две 
или повеќе странски банки, банките - основачи меѓу 
себе го утврдуваат учеството во основачкиот капитал. 

Кога како основач се јавува странска банка, нејзи-
ното учество во основачкиот капитал може да биде 
поголемо од пропишаното со став 1 на овој член. 

Народната банка, при донесување на решение за 
издавање дозвола за основање на банка од ставовите 5 и 
6 на овој член, води грижа да се оствари оптимално 
учество во основачкиот капитал, при што учеството на 
поединечен основач не може да биде поголемо од 65°/о 
од основачкиот капитал од став 1 на овој член. 

Член 9 
Банката може да го зголемува капиталот со изда-

вање на акции. 
За промена на сопственичката структура на акциите 

со право на управување со банката, согласност дава 
' Народната банка. 

Член 10 
Банка стекнува својство на правно лице со упис во 

судскиот регистар. 
Пријава за упис во судскиот регистар се поднесува 

во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлука за 
основање на банка. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар се подне-
сува: 

1) одлука за основање на банка; 
2) статут на банка; 
3) дозвола од Народната банка; 
4) доказ дека се уплатени паричните средства на име 

основачки капитал на привремена сметка кај носителот 
на платниот промет, односно доказ дека странското 
правно и физичко лице ги уплатило девизните сред-
ствата на посебна сметка кај Народната банка; 

5) доказ дека основачите на банката средствата во 
непаричен облик на име основачки капитал на банката 
ги пренесуваат во сопственост на банката и , | 

6) други исправи, согласно со прописите за упис во, 
судскиот регистар. 

Во судскиот регистар се запишуваат и деловите на 
банката во согласност со прописите за упис во судскиот 
регистар. 

Член 11 ' 
По извршената регистрација во судскиот регистар^, 

банката е должна на Народната банка да и достави 
примерок од заверената пријава за регистрација, заедно 
со документацијата што е доставена за упис во судскиот 
регистар. 

1.2.Дозвола за основање и работа и статусни промени 

Член 12 
За основана и работа на банка, филијала на стран-

ска банка и за статусни измени на банка, задолжителна 
е дозвола од Народната банка. 

Под статусни измени во смисла на став 1 на овој член 
се подразбира спојувана на банки, поделба на банка на 
повеќе самостојни банки и трансформирање на банка 
во штедилница, односно штедилница во банка. 

Член 13 т. 
Барањето за издавање дозвола од член 12 став 1 на 

овој закон содржи предлог на акт за основање, предлог 
статут, елаборат за работа и друга документација што 
ја пропишува Народната банка. 

По барањето од став 1 на овој член гувернерот на 
Народната банка одлучува со решение со кое се издава 
дозвола или се одбива барањето за издавање дозвола, 
во рок од шест месеци од денот на поднесување на 
барањето до Народната банка. 

При одлучувањето од став 2 на овој член, гуверне-
рот на Народната банка оценува дали постои економ-
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ска оправданост за основање на банка или филијала на 
странска банка, имајќи ја предвид конкурентноста и 
ширината на финансиската понуда на стопанството и 
физички лица во однос на постојната финансиска по-
нуда на средства. 

Барањето од став 1 на овој член кое не ја содржи 
пропишаната документација, гувернерот на Народната 
банка го отфрла со решение. 

Против решението од ставовите 2 и 4 на овој член 
може да се поднесе жалба до Советот на Народната 
банка во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението. 

Член 14 
Гувернерот на Народната банка утврдува дали се 

исполнети условите од овој закон за основање и работа 
на банката, односно филијалата на странска банка, и за 
статусни измени на банката и донесува решение за изда-
вање неограничена или ограничена дозвола за работа. 

Банката е должна да отпочне со работа во рок од 
шест дена од денот на донесувањето на решението од 
став 1 на овој член. 

1.3.Укинување на дозвола 

Член 15 
Гувернерот на Народната банка со решение ја уки-

нува дозволата за работа на банката ако утврди дека: 
- дозволата за работа е прибавена врз основа на 

невистинити податоци; 
- банката не поднела пријава за упис во судскиот 

регистар во пропишаниот рок; 
- банката не| отпочнала со работа во рок од шест 

месеци од издаваното на дозволата; 
- банката не ги врши работите согласно со издаде-

ната дозвола и одредбите на овој закон; 
- паричниот дел на основачкиот капитал е помал од 

пропишаниот со овој закон; 
- банката не ги исполнува условите за натамошно 

работење и 
- банката неоправдано го прекинала работењето. 
Против решението од став 1 на овој член, може да се 

поднесе жалба до Советот на Народната банка, во рок 
од осум дена од денот на доставувањето на решението. 

1.4.Барање согласност и известување на Народната 
банка 

Член 16 
Гувернерот на Народната банка дава согласност на : 
1) измена на статутот на банка; 
2) именување на работоводниот орган на банка; 
3) основање на банка и отворано филијала или прет-

ставништво во странство; 
4) купување на акции во банка; 
5) основање претставништво на странска банка; 
6) стекнувач на повеќе од 20% на акциите со право 

на управување со банка на постоечки основач, односно 
акционер на банка; 

7) измена на назив и седиште на банка; 
8) основано делови (филијала или претставништво) 

на банка во земјата; 
9) основање друштво за тргувано со долгорочни 

хартии од вредност и 
10) формирано банкарски конзорциум. 
Гувернерот на Народната банка е должен, по бара-

ното за согласност од став 1 на овој член, да одлучи во 
рок од 30 дена од денот на поднесуваното на бараното. 

Ако гувернерот на Народната банка не одлучи по, 
бараното во рокот од став 2 на овој член, ќе се смета1 

дека банката добила согласност. 

Ако гувернерот на Народната банка го одбие бара-
њето за давање согласност од став 1 на овој член, бан-
ката може да изјави жалба до Советот на Народната 
банка, во рок од осум дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Доколку работите од став 1 точки 2,3,4,5 и 6 на овој 
член не се спроведуваат во рамките на согласноста, 
гувернерот на Народната банка може да ја повлече 
издадената согласност. 

Член 17 
Банката е должна да ја извести Народната банка за : 
1) зголемување на основачкиот капитал на банката, 

односно за нова емисија на акции; 
2) основачки вложувања на банката во други суб-

јекти во земјата и странство; 
3) одобрувано на голем кредит; 
4) појава на платежна неспособност на банката; 
5) дневна девизна состојба на банката; 
6) укинување на филијала или претставништво во 

земјата и во странство и 
7) промени во составот на органите на банката. 
Банката е должна за дејствијата од став 1 на овој 

член да ја извести Народната банка во рок од пет дена 
од денот на нивното преземано. 

2.Работење на банката 

2.1.Гарантен капитал и посебна резерва на банката 

Член 18 
Банката е должна, заради заштита на обврските кон 

своите доверители, да располага со гарантен капитал и 
да го приспособи своето работење со одредбите на овој 
закон и мерилата кои ги пропишува Народната банка. 

Член 19 
Гарантниот капитал на банката ги опфаќа: 
-уплатените парични средства во основачкиот капи-

тал; 
- резервите и 
- другите видови основачки капитал и други извори 

со кои банката неограничено ги покрива деловните ри-
зици и загубите на банката. 

Поединечните видови гарантен капитал и нивната 
висина во рамките на гарантниот капитал ги пропишува 
Народната банка. 

Член 20 
Средства на резервите на банката се формираат за 

покривање на ризиците од работеното. 
Средствата на резервите на банката се формираат 

од делот на добивката што банката ќе ја оствари од 
своето работење врз основа на одлука на собранието на 
банката. 

Средствата на резервите на банката се сопствени 
средства на банките и се користат за отпис на ненапла-
тиви побарувана, за покритие на загуби што произле-
гуваат од работеното на банката и од други ризици. 

Член 21 
За обезбедувано од потенцијалните загуби кои про-

излегуваат од ризични пласмани и од соодветни вонби-
лансни ставки од определен степен на наплативост, 
како и од отворената девизна позиција на банката, бан-
ката е должна да формира посебна резерва. 

Народната банка ги пропишува висината и начинот 
на формирано на посебната резерва од став 1 на овој 
член во зависност од степенот на наплативоста на ри-
зичните пласмани и соодветните вонбилансни ставки, 
како и од отворената девизна позиција. 
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2.2.Вложување на банката 
Член 22 

Банката е должна обемот на своето работено да го 
усогласи на начин што износот на гарантниот капитал 
не смее да биде помал од Ѕ°/о од ризично пондерираната 
актива и активните вонбилансни позиции на банката. 

Заради обезбедување сигурноста и стабилноста на 
банка, Народната банка може на одделни банки да им 
пропише повисок процент од пропишаниот со став 1 на 
овој член, но не повеќе од 16°/о. 

Банката е должна да ги применува одредбите на овој 
закон за голем кредит, за вкупниот износ на сите кре-
дити на еден заемобарател и за вкупниот износ на го-
леми кредити. 

За голем кредит во смисла на овој закон се смета 
поединечен кредит одобрен на еден заемобарател, кој 
изнесува над 10°/о од гарантниот капитал на банката. 

Вкупниот износ на сите кредити одобрени на еден 
заемобарател не смее да надмине ЗО о̂ од гарантниот 
капитал на банката. 

Вкупниот износ на големите кредити не смее да го 
надмине трикратниот износ на гарантниот капитал на 
банката. 

Условите за примена на одредбите на овој член ги 
пропишува Народната банка. 

Член 23 
Банката е должна начинот на кредитирање и постап-

ката за регулирано на пристигнатите, а ненаплатени 
побаруваш да ги усогласи со супервизорските стан-
дарди што ги утврдува Народната банка, а во соглас-
ност со постојните прописи. 

Член 24 
Банка не може да одобри кредит за купување на 

акции во истата банка. 
Банка не може да одобри кредит со залог на акции 

на барателот на кредитот во таа банка. 
Банка не може да врши откуп на акции што таа ги 

издала. 
Член 25 

Имотот на банката во земјиште, згради, работна 
опрема и капитални делови во други банки и небанкар-
ски организации не смеат да надминат 25°/о од основач-
киот капитал на банката. 

Имотот во земјиште, згради и работна опрема кои 
банката ги добива по основа на ненаплатени побару-
вана, а кои не ги користи за извршување на функциите 
на банката, банката е должна да го продаде во рок од 
две години од добиваното на имотот и во тој рок не го 
сочинуваат гарантниот капитал на банката. 

Член 26 
Банка може да одобри кредит на основач, односно 

на акционер на банка сопственик на акции со право на 
управувано чие учество е над 3°/о од вкупниот број 
акции со право на управување, во висина до 10СХ) од 
гарантниот капитал на банката. 

Банка може да одобри кредит на работоводен орган 
на банката, на работници во банката со посебни овла-
стувања, на членови на управниот одбор и на други 
органи на банката, во висина до 1°/о од гарантниот ка-
питал на банката. 

Кредитите од ставовите 1 и 2 на овој член се одобру-
ваат врз основа на одлука на органот на банката кој 
одобрува кредити. 

Условите под кои се одобруваат кредитите од ставо-
вите 1 и 2 на овој член не смеат да бидат поповолни од 
условите под кои се одобруваат други кредити на бан-
ката. 

Вкупниот износ на кредитите од ставовите 1 и 2 на 
овој член не смее да го надмине гарантниот капитал на 
банката. 

Член 27 
Под кредити во смисла на членовите 22 и 26 од овој 

закон се подразбираат кредити, гаранции^други побару-
вања кај еден заемобарател. 

Во кредитите од став 1 на овој член се вклучуваат и 
побарувањата по основа на пристигнатата, а ненапла-
тена камата. 

Под еден заемобарател во смисла на овој член се 
подразбира правно или физичко лице и со него капи-
тално, управувачки и роднински поврзани правни и фи-
зички лица. 

Член 28 
Банка може да основа друштво за тргување со дол-

горочни хартии од вредност (купување, продажба и по-
средување во промет со долгорочни хартии од вред-
ност). 

Друштвото од став 1 на овој член се основа со доз-
вола од Комисијата за хартии од вредност, а по прет-
ходна согласност од Народната банка. 

Покрај вложувањето за основање на друштвото од 
став 1 на овој член, банката може да вложува и во други 
друштва и тоа во висина до 20°/о од капиталот на друш-
вото во кое се вложува. 

2.3. Солвентност и ликвидност на банката и отворена 
девизна позиција 

Член 29 
Банката е должна да ја одржува со^вентноста и лик-

видноста. 
Член 30 

Солвентност е способност на банката навремено и 
на подолг рок да ги извршува обврските, задржувајќи ја 
притоа способноста за нормално работење. 

Член 31 
Народната банка ги пропишува обврските во поглед 

на одржувањето на солвентноста и презема мерки 
спрема инсолвентна банка. 

Член 32 
Ликвидност е способност на банката навремено и на 

краток рок да ги намирува пристигнатите обврски, без 
притоа да користи средства од задолжителната резерва. 

Член 33 
Банката е неликвидна доколку не ги измирува при-

стигнатите обврски во земјата или странство или до-
колку наместо банката обврските ги исполнило друго 
правно лице или Република Македонија по основа на 
гаранција. 

Член 34 
Основачите на банката одговараат за обврските од 

работењето на банката до висината на средствата со 
кои учествуваат во основачкиот капитал на банката. 

Член 35 
Од жиро-сметката на неликвидна банка не можат да 

се вршат плаќања по налози на банката, односно на 
коминтентите на банката. 

По исклучок од став 1 на овој член неликвидна 
банка може да врши плаќано по основа на: 

- активирани девизни гаранции и конфирмирани 
акредитиви отворени во странство од девизна сметка на 
банката во странство; 

-пристигнати обврски по девизни кредити и камати л 

спрема странство и 
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-денарски и девизни депозити и тековни сметки на 
физички лица. 

Член 36 
Народната банка ги пропишува обврските во поглед 

на одржување на ликвидноста на банките и презема 
мерки спрема неликвидни банки. 

Член 37 
Отворена девизна позиција претставува салдо меѓу 

активните и пасивните билансни и вонбилансни пози-
ции кои гласат на странски средства за плаќање. 

Постапката за пресметување на отворена девизна 
позиција и за односот меѓу отворената девизна позиција 

и гарантниот капитал ја утврдува Народната банка. 

2.4.Банкарски работи 

Член 38 
Банката може да работи во свое име и за своја 

сметка, во свое име и за сметка на други лица и од име и 
за сметка на други лица. 

Член 39 
Банката може да ги врши следниве работи: 
1) примање на сите видови парични депозити на 

правни и физички лица; 
2) давање и земање кредити; 
3) девизно валутни работи; 
4) купување на меници и чекови; 
5) емисија и запишување на хартии од вредност; 
6) издавање на парични картички; 
7) чување и управување со хартии од вредност, пред-

мети од благородни метали и други вредности; 
8) купување и продажба на хартии од вредност; 
9) издавање гаранции, авали и други форми на га-

ранција; 
10) вршење на работи на платен промет во земјата; 
11) вршење на работи на платен промет со стран-

ство; 
12) кредитни и гаранциски работи со странство и 
13) други банкарски работи 
Работите од став 1 точки 3,11 и 12 на овој член 

банката ги врши врз основа на овластување од Народ-
ната банка. 

Народната банка ги пропишува условите за давање и 
одземање на овластувањето од став 2 на овој член. 

Член 40 
Покрај работите од член 39 на овој закон, банката 

може да ги врши и следниве работи: 
1) осигурување на депозити; 
2) враќање и откуп на долгови; 
3) посредување во промет на хартии од вредност; 
4) купување и наплата на побарувања; 
5) економско - финансиски консалтинг; 
6) посредување при изнајмување на основни сред-

ства (лизинг)) 
7) давање услуги при наплата на фактури, водење 

евиденција, финансирање на краткорочни побарувања 
до моментот на наплатата и 

8) давање други финансиски услуги(остава, изнајму-
вање на сефови, давање совети и друго). 

Член 41 
Правни и физички лица кои немаат дозвола за ра-

бота на банка не смеат да вршат банкарски работи. 

Член 42 
Со актите на деловната политика на банката побли-

ску се утврдуваат условите и начинот на вршење на 
работите од членовите 39 и 40 на овој закон. 

Член 43 
За денарските и девизните депозити на физичките 

лица (во натамошниот текст: штедни влогови) банката 
издава посебен документ-штедна книшка. 

Правни лица и добротворни организации не можат 
да отворат штедни книшки. 

Член 44 
Со актите на деловната политика банката ги утвр-

дува начинот и условите за прием и повлекување на 
штедните влогови. 

Член 45 
Банката е должна на видно место во уплатно-ис-

платните простории да ги објави важечките каматни 
стапки, општите услови за работење со штедните вло-
гови и видот и износот на гаранцијата за штедните 
влогови. 

Член 46 
Банката која прима штедни влогови и води тековни 

сметки на физички лица е должна да ги осигура во 
Фондот за осигурување на штедните влогови. 

Доколку банката не изврши осигурување согласно 
со став 1 на овој член, Народната банка ќе го укине 
делот од дозволата што се однесува на прибирање 
штедни влогови и работа со тековни сметки на физички 
лица. 

Член 47 
Банката може да води жиро-сметки, тековни и 

други сметки на физички лица и по тие сметки да врши 
платен промет за сметка на сопствениците на сметките, 
во согласност со овој закон и со други прописи. 

Претпријатија, други правни лица и државни органи 
за наплата на побарувања од физички лица се должни 
да го примат чекот, издаден врз товар на тековната 
сметка на физичкото лице. 

3. Управување со банка и органи на банка 

Член 48 
Органи на банка се: собрание, управен одбор, рабо-

товоден орган и други органи утвредени со статутот. 
Член 49 

Собранието на банката го сочинуваат основачите на 
банката, односно нивните претставници. 

Основачите, односно акционерите на банката имаат 
право на глас зависно од бројот на акциите со право на 
управување. 

Член 50 
Собранието на банката ги врши следниве работи: 
1) ги донесува статутот и измените и дополнувањата 

на статутот на банката; 
2) ја утврдува деловната политика на банката и го 

донесува развојниот план; 
3) го разгледува и усвојува извештајот за работа на 

банката; 
4) ја усвојува годишната пресметка на банката; 
5) ја потврдува одлуката на управниот одбор за упо-

треба и распоредување на остварената добивка, од-
носно за покривање на загубите; 

6) одлучува за промена на капиталот на банката; 
7) одлучува за статусни измени и за престанок на 

банката; 
8) ги именува и разрешува членовите на управниот 

одбор на банката и 
9) одлучува и за други прашања од значење за рабо-

тењето на банката предвидени со статутот на банката. 
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Член 51 
Собранието на банката донесува одлуки по постапка 

и на начин утврдени со статутот на банката. 

Член 52 
Управниот одбор на банката го сочинуваат најмалку 

пет члена. 
Членовите на управниот одбор од своите редови из-

бираат претседател на управниот одбор. 
Управниот одбор се состанува најмалку еднаш ме-

сечно. 

Член 53 
Управниот одбор е одговорен за стабилноста и ефи-

касноста на банката и за заштита на депонентите на 
банката. 

Управниот одбор на банката ги врши следниве ра-
боти: 

1) донесува планови, програми за работа и општи 
акти на банката, освен актите што ги донесува собрани-
ето на банката; 

2) подготвува предлози на актите што ги донесува 
собранието на банката и ги извршува неговите акти; 

3) разгледува и усвојува извештаи за работењето на 
банката во текот на годината; 

4) одлучува за употреба и распоредување на остваре-
ната добивка, односно за покривање на загубите; 

5) на собранието му поднесува извештај за работе-
њето; 

6) свикува седници на собранието на банката и го 
одредува дневниот ред на собранието; 

7) одлучува за издавање сопствени долгорочни хар-
тии од вредност и за купување долгорочни хартии од 
вредност; 

8) одлучува за капитални вложувања во банки и не-
банкарски организации; 

9) го именува и разрешува директорот, односно 
претседателот на банката; 

10) ја организира внатрешната контрола на банката 
и 

И) врши други работи предвидени со статутот на 
банката, како и работи што не се во надлежност на 
собранието. 

Член 54 
Претставници на нето должниците на банка не 

смеат да бидат членови на управниот одбор на банката. 
Нето должниците од став 1 на овој член ги утврдува 

собранието на банката при усвојувањето на годишната 
пресметка според методологијата пропишана од Народ-
ната банка. 

Член 55 
Работоводен орган на банката е директорот или 

претседателот. 
Условите кои мора да ги исполнува кандидатот за 

работоводен орган на банката се утврдуваат со стату-
тот на банката. 

Управниот одбор на банката не може да го именува 
работоводниот орган на банката без претходна соглас-
ност од Народната банка. 

Член 56 

Работоводниот орган на банката: 
1) раководи со работата на банката; 
2) ја претставува4' и застапува банката; 
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3) ги извршува одлуките на собранието и на управ-
ниот одбор на банката, односно се грижи за нивно спро-
ведување; 

4) покренува иницијатива и дава предлози за унапре-
дување на работењето на банката и 

5) ги именува и разрешува работниците на банката 
со посебни овластувања и одгбворности. 

Член 57 
Работоводниот орган на банката е одговорен за за-

конитоста на работењето на банката. 
Работоводниот орган на банката е одговорен за сво-

јата работа на собранието на банката и на управниот 
одбор. 

Член 58 
Банката, во согласност со статутот, склучува дого-

вор за условите под кои работоводниот орган како и 
другите работници со посебни овластувања додека се во 
работен однос, како и членовите на нивното потесно 
семејство, не можат да основаат банка или штедил-
ница. 

Ако лицата од став 1 на овој член постапат спро-
тивно на условите определени со статутот на банката, 
банката има право пред надлежниот суд да бара надо-
мест на настанатата штета и право на поднесување 
тужба за бришење од судскиот регистар на таа банка, 
односно штедилница. 

Како членови на потесно семејство во смисла на овој 
закон се сметаат брачниот другар и децата. 

Член 59 
Доколку работоводниот орган на банката и работ-

ниците со посебни овластуваа и одговорности утврдат 
дека одлуката на органите на банката е спротивна на 
законот или на прописот донесен врз основа на законот 
или дека според својата содржина е таква што може да 
ја загрози ликвидноста на банката, се должни за ова 
писмено да ги известат органите на банката. 

Член 60 

Со статутот на банката поблиску се уредува бројот, 
составот, надлежностите, правата, должностите и одго-
ворностите на органите на банката. 

4. Периодична и годишна пресметка и ревизија 
на сметководствените искази на банката 

Член 61 
Банката е должна да изготви периодична и годишна 

пресметка во согласност со Законот за сметковод-
ството. 

Филијалата на странска банка е должна да приложи 
и деловен извештај на матичната банка. 

Годишната пресметка на банката ја проверува и оце-
нува овластен ревизор. 

Член 62 
Доколку овластениот ревизор утврди дека банката 

не е способна да ги исполнува своите обврски или дека 
банката работела спротивно на важечките прописи, за 
тоа е должен веднаш писмено да го извести министерот 
за финансии и гувернерот на Народната банка. 

Овластениот ревизор ќе го извести министерот за 
финансии и гувернерот на Народната банка и доколку 
банката не ги отстрани неправилностите што ги утвр-
дил при ревизијата или ако органите на банката не му 
ги обезбедат сите информации што ги барал. 



11 јуни 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 29 - Стр. 1095 

Член 63 
Овластениот ревизор проверува дали годишната 

пресметка е составена во согласност со закон и ги про-
верува и оценува: 

1) вистинската состојба на билансните позиции; 
2) постапката на отпис и исправка на вредноста на 

билансните позиции, формирањето на резерви и га-
рантниот капитал, во согласност со актите на банката и 

3)спроведувањето на закони и прописи донесени врз 
нивна основа1 

Член 64 
Врз основа на извршениот преглед овластениот ре-

визор составува извештај за извршената ревизија и го 
доставува до работоводниот орган на банката, до Ми-
нистерството за финансии и до Народната банка нај-
доцна во рок од пет месеци по истекот на календар-
ската година за која се однесува извештајот. 

Член 65 
Банката е должна јавно да ја објави годишната пре-

. сметка. 

Член бб 
Министерството за финансии, по претходно ми-

слење од гувернерот на Народната банка, пропишува 
форми и видови на периодични сметководствени искази 
и извештаи на банките. 

5. Внатрешна контрола н ревизија во банката 

Член 67 
Управниот одбор на банката е должен да организира 

служба за внатрешна контрола и ревизија. 
Службата од став 1 на овој член врши постојана и 

целосна контрола на законитоста, правилноста и ажур-
носта на работењето на банката. 

Службата од став 1 на овој член за извршените кон-
троли го известува управниот одбор и работоводниот 
орган на банката. 

6. Контрола на законитоста во работењето 
на банката 

Член 68 
Контрола на законитоста во работењето на банката 

врши Народната банка и Министерството за финансии „ 
во рамките на своите надлежности. 

Народната банка врши супервизорска и инспекциска 
контрола на банките. 

Контролите од ставовите 1 и 2 на овој член Народ-, 
ната банка ги врши и на барање на Владата на Репу-
блика Македонија. 

При контролата од ставовите 1 и 2 на овој член, 
банката е должна на овластените работници да им ја 
даде на увид целокупната документација на банката. ; 

Како прилог кон записникот од контролата, овла-
стените работници можат да задржат, во копија, доку-
менти на банката. 

Член 69 
При вршењето на контролата над банките, Народ-

ната банка може да бара: 
1) банката да обезбеди извештаи и информации за 

работеното на банката; 

2) извештај за ревизијата и дополнителни информа-
ции за извршената ревизија на банката и 

3) вонредни прегледи за работењето на банката. 

Член 70 
Доколку при контролата од член 68 се утврди дека 

банката не ги спроведува прописите, Народната банка 
ги презема следниве мерки: 

1) целосна или делумна забрана за вршење на рабо-
тите на лицата со посебни овластувања; 

2) именувано лице кое може да ги бара податоците 
од член 69 на овој закон и 

3) задржување на распределбата или исплатата на 
добивката на банката. 

За извршените контроли и за преземените мерки 
Народната банка два пати годишно ја известува Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 71 
Народната банка, доколку утврди дека банката 

врши банкарски работи за кои нема дозвола од Народ-
ната банка, пред надлежниот суд бара бришење на тие 
банкарски работи од судскиот регистар. 

Член 72 
Во случај ако се утврдат неправилности во работе-

њето, трошоците за контрола и за супервизија паѓаат 
на товар на банката над која се врши контрола, односно 
супервизија. 

7. Деловна тајна 

Член 73 
Работоводниот орган, работниците со посебни овла-

стуваа , вработените во банката, други лица на кои им 
е овозможен пристап во работеното на банката, не 
смеат да ги откријат податоците и информациите кои се 
со закон и со статутот на банката утврдени како де-
ловна тајна на банката. 

Податоците што банката е должна да ги достави на 
Народната банка и на други органи и институции во 
согласност со закон, а кои претставуваат деловна тајна 
на банката, претставуваат службена тајна. 

Член 74 
Податоците за штедните влогови и за сите депозити 

на физичките лица, како и податоците за работеното 
на физичките лица преку жиро-сметки и' тековни 
сметки се деловна тајна на банката. 

Податоците за штедните влогови и за сите депозити 
на физичките лица, како и податоците за работеното 
на физичките лица преку тековна сметка можат да се 
соопштат само на писмено барање од судот. 

Податоците за работеното на физичките лица преку 
жиро-сметки можат да се соопштуваат само на писмено 
барање од судот или од Министерството за финансии. 

8. Банкарски конзорциум 

Член 75 
Заради обезбедување средства и поделба на ризи-

ците кај поголемите инвестициони проекти и деловни 
активности, две или повеќе банки можат да формираат 
банкарски конзорциум. 

Банките можат да формираат банкарски конзор-
циум заедно со странски банки и со други финансиски 
организации. 

Банкарскиот конзорциум се формира со договор. 
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II. ШТЕДИЛНИЦИ 

Член 76 

Штедилници во смисла на овој закон се: 
1) Поштенска штедилница и 
2) Штедилница. 

Член 77 
Штедилниците се финансиски организации со свој-

ство на правно лице. 
Штедилницата стекнува својство на правно лице со 

упис во судскиот регистар. 
Член 78 

Штедилница се основа како акционерско друштво, 
односно друштво со ограничена одговорност, под усло-
вите утврдени со овој закон. 

За основање и работа на штедилница задолжителна 
е дозвола од Народната банка. 

Член 79 
Висината на гарантниот капитал и видовите, висина 

и начинот на формирање на поединечните видови на 
гарантен капитал на штедилниците ги пропишува На-
родната банка. 

Член 80 
Обемот на своето работење штедилниците го вршат 

во рамки и на начин што го пропишува Народната 
банка. ' 

Член 81 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на бан-

ките се применуваат и на штедилниците, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

1. Поштенска штедилница 
Член 82 

Поштенска штедилница основа претпријатието! за 
ПТТ сообраќај со одлука, по добивање дозвола за осно-
вање и работа од Народната банка. 

Член 83 
Поштенската штедилница е правно лице со права и 

обврски што ги има врз основа на одредбите на овој 
закон, одлуката за основање на Поштенската штедил-
ница и нејзиниот статут. 

Член 84 
Со одлуката за основање на поштенска штедилница 

се определува вкупниот износ на парични средства што 
основачот е должен да го вложи во основачкиот капи-
тал на Поштенската штедилница, кој не може да биде 
помал од денарската противвредност на 1.000.000 ДЕМ 
пресметано по курсот на Народната банка на денот на 
поднесување на пријавата за регистрација во судскиот 
регистар. 

Член 85 
Поштенската штедилница ги врши следниве работи: 
1) прибира денарски штедни влогови, води тековни 

и жиро-сметки и врши платен промет за физички лица, 
во согласност со Законот за платен промет; 

2) дава кредити; 
3) зема кредити од банки и штедилници; 
4) ги пресметува и контролира уплатите и исплатите 

на поштенските и телеграфските упатнички дознаки во 
внатрешниот платен промет; 

5) врши меѓународна упатничка, поштенско-че-
ковна, поштенско-штедна и откупна служба; 

6) менувачки работи; 

7) откупува банкарски и патнички чекови во соглас-
ност со закон; 

8) економско-финансиски консалтинг; 
9) врши наплата на хартии од вредност во други 

земји, во согласност со актот на Светскиот поштенски 
сојуз за наплата на хартии од вредност; 

10) врши работи на платниот промет со странство, 
во сог ласност со закон; 

11) издава парични картички за остварување на 
функциите на основачот; 

12) врши емисија на хартии од вредност; 
13) купува и продава краткорочни хартии од вред-

ност! 
14) врши други работи од име и за сметка на прет-

пријатието за ПТТ сообраќај. 
Средствата остварени од својата дејност, поштен-

ската штедилница ги насочува за развој,на ПТТ сообра-
ќај. 

Член 86 
Кредитите од член 85 став 1 точка 2, Поштенската 

штедилница ги дава самостојно на физички лица и на 
поединци кои вршат самостојна дејност без својство на 
правно лице, а преку банка со банкарска гаранција на 
правни лица, во согласност со сопствената деловна по-
литика. 

По исклучок од став 1 на овој член, Поштенската 
штедилница може да врши директно кредитирање, без 
посредство на банка и тоа на: 

- банки и штедилници и 
-други правни лица во висина до 30'^ од гарантниот 

капитал на Поштенската штедилница. 
Член 87 

Работите од член 85 на овој закон во име и за сметка ^ 
на Поштенската штедилница ги врши претпријатието 
за ПТТ сообраќај во своите поштенски единици, под 
услови и на начин пропишани со одлуката за основање 
на поштенската штедилница. 

2. Штедилница 
Член 88 

Штедилница можа^г да основаат Република Македо-
нија и други правни лица со седиште во Република Ма-
кедонија и физички лица - државјани на Република 
Македонија, со донесувано акт за основање и правила 
на штедилницата. 

Банка не може да основа штедилница. 
Член 89 

Со актот за основање на штедилница се определува 
вкупниот износ на парични средства што основачот е 
должен да ги вложи во основачкиот капитал на штедил-
ницата кој не може да биде помал од денарската про-
тиввредност на 300.000 ДЕМ пресметано по курсот на 
Народната банка на денот на поднесување на пријавата 
за регистрација во судскиот регистар. 

Член 90 
Штедилницата ги врши следниве работи: 
1) прибира денарски штедни влогови на физички 

лица; 
2) одобрува кредити на физички лица и на поединци 

кои вршат самостојна дејност без својство на правно 
лице; 

3) зема кредити од банки и штедилници и 
4) економско-финансиски консалтинг. 

Член 91 
Средствата што штедилницата нема да ги искористи 

за давање кредити од член 90 став 1 точка 2 на овој 
закон можат да се користат за купување и продавање 
краткорочни хартии од вредност и за одобрување кре-
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дити на правните лица во согласност со одлуката на 
надлежниот орган на штедилницата. 

Кредитите од став 1 на овој член се одобруваат 
преку банка, со банкарска гаранција. 

По исклучок од став 2 на овој член, штедилница 
може да врши директно кредитирање, без посредство 
на банка и тоа на: 

- банки и штедилници и 
- други правни лица во висина до 30% од гарантниот 

капитал на штедилницата. 
Член 92 

Штедилницата не може да работи под називот 
банка. 

III. ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 
Член 93 

Банките и штедилниците можат да образуваат здру-
жение на банки и штедилници. 

Здружението на банки и штедилници се образува 
заради унапредување на дејноста, решавана на теков-
ните проблеми и усогласувања на ставовите по одделни 
прашања од заеднички интерес. 

IV. ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ 

Член 94 
Банките и штедилниците од Република Македонија 

основаат Фонд за осигурувани на штедните влогови (во 
натамошниот текст: Фонд). 

Под штедни влогови во смисла на овој дел се подраз-
бираат денарските и девизните депозити и тековните 
сметки на физички лица.' 

Член 95 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 96 
Фондот се основа како акционерско друштво со ос-

новачки влог кој не може да биде помал од денарската 
противвредност на 10.000 ДЕМ пресметано по курсот 
на Народната банка на денот на поднесувана на прија-
вата за регистрација во судскиот регистар. 

Начинот и висината на вложувања од страна на но-
вите акционери-членки на Фондот се утврдуваат со ста-
тутот на Фондот. 

Член 97 
Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку 

15% од вкупните штедни влогови во Република Маке-
донија. 

Нивото на средствата од став 1 на овој член Фондот 
е должен да го достигне во рок од четири години од 
основањето. 

Фондот е должен да го одржува нивото на сред-
ствата од став 1 на овој член. 

Доколку, заради настанување на ризичниот настан, 
на Фондот му недостасуваат средства за исплата на оси-
гурените штедни влогови, банките и штедилниците се 
должни да уплатат во Фондот дополнителни средства. 

Начинот и висината на уплата на средствата од став 
3 на овој член се утврдуваат со статутот на Фондот. 

Член 98 
Фондот обезбедува средства од основачки вложу-

вања, наплата на премии за осигурување на штедните 
влогови и приходи од пласмани. 

Средствата со кои располага Фондот се пласираат во 
сигурни пласмани, без загуби и лесно претворливи во 
ЛИКЕ идни средства. 

Член 99 
Фондот ги врши следниве работи: 
- осигурување на штедни влогови и 
- учество на меѓубанкарскиот пазар на пари и крат-

корочни хартии од вредност. 
Член 100 

За осигурување на штедните влогови Фондот напла-
тува премија од банките и штедилниците по стапка од 
1°/о до 5°/о годишно од вкупните штедни влогови во 
банката, односно штедилницата. 

Премијата од став 1 на овој член со статутот ја 
утврдува Фондот во зависност од бонитетот на банката, 
односно штедилницата. 

Согласност на статутот на Фондот дава Народната 
банка. 

Премијата од став 1 на овој член банките и штедил-
ниците се должни да ја плаќаат до постигнување на 
нивото на средствата од член 97 став 1 на овој закон. 

Член 101 
Користеното на средствата од Фондот започнува во 

моментот на настануваа на неликвидност на банка 
или штедилница и по искористувањето на средствата на 
задолжителната резерва. 

Член 102 . 
Органи на Фондот се собрание, управен одбор и 

директор. 
Член Ш 

Собранието на Фондот го сочинуваат основачите на 
Фондот, односно нивните претставници. 

Член 104 
Управниот одбор е составен од седум члена . 

Член 105 
Управниот одбор избира директор на Фондот. 
Директорот на Фондот с одговорен за законитоста 

на работењето на Фондот. 
Член 106 

Со статутот на Фондот поблиску се уредува начинот 
на избор, составот, овластувањата и работеното на ор-
ганите на Фондот. 

Член 107 
Контрола на работеното на Фондот врши Народ-

ната банка. 

V. ПРЕДСАНАЦИЈА, САНАЦИЈА, СТЕЧАЈ И 
ЛИКВИДАЦИЈА НА БАНКА И ШТЕДИЛНИЦА 

1. Предсанациона постапка 

Член 108 
Предсанациони мерки се воведуваат во банка или 

штедилница во случај кога Народната банка со одлука 
ќе утврди дека: 

- банката или штедилницата се неликвидна 
- банката или штедилницата ги пречекорува ограни-

чувањата од членовите 22, 26 и 80 на овој закон за 
повеќе од 20°/о во последните шест месеци; 

- потенцијалните загуби, кои произлегуваат од ри-
зични пласмани и вонбилансни позиции, претставуваат 
повеќе од 30°/о од износот на гарантниот капитал и 

- банката или штедилницата не ги исполнува дру-
гите услови за работено, односно не ги спроведува мер-
ките на монетарната политика, со што се загрозува 
сигурноста на депонентите. 

Потенцијалните загуби ги утврдува Народната 
банка врз основа на класификација на ризичноста на 



Стр. 1098 - Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' 11 јуни 1996 

активните билансни и соодветните вонбилансни пози-
ции на банката или штедилницата. 

Член 109 
Во предсанационата постапка гувернерот на Народ-

ната банка може да ги изрече следниве мерки: 
1) забрана за одобрување на нови кредити, гаранции 

и акредитиви; 
2) забрана на распределба и исплата на добивката и 
3) суспензија на работоводниот орган на банката или 

штедилницата и овластуваа на работник од Народ-
ната банка кој ќе го организира работењето на банката 
или штедилницата во предсанационата постапка. 

Начинот за спроведување на мерките од став 1 на 
овој член го пропишува Народната банка. 

Член НО 
Овластениот работник од член 109 став 1 точка 3 на 

овој закон го контролира: 
1) користеното на средствата по основа на осигуру-

вање во Фондот; 
2) плаќањата од жиро-сметката на банката или ште-

дилницата; 
3) трошоците на работењето; 
4) работењето со тековните сметки на физички лица 

и 
5) налозите за плаќано на пристигнатите обврски. 
Овластениот работник од став 1 на овој член може 

да ги преземе следниве мерки: 
1) продажба на акциите на банката, односно ште-

дилницата во други правни лица; 
2) намалување на бројот на вработените; 
3) намалување на платите и другите надоместоци на 

вработениве; 
4) укинување на делови на банка и 
5) забрана за вршење на сите или на определени 

банкарски работи во определен рок. 
Член 111 

Доколку утврди дека за спроведување на предсана-
ционата постапка се потребни дополнителни средства а 
банката, односно штедилницата не може да ги обез-
беди, гувернерот на Народната банка може да донесе 
одлука за воведување на санациона постапка. 

2. Санациони постапка 

Член 112 
Санациона постапка во банка или штедилница може 

да се воведе кога загубите и потенцијалните загуби од 
ризичните активни билансни и вонбилансни позиции 
претставуваат повеќе од бО4?̂  од износот на гарантниот 
капитал на банката или штедилницата. 

Член 113 
Предлог за воведување на санациона постапка мо-

жат да дадат банката или штедилницата, основачите, 
доверителите и носителот на платниот промет. 

Предлогот од став 1 на овој член се доставува до 
Народната банка. 

Гувернерот на Народната банка, по сопствена оцена 
или на предлог на субјектите од став 1 на овој член во 
рок од 30 дена од приемот на предлогот донесува од-
лука за воведување на постапка за оцена на финанси-
ската состојба на банката или штедилницата и за мож-
носта и економската оправданост за нивна санација или 
донесува она?ка за воведување предсанациона по-
стапка. 

Постапката за оцена на финансиската состојба и 
можноста и економската оправданост на санацијата од 
став 2 на овој член не може да трае подолго од 90 дена. 

Член 114 
При разгледувањето на можноста и економската 

оправданост на санацијата на банката или штедилни-
цата се оценува особено: 

1) можноста на основачите за дополнителни вложу-
вања за санирање на банката или штедилницата; 

2) износот на загубата и потенцијалните загуби на 
банката или штедилницата; 

3) износот кој во случај на стечај на банка или ште-
дилница Народната банка би морала да го исплати со-
гласно со прописите за гаранција на влоговите; 

4) рамковниот износ на средствата потребни за сана-
ција, 

5) понудите на други банки или штедилници за пре-
земање на банка или штедилница, условите под кои би 
ја презеле и последиците од преземањето врз нивната 
финансиска состојба; 

6) подготвеност на другите субјекти за откуп на ак-
цмгѓе. на банка или штедилница и 

7) ефектите од санацијата на банка или штедилница 
врз стопанството и Републиката. 

Член 115 
Гувернерот на Народната банка донесува одлука за 

воведување санациона постапка во банка или штедил-
ница и го определува санаторот, кога врз основа на 
елементите од член 114 на овој закон ќе утврди дека 
санацијата на банка или штедилница е можна и економ-
ски оправдана. 

Член 116 
Одлуката за воведување санациона постапка во 

банка или штедилница содржи: 
1) износ на загуби и потенцијални загуби на банката 

или штедилницата во санација!; 
2) износ на загуби и потенцијални загуби на банката 

или штедилницата во санација кои можат да се отпишат 
на товар на гарантниот капитал; 

3) износ на готови пари со којигго санаторот ги отку-
пува акциите на банката или штедилницата; 

4) износ на потенцијалните загуби што санаторот го 
откупува привремено или трајно со свои обврзници; 

5) износ на потенцијалните загуби што санаторот ги 
презема заедно со соодветниот дел на пасивата; 

6) износ на дополнителните уплати на капитал; 
7) износ на побарувањата што ги отпишуваат дове-

рителите; 
8) име и седиште на банката или штедилницата што 

ја презема банката или штедилницата во санација и 
рокот до кој треба да се изврши преземањето; 

9) износ на кредитот што санаторот и го одобрува на 
банката или штедилницата во санација или на банката 
или штедилницата која ја презема и условите под кои се 
одобрува тој кредит и 

10) обврски од којшто банката или штедилницата во 
санација или банката или штедилницата која ги презема 
може да биде ослободена и времето за кое е ослобо-
дена. 

Член 117 
Банката или штедилницата во која е воведена сана-

циона постапка е должна да ги отпише загубите и по-
тенцијалните загуби на товар на гарантниот капитал. 

Член 118 
Со донесување на одлука за воведување на санацн-

она постапка во банка или штедилница престануваат 
функциите на сите органи на управување на работовод-
ниот орган и на работниците со посебни овластувала, 
како и правата на основачите врз основа на основач-
ките влогови, односно акциите во банката, кои со-
гласно со член 117 на овој закон се употребени и за 
отпис на загубите и потенцијалните загуби. 
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Одлуката од член 115 на овој закон се доставува и до 
судот кај кој банката или штедилницата е запишана во 
судскиот регистар. 

Член 119 
Санација на банка или штедилница се извршува со: 
1) дополнителна уплата на капитал; 
2) делумен или целосен отпис на побарувањата кон 

банката или штедилницата; 
3)'преземано на потенцијалните загуби заедно со 

соодветниот дел на пасивата; 
4) привремен или траен откуп на потенцијалните 

загуби; 
5) преземање на банката или штедилницата во сана-

ција од страна на друга банка или штедилница; 
6) откуп на сите акции или одреден број акции на 

банката или штедилницата во санација и 
7) дополнително уплатување на капитал во банката 

или штедилницата која ја презема банката или штедил-
ницата “во санација. 

Член 120 
Република Македонија може да учествува во сана-

ција на банка Со сопствени средства. 
Средствата за санација на банка со кои учествува 

Република Македонија се водат кај санаторот, во рамки 
на посебен биланс. 

Член 121 
Република Македонија во санација на банка уче-

ствува преку Агенцијата на Република Македонија за 
санација на банка (во натамошниот текст: Агенција). 

Санационата постапка на банка Агенцијата ја врши 
врз основа на програма за санација на банка, што ја 
донесува Владата на Република Македонија. 

Член 122 
Во санационата постапка санаторот ги презема след-

ниве дејствија: 
1) привремено или трајно ги откупува потенцијал-

ните загуби; 
2) ги презема потенцијалните загуби заедно со соод-

ветниот дел на пасивата; 
3) управува со трајно или привремено откупените 

потенцијални загуби; 
4) управува со потенцијалните загуби што ги презел 

од банката или штедилницата во санација заедно со 
соодветниот дел на пасивата; 

5) ги продава трајно откупените потенцијални за-
губи или потенцијалните загуби што ги презел заедно 
со соодветниот дел на пасивата. 

6) дава кредити на банката или штедилницата во 
санација или на банката или штедилницата која ја пре-
зела; 

7) дава гаранции за кредити одобрени на банката 
или штедилницата во санација; 

8) откупува акции на банката или штедилницата во 
санација; 

9) организира продажба на акции на банката или 
штедилницата во санација на други субјекти и 

10) организира преземање на банка или штедилница 
во санација од страна на друга банка или штедилница 
наведена во одлуката на гувернерот на Народната 
банка за воведувано на санациона постапка. 

Член 123 
Санаторот го остварува правото на управување и 

правото на добивка во банка или штедилница во сана-
ција сразмерно на својот дел во гарантниот капитал на 
таа банка или штедилница. 

Член 124 
Ако санаторот ги презема од банката или штедилни-

цата во санација потенцијалните загуби заедно со соод-

ветниот дел на пасивата, односно трајно или привре-
мено ги откупи потенцијалните загуби од банката или 
штедилницата во санација, за тоа ги известува должни-
ците и доверителите на банката или штедилницата. 

Член 125 
Санаторот презема мерки потребни за реализација и 

продажба на откупените потенцијални загуби. 
Средствата остварени со реализација и продажба на 

трајно откупените потенцијални загуби, се средства на 
санаторот, а средствата остварени со реализација и 
продажба на привремено откупените потенцијални за-
губи се средства на банката, односно штедилницата во 
санација. 

Средствата со кои Република Македонија учествува 
во санација на банка, банката во санација е должна да и 
ги врати на Република Македонија од средствата оства-
рени со продажба на трајно откупените потенцијални 
загуби. 

Член 126 
Ако не се продадат сите или определен број акции 

на банката или штедилницата во санација во согласност 
со одлуката за воведување на санациона постапка, На-
родната банка може да одлучи санација на банката или 
штедилницата да спроведе на друг начин или да донесе 
одлука за исполнувало на условите за воведувано сте-
чајна постапка над банката или штедилницата. 

3. Агенција на Ренублика Македонија за санација на 
банка 

Член 127 
Агенцијата има својство на правно лице. 
Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 

Член 128 

Со Агенцијата управува Управен одбор кој е соста-
вен од седум члена. 

Со Агенцијата раководи директор. 
Член 129 

Членовите на Управниот одбор ги именува и разре-
шува Владата на Република Македонија за период од 
шест години и тоа: по двајца на предлог на гувернерот 
на Народната банка на Република Македонија и на 
предлог на министерот за финансии, а тројца од редот 
на стручни лица од областа на банкарството и финанси-
ите. 

Со работата на Управниот одбор раководи претсе-
дател кого од членовите на Управниот одбор го име-
нува Владата на Република Македонија за период од 
шест години. 

Управниот одбор за својата работа одговара пред 
Владата на Република Македонија. 

Член 130 
Директорот раководи со работењето на Агенцијата 

и ја организира нејзината работа. 
Директорот го именува и разрешува Владата на Ре-

публика Македонија. 

Член 131 
За санација на банка Агенцијата обезбедува сред-

ства од буџетот на Републиката, кредити, издавано на 
обврзници, како и од приходите што ги остварува од 
своето работење. 

Член 132 
Агенцијата донесува статут со кој поблиску се уре-

дува работењето и организацијата на Агенцијата. 
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Статутот на Агенцијата го донесува Управниот од-
бор на Агенцијата, во рок од 30 дена од денот на него-
вото конституирана: 

На статутот на Агенцијата согласност дава Владата 
на Република Македонија. 

Член 133 
Владата на Република Македонија ги потврдува фи-

нансискиот план и годишната пресметка на Агенцијата. 

Член 134 
Агенцијата за својата работа, најмалку еднаш го-

дишно, доставува извештај до адата на Република 
Македонија. 

4. Стечајна постапка 

Член 135 
Стечајна постапка се воведува во банка или штедил-

ница кога гувернерот на Народната банка ќе утврди 
дека банката или штедилницата не е можно да се са-
нира, односно санацијата не е економски оправдана. 

Одлука за исполнувани на условите за воведување 
на стечајна постапка донесува гувернерот на Народната 
банка. 

Член 136 
Предлог за донесување одлука за исполнување на 

условите за воведувано на стечајна постапка можат да 
поднесат доверителите, основачите на банка или ште-
дилница, носителот на платниот промет и Народната 
банка. 

Врз основа на предлогот на став 1 од овој член, 
гувернерот на Народната банка може да ги воведе пред-
санационите мерки од член 109 на овој закон, да го 
одбие предлогот или да донесе одлука за исполнување 
,на условите за воведувано стечајна постапка. 

Против одлуката за исполнување на условите за во-
ведувано стечајна постапка, банката или штедилницата 
или предлагачот од став 1 на овој член можат да подне-
сат жалба во рок од (кум дена од нејзиното доставу-
вање. По жалбата одлучува Советот на Народната 
банка. 

Ако жалбата од став 3 на овој член ја поднесува 
банка или иггедилница, кон жалбата е должна да при-
ложи документација со која се докажува дека не се 
исполнети пропишаните услови за стечај. 

Член 137 
Конечната одлука за утврдување на условите за 

спроведувано на стечајната постапка над банката или 
штедилницата се доставува на банката или штедилни-
цата над која се воведува стечајната постапка, на бан-
ката или штедилницата која ги презела работите со 
банкарските влогови, на носителот на платниот про-
мет, на предлагачот од член 136 став 1 на овој закон и 
на судот при кој банката или штедилницата е запишана 
во судскиот регистар. 

Член 138 
4 

Надлежниот суд донесува решение за воведување 
стечајна постапка најдоцна во рок од осум дена по при-
емот на конечната одлука од член 137 на овој закон. 

Член 139 
Банката или штедилницата во стечај и банката или 

штедилницата која ги презема нејзините работи се 
должни во рок од десет дена по објавувањето на огла-
сот воведување на стечајната постапка во „Службен 
весник на Република Македонија“, записнички да ја 
утврдат состојбата на сите побарувања и обврски на 
банката или штедилницата во стечај на денот на донесу-

вањето на решението за воведување стечајна постапка 
и записниците да и ги достават на Народната банка. 

Записниците од став 1 на овој член Народната банка 
ги проверува и е должна да му ги достави на судот кој ја 
вовел стечајната постапка, најдоцна во рок од десет 
дена по приемот. 

Член 140 
Правните последици од воведуваното на стечајната 

постапка настануваат со денот кога на банката или 
штедилницата ќе и се достави решението на судот за 
воведувано стечајна постапка, а се состојат во след-
ново: 

1) се активираат гаранциите за влогови во банката; 
2) се активираат гаранциите на Народната банка и 

на Република Македонија за странски кредити; 
3) побаруваната спрема банката или штедилницата 

чиј предмет се повремени давања, освен побарувањата 
на странски кредитори за кои се издадени гаранции на 
Народната банка и на Република Македонија, се пре-
твораат во еднократни побарувана; 

4) побарувањата на доверителите, освен побарува-
њата на странски кредитори за кои е издадена гаранција 
на Народната банка или на Република Македонија, се 
сметаат за пристигнати; 

5) за паричните средства во благајната се намалу-
ваат гаранциите за влогови во банката, и 

6) трошоците на работењето на банката или ште-
дилницата во стечај се покриваат на товар на авансот 
што стечајниот совет го бара од предлагачот на стеча-
јот. 

Член 141 
Пред исплатата на доверителите, од стечајната маса 

се издвојува дел на средства за трошоци на постапката, 
вклучувајќи ги и трошоците на банката или штедилни-
цата која ги презема работите со влоговите во банка од 
банката или штедилницата во стечај. 

Член 142 
Побарувањата на доверителите се исплатуваат од 

стечајната маса по следниов редослед: 
1) побарувања по влогови во банката за кои гаран-

тира Република Македонија или Народната банка; 
2) побарувана на Народната банка; 
3) побаруван,а на Фондот; 
4) побарувања на доверителите кои не се о^“^ѕачи, 

односно акционери на банката или штедилницата и 
5) побарувања на основачите, односни акционерите 

на банката или штедилницата. 
Член 143 

Во стечајната постапка над банката или штедилни-
цата се применуваат одредбите на законот со кој се 
уредува стечајот на претпријатијата, освен одредбите 
со кои се уредува присилното порамнуваа, доколку со 
овој закон поинаку не с определено. 

5. Ликвидациона постапка 
Член 144 

Ликвидациона постапка во банката или штедилни-
цата се воведува кога: 

- основачите ќе донесат одлука за престанување на 
банката или штедилницата и 

- Народната банка ќе ја одземе дозволата за осно-
вано и работено на банка или штедилница. 

Член 145 
Одлука за утврдување на условите за воведување 

ликвидациона постапка во банка или штедилница доне-
сува гувернерот на Народната банка во случаите од 
член 144 на овој закон. 
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Против одлуката од став 1 на овој член може да се 
поднесе жалба до Советот на Народната банка, во рок 
од осум дена од приемот на одлуката. 

Одлуката за утврдувано на условите за воведување 
ликвидациона постапка во банка или штедилница и се 
доставува на банката или штедилницата која ги презела 
работите на банката или штедилницата во ликвидација 
и на носителот на платниот промет, како и до надлеж-
ниот суд заради спроведување на ликвидационата по-
стапка. 

Член 146 
Банката или штедилницата во ликвидација и бан-

ката или штедилницата која ги презема нејзините ра-
боти се должни во рок од десет дена по добивањето на 
одлуката за воведување ликвидациона постапка запис-
нички да ја утврдат состојбата на сите побарувања и 
обврски и записниците да и ги достават на Народната 
банка. 

Народната банка е должна да ги провери записни-
ците од став 1 на овој член и да ги достави до надлеж-
ниот суд во рок од десет дена од приемот на записници-
те. 

Член 147 
Средствата што ќе останат по завршувањето на лик-

видационата постапка се распоредуваат меѓу основа-
чите, односно акционерите на банката или штедилни-
цата, во согласност со одлуката за основање. 

Член 148 
Во ликвидационата постапка на банка или штедил-

ница се применуваат одредбите на законот со кои се 
уредува ликвидационата постапка на претпријатијата, 
доколку со овој закон поинаку не е определено. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 149 
Со парична казна од 150 до 250 плати се казнува за 

стопански престап банка или штедилница ако: 
1) започне со работа без да добие дозвола од Народ-

ната банка (член 12 став 1 и член 78 став 2); 
2) се побара согласност од Народната банка за слу-

чаите предвидени со член 9 став 2 и член 16 став 1 на 
овој закон; 

3) се извести Народната банка за случаите предви-
дени со член 17 на овој закон; 

4) поединечните видови гарантен капитал и нивната 
висина не ги усогласи со пропишаните од страна на 
Народната банка (член 19 став 2 и член 79); 

5) се усогласи со супервизорските стандарди утвр-
дени од Народната банка (член 23); 

6) не формира посебна резерва во висина и на начин 
пропишани од Народната банка (член 21), 

7) обемот на своето работење не го врши во соглас-
ност со висината на гарантниот капитал (членови 22 и 
80) и ако своето работење не го приспособи на одред-
бите на овој закон во утврдените рокови (член 156); 

8) одобрува кредити во спротивност до членовите 24 
ставови 1 и 2, 26, 86 и 91|; 

9) врши откуп на сопствени акции (член 24 став 3); 
10) постапува спротивно на одредбите од член 28 на 

овој закон; 
11) не ја,.одржува солвентноста и ликвидноста во 

работењето (член 29); 
12) врши плаќања во спротивност со член 35 на овој 

закон; ' 
13) не ги почитува одредбите на овој закон што се 

однесуваат на отворената девизна позиција (член 37); 
14) врши работи за кои нема овластување од Народ-

ната банка (член 39 став 2); 

15) врши работи за кои нема дозвола од Народната 
банка (членови 41 и 71); 
I 16) на видно место во платно-исплатен простор не се 
истакнати условите за работење со штедните влогови 
(член 45); 

17) не извршил осигурување на штедните влогови 
(член 46 став 1); 

18) на член на управниот одбор се избере лице кое 
не смее дА биде член на управниот одбор (член 54); 

19) издаде деловна тајна спротивно на членовите 73 
и 74 од овој закон; 

20) врши работи кои не се пропишани со членовите 
85 и 90 на овој закон? 

21) не уплатат Дополнителни средства во Фондот 
(член 97-г став 4) и 

22) штедилницата работи под називот банка (член 
92). 

Со парична казна од пет до десет плати ќе се казни и 
работоводниот орган на банката или штедилницата и 
другите работници со посебни овластувања во банката 
или штедилницата кои ќе направат стопански престап 
од став 1 на овој член. 

Работоводниот орган на банката или штедилницата 
или другите работници со посебни овластувања во бан-
ката или штедилницата кои се осудеа за стопански 
престап од став 1 точки од 6 до 13 на овој член, две 
години од правосилноста на пресудата не смее да врши 
раководни должности во банка и штедилница. 

Член 150 
Со парична казна од 150 до 250 плати ќе се казни за 

стопански престап претпријатие, друго правно лице и 
државни органи ако за наплата на своите побарувања 
одбијат да примат чек издаден врз товар на тековна 
сметка на граѓаните (член 47 став 2). 

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

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 151 
Банките основани во Република Македонија до вле-

гувањето во сила на овој закон, продолжуваат со ра-
бота. 

Усогласуваното на работеното на банките со одред-
бите на овој закон ќе се изврши во рок од две години од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 152 
Другите финансиски организации регистрирани во 

Република Македонија до влегувањето во сила на овој 
закон, должни се да се пререгистрираат и да го усогла-
сат своето работено со одредбите на овој закон во рок 
од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку не постапат согласно со став 1 на овој член 
по истекот на утврдениот рок, другите финансиски ор-
ганизации регистрирани во Република Македонија, 
престануваат со работа. 

Член 153 
Штедно-кредитните организации основани согласно 

со Законот за штедно-кредитните организации и за ра-
ботењето со штедните влогови („Службен весник на 
СРМ“ број 22/78), престануваат со работа во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон и се бришат од судскиот регистар по службена 
должност доколку со закон поинаку не биде уредено. 

Член 154 
Деловните единици и филијалите на банките чие 

седиште е надвор од Република Македонија се должни 
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своето работење да го усогласат со одредбите на овој 
закон во рок од една година од влегувањето во сила на 
овој закон. член 155 

Фондот од член 46 на овој закон банките и штедил-
ниците се должни да го основаат во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку банките и штедилниците не го основаат 
Фондот во 'рокот од став 1 на овој член или не ги 
осигураат штедните влогови, Народната банка ќе го 
укине делот од дозволата за работа што се однесува на 
прибирање на штедни влогови и работа со тековни 
сметки на физички лица. 

Член 156 
Банките, штедилниците и Поштенската штедилница 

основани во Република Македонија до влегувањето то 
сила на овој закон, продолжуваа^ со работа. 

Усогласување на основаното и работењето на бан-
ките и штедилниците со одредбите на овој закон ќе се 
изврши најдоцна во рок од две години од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, освен усогласување со 
одредбите на членовите 7, 84 и 89 од овој закон, кое ќе 
се изврши најдоцна во рок од пет години, во динамика 
што ќе ја утврди Народната банка. 

Банките и штедилниците се должни да го усогласат 
обемот на своето работење по однос на гарантниот 
капитал на начин што: 

- во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 6,70% од книговодствената вредност на ризично пон-
дерираната актива и активните вонбилансни позиции; 

- во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 7,15% од книговодствената вредност на ризично пон-
дерираната актива и активните вонбилансни позиции; 

- во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал 
од 7,60Х од книговодствената вредност на ризично пон-
дерираната актива и активните вонбилансни позиции и 

- во рок од 24 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал 
од Ѕ°/о од книговодствената вредност на ризично понде-
рираната актива и активните вонбилансни позиции. 

Член 157 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-

станува да важи Законот за штедно-кредитните органи-
зации и за работење со штедните влогови („Службен 
весник на СРМ“ број 22/78), Законот за банките и дру-
гите финансиски организации („Службен лист на 
СФРЈ“ број 10/89,40/89,87/89,18/90 и 72/90), Законот за 
санација, стечај и ликвидација на банките и на другите 
финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“ 
број 84/89 и 63/90) и Законот за Агенцијата на Федера-
цијата за осигурување на депозитите и за санација на 
банките („Службен лист на СФРЈ“ број 84/89 и 63/90) 
престануваат да се применуваат на територијата на Ре-
публика Македонија. 
559. 

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија на седницата одржана на 5 
јуни 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛ-

СТВО-ОХРИД 

1. За членови на Комисијата за изготвување предлог 
за именување индивидуален работоводен орган на Фа-

култетот за туризам и угостителство - Охрид, се имену-
ваат: 

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Мирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2125/1 
5 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

560. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија,Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5 јуни 1996 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот 
суд во Битола. 

Ристо Георгиевски, поради исполнување услови за 
старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2130/1 
5 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ ^ С К О П Ј Е 

Пред овој суд тече постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Дивна Ханџиска од Скопје, ул. 
„Столе Стојчев“ бр. 5/3-2, против тужениот Абдул 
Рауф Дарвиш од Сирија, сега со непознато место на 
живеење. 

За привремен старател на тужениот со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје, бр. 3020-635 од 22. V.1996 година 
е поставен Ѓорги Котев, адвокат од Скопје кој ќе го 
застапува тужениот до правосилното окончување на 
постапката или до негово јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1 - Скопје, XVII. П. бр. 
1534/96. (232) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје поведена 
е пбстапка од Невзат Али од Скопје за докажување на 
смртта на неговите родители Сакип Али роден 1915 
година и Атиџе Али од с. Моране. 

Се повикуваат Сакип Али и Атиџе Али доколку се 
живи како и други лица што знаат за нивниот живот да 
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се јават во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок горе именуваните Лица 
ќе се прогласат за умрени. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 
30/96. (223) 

Пред овој суд се води постапка за сопственост по 
тужба на тужителката Зорка Кочевска против Кочев-
ски Илија кој се наоѓа во СР Германија со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Коцевски Илија да се јави во 
рок од 10 дена по објавувањето на огласот во судот или 
достави податоци за неговото живеалиште. Во спро-
тивно, судот преку Центарот за социјални работи од 
редот на адвокатите ќе му постави привремен старател 
кој ќе ги штити неговите права и интереси во предмет-
ниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, 
XIII.П.бр.1515/96. (227) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ с 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 230/96 

од 22.V. 1996 година према должникот АД „Промтекс" - Прилеп, 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен 
управник Спиро Спировски од Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 20/2. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 26.VI. 1996 
година во 10 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот с објавен на огласната табла на судот на 22.У-1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1228) 

Со решение Сг.бр. 161/95 од 29.У1996 година на Окружниот сто-
пански суд во Битола за е.д. директор кај должникот ОТП „Ахропро-
мет" - Струга е именуван Петар Жупановски, дипл. ек. од с. Ложани, 
Струга. 

Со решение Ст.бр. 161/95 од 20.У.1996 година на Окружниот сто-
пански суд во Битола претходно именуваниот е.д. директор Науме 
Балкоски, дил.ек, од Струга по негово барање е разрешен од должно-
ста. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1229) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 235/96 од 
29.IV. 1966 година над ПП „Мелос" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1197) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр. 805/95-1 
од 25.IX. 1995 год. над ПП „Нроизвод-Промет" - Охрид, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1198) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 319/96 од 
29 IV 1996 год. над ПП ,,ДЗС" - Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1199) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 229/96 од 
29 IV. 1996 година над ПП „Бергамо Пром" - Прилеп, отвори стечајна 
поетика, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1200) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 259/96 од 
29.IV. 1996 година над ПП „Руби - Жак“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1201) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 277/96 од 
29.IV. 1996 година над ПП „Мен Атлантик 7 Прилеп, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе, и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1202) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр. 226/96 од 
29.IV.1996 година над ПП „Ко-Компани" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1203) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 307/96 од 
29 IV. 1996 година над Г1У „Нела Промет“ - Охрид, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

(?д Окружниот стопански суд во Битола. (1204) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 355/96 од 
29.IV. 1996 година над ПП „МОДА ДОБИ“ - Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1205) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 328/96 од 
29.ГУ.1996 година над ПП ,ДИОР" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1206) 

- Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 265/96 од 
29ЛУ.1996 година над ПП „ТИХОМИР ПРОМЕТ“ - Прилеп, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1207) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 331/96 од 
29.IV. 1996 година над ПП „Пулач Комерц“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1208) 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр 244/96 од 

29.IV. 1996 година над ПП „Теримпекс" - Охрид, отвори стечајна по-
стапка, но не Ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1209) 

Окружниот стпански суд во Битола, со решението Ст.бр. 289/96 од 
29.IV. 1996 година над ПП „Супер Промет“ - Битола, отвори стечајна 
постапка, но не Ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1210) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 271/96 од 
29.IV. 1996 година над ПП „Зочка Лес“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка, но не Ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1211) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр 223ЛЊ од 
29.IV. 1996 година над ПП „Алпунто" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка, но не Ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1212) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 908/94 од 
13. V. 1996 година за ТП „Центроколонијал" - Прилеп, Ст.бр. 485/95 од 
15.IV. 1996 година за ПП „Намост" од Охрид и Ст.бр 155/95 од 
15.IV 1996 год за ПП „Борник траде" - Охрид, отворените стечајни 
постапки се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1213) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решенијата Ст бр 56/96 од 
06.V.1996 година за Фестивал „Охридски Трубадури" - Охрид, Ст.бр 

161Л6 ОД 06 V. 1996 година за ТП „Дододе Комерц“ - Охрид, Л.бр 93/96 
1996 за ПП „Трансилванија" - Битола, Л.бр. 96/96 од од 

17.IV 1996 година за ПП „Вла-ма" - Битола, Л.бр. 102/96 од 22.1У 1996 
година, за ОП „Перун“, с Витолипгга, Л.бр.105/96 од 17 IV 1996 год за 
ПП „Цекин“ - с. Лопатица, Л.бр. 108/96 од 22.1 V. 1996 за ПП „Сцена 
мак“ - Битола, Л бр 111/96 од 26 IV 1996 годГ за ПП „Силвер квин" -
Битола, Л.бр. 114/96 од 24.IV. 1996 год. за ПП „Техномаркет" - Прилеп, 
Л.бр 117/96 од 07 V. 1996 год. за СЗ „Среќна рака“, с. Враништа, Ј1 бр 
120/96 од 07.V. 1996 год. за ПП „Мони мак“ - Битола, Л.бр. 123/96 од 
09.V. 1996 за Претпријатието „Купурли" - Битола, Л.бр. 126/96 од 
И.V. 1996 год за ОГ1 „Стокоприлеп" - Прилеп, Л.бр. 129/96 од 
15 V. 1996 год. за АД „Кипон“ - Битола, се отвораат стечајни односно 
ликвидациони постапки, но не се спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1511/95 од 25.111.1996 е отворена стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија, производство, туризам и угостителство 
„ПРО МАРКЕТИНГ“ од Скопје ул. „Драчевска“ бр. 121. За стечаен 
судија е одредена: Ружица Топличанска судија при овој суд. За стечаен 
управник е одреден Александар Здравевски од Скопје, ул. „Драчев-
ска“ бр. 141, телефон 591-253. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 15. V.1996 год. во 11,00 часот, соба бр. 154 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1254) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 137/96 од 14.V. 1996 год., е отворена стечајна постапка над 
должникот МК „Кратовчанка“ од Кратово ул. „Гоце Делчев“ бр. 8. За 
стечаен судија е одредена: Лилјана Савовска судија при овој суд. За 
стечаен управник с одреден Лазаревски Павле од Кратово, ул. „Иван 
Андреев“ бр. 12, телефон 0901-81-142 дом., 81-240 сл. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 02. VII. 1996 год. во 11,00 часот, соба бр. 60 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. П 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1948/95 од 21.11.1996 е отворена стечајна постапка над должни-
кот П.Т.П. „ДИС-ЕФ" од Скопје ул. „12 Македонска бригада“ бб. 

За стечаен судија е одредена: Мирјана Немет судија при овој суд. За 
стечаен управник е одреден: Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане 
Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 пријаве-
ните побарувања се закажува на 03. УН.1996 год. во 9 часот, соба бр. 83 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 559/96 од 20. V. 1996 е отворена стечајна постапка над должникот 
Ф-ка за црвен пипер „Црвен Пипер“ од Гевгелија булевар „Гевгелија“ 
бб. 

За стечаен судија е одредена: Лилајна Саздо века, судија при ОВОЈ 
суд. За стечаен управник е одреден: Стоев Трајче, на работа при „Ме-
дицинскиот центар“ - Гевгелија. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот солжник без одлагање Рочиште за испитување на пријавените 
поОарувања се закажува на 24. VI. 1996 год. во 9 часот, соба бр. 53-а во 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1263) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст. бр. 230/94 над ППС „Кис", с. Ораовица -
Радовиш, Ст. бр. 310/94 над ПТ ,Дамед" - Радовиш, Ст. бр. 422/95 над 
ТП „Каблана" - Струмица, Ст. бр. 470/95 над ПТ „Автокомерц" -
Штип, Стр. бр. 675/95 над ПП „Црбо-Комерц" - Свети Николе, поради 
немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените 
претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. 
Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1266) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решнија и тоа: Ст. бр. 758/95 над ПП „Пане-М" - Штип, Стр. бр. 89/ 
96 над ППС „Сигма" - Штип, Ст. бр. Ј85/96 над ППС „Стефан“ - Свети 
Николе, Ст. бр. 197/96 над ПТУ „Ангропродукт" - Струмица, поради 
немање на имот. По правосилноста на решението, горенаведените 
претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. 
Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот преку ОВОЈ суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1267.) 

Окружниот стопански суд во Штип Ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст. бр. 474/94 над ПП „Јагуар“ - Струмица, Ст бр. 
174/95 над ТП „Благој-промет“ - Струмица, Ст. бр. 182/95 над ТП 
„Прехрана“ - с. Секирник - Струмица, Ст. бр. 222/95 над ФК „Победа 
Стево Комерц“ - с. Дабиле - Струмица, Ст. бр. 234/95 над 11ПС „Цвет“ 
- Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, 
горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на 
претпријатија. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македо-
нија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1269) 

Окружниот стопански суд во Штип Ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст бр. 258/95 над ТП „ Трезор“ - с Градаторци -
Струмица, Ст. бр. 354/95 над ППС „ДО-ВЕг-Ј АР“ - Струмица, Ст. бр. 
450/95 над ТП „Таско“, с. Сушево - Струмица, Ст бр. 454/95 над ПП 
„Батиса" - Штип, Ог. бр. 462/95 над ПТП „Мито-промет" - Струмица, 
поради немање на имот По правосилноста на решенијата, горенаведе-
ните претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатија. 
Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1270) 

Округлиот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 490/95 над СЗ „Триор" - с. Ново Село, Ст. 
бр. 494/95 над ТП „Софи-2" - Струмица, Ст. бр. 502/95 над ЗПЗ „Мур-
тичанка", с. Муртино, Ст. бр. 526/95 над ПП „Уником-комерц" - I ки-
чево, Ст. бр. 554/95 над ТП „Икс-Комерц" - Струмица, поради немање 
на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претприја-
тија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата Доверите-
лите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1271) 

Окружниот стопански суд во Штип Ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст. бр. 558/95 над ПИС „Тазпромет", с Ораовица -
Радовиш, Ст. бр. 566/95 над ТП „Валентино" - Струмица, Ст. бр. 574/95 
над ППС „Надеж“ - с. Русиново - Берово, Ст. бр. 582/95 над ТП 
„Југокомерц" - Радовиш, Ст. бр. 606/95 над УТППС „Стришани" -

,Кочани, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, 
горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на 
претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Маке-
донија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1272) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст. бр. 626/95 над ППС „Биса“ - Свети Николе, Ст. 
бр. 634/95 над ПП „Вит-пром" с. Чешиново, Сг. бр. 638/95 над ППС 
„Цар“ - Кочани, Ст. бр. 642/95 над ППС „Мак-ром-мг" - Кочани, Ст. 
бр. 654/95 над ПП С „Алтова“ - Струмица, поради немање на имот. По 
правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бри-
шат од судскиот регистар на претпријатија. Доверителите имаат право 
на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до 
Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1273) 

Л И К В И Д А Ц И И 

, Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи ликвидационата по-
стапка со решнија и тоа: Л. бр. 36/96 над ПП „Економ“ - Струмица, Л. 
бр. 95/95 над ППС „Јанис“ - Штип, Л. бр. 4/96 над ПП „Амазон" - с. 
Босилово - Струмица, Л. бр. 8/96 над ППС „Компроб" - Пробиштип, 
Л. бр. 52/96 над ППС „Гама“ - Штип, поради немање на имот. По 
правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бри-
шат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку ОВОЈ 
суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1268) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 505/96 од 24.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ППП ,ДИП ТРЕЈД“ експорт-импорт - ДОО, со жиро 
сметка 40100-601-295628 од Скопје ул. „Среќко Пужалка" бр. 83-6. 

За ликвидационен управник е одреден: Боро Ташулов од Скопје, 
ул. ,,Милан Михајловиќ" бр. 35-6, телефон 201-918. 

Се повкуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Служ-
бен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
24. VI. 1996 година, во 8.30 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 539/96 од 22V.1996 година, е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Биро за шпедиција, консалтинг и услуги „Арамис" од 
Скопје ул. „670" бр. 16-2/1. 

За ликвидационен управник е одреден: Галина Стојановска од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
24.VI. 1996 година, во 8 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1238) 

Окружниот стопански суд воСкопје , објавува дека со решението Л. 
бр 460 од 13.V.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги, туризам, трговија на големо и 
мало, увозтизвоз „Д-М Травел Граде Компани“ ДОО - СКОПЈС ОД 
Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 19/6-3, со жиро сметка 40120-601-276195. 

. За ликвидационен управник е одредена: Славиц,а Котевска од 
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр. 2/24, Карпош IV, телефон 255-542 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.VI. 1996 година во 11,10 4асот, соба број 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈС . (1220) 

Окружниот стопански (?уд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 221/96 од 07.111.1996 е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, услуги и трговија „Криито" Д О О 
од Скопје, ул. „Кузман Јосифовски - Питу“ бр. 26-2/13, бр. на жиро 
сметка 40100-601-279300. 

За ликвидационен управник е одредена С лавица Котевска од 
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр. 2/24, телефон 255-542 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето но 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања se zaкажува на 
ден 10.VI 1996 година во 10,00 часот, соба бр 60 во око) суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1221) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 541/96 од 28.УЛ996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТП „ЛУМЕН-N“ од Скопје ул. „Видое Смилевски-Бато“ 
бр. 13/3-19. 

За ликвидационен управник е 'одреден Галина Стојановска од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
24.VI. 1996 година во 8.20 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 540/96 од 24.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПП „ТЕХНО-ТРАДЕ" од Скопје ул. „710" бр. 6/1. 

За ликвидационен управник е одреден Зоран Синановски од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот СОВЕТ СО пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
24.VI. 1996 година во 8.15 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1240) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 

бр. 556/96 од 30. V 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Дуро КомпанЛ-95" д.о о. увоз-из-
воз од Скопје ул. „Шуто Оризари“ бр. 62. 

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
01. VII. 1996 година во 11 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1241) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

IV Л. бр. 536/96 од 28.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за производство услуги и внатрешен про-
мет на стоки на големо и мало „Глорија Комерц“ ц.о. од Скопје ул. 
„Козле“ бр. 2/17. 

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, телефон 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се ^должуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
01. VII. 1996 година во 11 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1242) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
III Л. бр. 545/96 од 30.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за посредување во прометот со недвижно-
сти, консултативно интелектуални и трговски услуги ,Долини“ Д.О.О, 
од Скопје ул. „29 Ноември“ бр. бб. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ'4, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
08.411.1996 година во 8.10 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1245) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
III Л. бр. 524/96 од 29.У.1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за градежништво и градежни услуги „Бп 
Инжињеринг Систем“ од Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје. ^ 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.411.1996 година во 8.10 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1246) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 531/96 од 23.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Џаши-
ков" увоз-извоз Д.О.О, од Кратово, ул. „Питу Гули“ б.б. 

За ликвидационен управник е одреден Драган Величкоски од^ 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10. VII. 1996 година во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1247) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 504/96 од 24.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „ОКТОПОД“ од Скопје ул. „Среќко Пужалка" бр. 83-6. 

За ликвидационен управник е одреден Боро Тапгулов од Скопје ул 
„Милан Мијалковиќ" бр. 35-6, телефон 201-918., 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26. VI. 1996 година во 8.20 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1248) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 527/96 од 22.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, застапување и транспорт „Техно-
хим" од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 105-2/1? со жиро сметка, бр. 
40100-601-196951. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05. VII. 1996 година во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1249) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 538/96 од 29. V. 1996 го душа е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие и услуги „Кимо-Мак" од Скопје, жиро сметка 
40100-601-324638. од Скопје ул. „Ван Гог“ бр. 6-а. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05. VII. 1996 година во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1250) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV Л. бр. 543/96 од 30.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Трговско претпријатие „Садо“ Д.О.О, експорт-импорт од 
Скопје, с. Сгуденничани. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен^ весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
08. VII. 1996 година во 8,10 часот, соба бр. 53-а во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1243) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV. Л. бр. 544/96 од 30.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот Претпријатие за трговија и услуги „Вели Ком" ц.о. 
експорт импорт, од Скопје, ул. „Зеф Љуш Марку“ бр. 32. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул „Ордан Чопела“ бр 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
08. VII. 1996 година во 8,15 часот, соба бр. 53-а во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1244) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 526/96 од 23.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, услуги на големо и мало „Арбин-
Комерц" од Куманово, ул. „Дрвар“ бр. 2, жиро сметка 40900-601-18514. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со првава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28. VI. 1996 година во 9 часот, соба бр. 53-а во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1251) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 537/96 од 29. V 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „МИ-
НИ“ од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 53/13, жиро сметка бр. 40100-
601-71869. 

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, 
ул. „Јане Сандански'4 бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.УЛ. 1996 година во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 520/96 од 28.V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско услужно претпријатие на големо и мало „Сивекс" 
д.о.о. експорт-импорт - Скопје, од Скопје ул. „Анакарска" бр. 23. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05. VII. 1996 година во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 523/96 од 27.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Скомак" ДОО 
увоз-извоз со жиро сметка 40100-601-135586 од Скопје ул. ,Ламе Груев“ 
бр. 7/8-13. 

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
02.VII. 1996 година во 11,20 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1260) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува Дека со решението Л. 
бр. 558/96 од е отворена ликвидациона постапка над должникот ПУП 
„КОКО" со жиро сметка 40100^-601-174672. од Скопје ул. с. Вујковци. 

За ликвидационен управник е одреден Петров Ефтим од Скопје, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
08. VII. 1996 година во 8,00 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1262) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 535/96 од 29.УЛ996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Општествено претпријатие за трговија, меѓународна и вна-
трешна шпедиција и туризам „ДТС-Трговина ДОО - со жиро сметка 
40100-601-84650 од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4. 

За ликвидационен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје ул. 
„Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
09. VII. 1996 година во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1261) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Л.бр. 18/96 од 26.11.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка 
нд ТП „Абраксас" - Струмица, поради немање на имот. 

По правосилното на решението, ТП „Абраксас" - Струмица ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавува-
њето на огласот преку овој суд до Стопански суд на Македонија -
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1191) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 119/96 од 
06.V. 1996 година, над ПП ,ДЕЈ" - Битола, отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (И85) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 113/96 од 
07.V. 1996 година над ПП „ЗО-ТРА" - Прилеп отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1186) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 125/96 од 
13.У.1996 година над ПП „Стојковски“ - с. Кравари-Битола, отвори 
ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1187) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 74/96 и 
80/96 од 30.1У.1996 година над ПТП „Сек-Компани" - Охрид отвори 
ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1188) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 122/96 од 
08.V. 196 година, на^ПТП „корона“ - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1189) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЈТ. бр. 107/96 од 
17.IV. 1996 година над ПП „Анпадо" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1190) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л. 
бр. 131/94 се заклучува постапката за ликвидација на должникот „Еуро-
инвест банка“ АД - Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1227) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Л.бр. 10/96 од 20.11.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка 
над СЗ - „Дивоградба“ т Радовиш, со решението Л.бр. 19/96 од 
01.Ш.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ППС „На-
ционал“ - Струмица, со решение Л.бр. 39/96 од 29.1У.1996 година, е 
заклучена ликвидационата постапка над ПТП „Розе“ - Струмица, со 
решението Л.бр. 51/96 од 15.V. 1996 годиначе заклучена ликвидаци-
оната постапка над ПТП „Елзис" - Струмица со решение Л.бр. 98/95 од 
22.1.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ТППС 
„Вита - Ел“ Струмица, поради немање на имот. 

По правосилноста ца предходно спомнатите решенија овие прет-
пријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1265) 

Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип, 
објавува дека со решението на советот Л. бр. 82/95 од 27.V.1996 година, 
е одлучено да се отвори постапка за ликвидација над Приватното зана-
етчиско претпријатие „ГМ Опел Дончо“ увоз-извоз П.О. - с. Мокрино, 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува туку да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението во рок од 15 дена по 
објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението ПЗП „ГМ Опел Дончо“ - с. Мо-
крино ќе се брише од регистарот на стопанските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1274) 

Со решението Л.бр. 7/96 од 22.11.1996 година, е заклучена ликвида-
ционата постапка над ДОО „Мб Лимитед Компани“, с. Дабиле, Стру-
мица, со решението Л.бр. 11/96 од 20.11.1996 година, е заклучена ликви-
дационата постапка над ДОО „Ехимпорт"-Струмица, со решението 
Л.бр. 27/96 од 29.1У.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка 
над ПТУТ „Накои Промет“ - Струмица, со решението Л.бр. 31/96 од 
15.V. 1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ТП 
„Палма 90" - Струмица, со решението Л.бр. 43/96 од 17.IV.1996 година, 
е заклучена ликвидационата постапка над ППС „Неимар" - Штип, со 
решението Л.бр. 55/96 од 24.V. 1996 година, е заклучена ликвидагде-
оната постапка над ПТП „Доел Компани“ - Струмица, поради немање 
на имот. 

По правосилноста на претходно спомнатите решенија, овие прет-
пријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1275) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 276/96 од 23.111.1996 година е отворена ликвидафЈона постапка 
над должникот Претпријатие за трговија на мало „ГОР“-КОМЕРЦ Ц. 
О. експорт-импорт од Куманово со жиро сметка 40900-601-22699 при 
ЗПП - Филијала Куманово. 

За ликвндационен управник е одреден: Дабески Жарко од Скопје, 
ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ'4, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.УЛ. 1996 година, во 8,10 часот соба бр. 58 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр, 557/96 од 30.V. 1996 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и 
мало увоз-извоз „ЈУ-ДРА Перистил" Ц. О., со жиро сметка бр. 40100-
601-66713 од Скопје ул. „Гоце Делчев“ бр. 6. 

За ликвидационен управник е одреден: Мирјана Димитровска од 
Скопје ул. „Вангел Тодоровска бр. 5/8, телефон 416-951. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
1. УЛ. 1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 532/96 од 23.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно, угостителско, услужно претпријатие „Бањица 
Комерц“ д.о.о. експорт-импорт Гостивар, ул. „Сретко Крстевски“ бр. 
3. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10. VI 1.1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1222) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 528/96 од 24.V. 1996 година, е отворена ликвидадоона постапка над 
должникот Претпријатието за промет на големо и мало, извоз-увоз, 
инжињеринг и интелектуални производни услуги „Сокан" ц.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. „Братфорска" бр. 1-1/2-а. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.4/11.1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1223) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 464/96 од 09.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија „Видра Комерц“ 
увоз-извоз Д.О.О, од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр, 26/Н-З. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
03. VI. 1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1224) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 529/96 од 24.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија „Ско-Трејд", ек-
спорт импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр. 189. 

За ликвндационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1225) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 533/96 од 23.V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за промет и услуги „Перлини", експорт-импорт 
Д.О.О, од Скопје, ул. „Иван Мештровиќ" бр. И. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на лик вида пиениот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должиш без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10. VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 516/96 од 27.V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над долж-
никот Трговско претпријатие „Експортер", Д.О.О, експорт-импорт од 
Скопје, бул. „АСНОМ“, бр. 10Л-4. 

За ликвидационен управник е одреден: Љубомир Крстевски од 
Скопје, ул. „Теодосие Синаетски", бр. 20, телефон 248-193. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должините да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28. VI. 1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека ссЈ решението Л. 
бр. 515/96 од 27.V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за промет и услуги „Долар“, експорт-импорт од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“, бр. 92. 

За ликвидационен управник е одреден: Љубомир Крстевски од 
Скопје, ул. „Теодосие Синаетски", бр. 20, телефон 248-193. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28.У1.1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 514/96 од 23.У.199о година, е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало 
„Франц Комерц“, ц.о. од Куманово, ул. „1", бр. 185. 

За ликвидационен управник е одреден: Трајко Цаневски од Кума-
ново, ул. „11 Ноември“, бр. 48, телефон 26-874. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги' 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27.VI. 1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1234) 
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Тркалезен печат со следната содржина: Авто мото 
сојуз на Македонија-Скопје со амблем во средината 
АМС - Македонија бр. 56 (2580) 

Печат и штембил со следната содржина: Претприја-
тие за градежништво и трговија „ТИВА-КОМЕРЦ" 
увоз - ц.о. Скопје. (2527) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош на име Митев Ѓорги бул. „Александар Маке-
донски“ 3/2/4, Радовиш (2581) 

Пасош бр. 0095260 издаден од УВР Прилеп на име 
Димоски Сашо ул. „Ило Поединец4' 13, Прилеп. (2582) 

Пасош бр. 038753 издаден од ОВР Дебар на име 
Качалнику Илми ул. „Скопска“ бб. Дебар. (2583) 

Пасош бр. 0383780 издаден од УВР Прилеп на име 
Сулејманоски Исмаил с. Канатларци - Прилеп. (2584) 

Пасош на име Мухамед Малиќи ул. „Бајрам Шаба-
ни“ 30, Куманово. (2585) 

Пасош на име Петровиќ Добрица с. Матејче, Кума-
ново. (2586) 

Пасош бр. 813908/95 издаден од УВР Скопје на име 
Ремзи Шабан ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. 57, Скопје. 

(2587) 
Пасош бр. 792978/95 издаден од УВР Скопје на име 

Нериман Алими с. Арачиново, Скопје. (2588) 
Пасош бр. 793179/95 издаден од УВР Скопје на име 

Вебије Алими с. Арачиново, Скопје. (2589) 
Пасош на име Незировски Кенан ул. „Тошо Даска-

ло“ 39, Битола. (2578-а) 
Пасош бр. 233165 издаден од УВР Тетово на име 

Незири Локман ул. „Питу Гули“ 85, Тетово. (2560-а) 
Пасош бр. 0656491 издаден од ОВР Берово на име 

Чучурски Дарко Берово. (2559-а) 
Пасош бр. 0515093 издаден од УВР Тетово на име 

Јовановски Стеван с. Брвеница. (2561-а) 
Пасош бр. 00046Ј2 издаден од ОВР Пробиштип на 

име Јаневски Ацо ул. „4 април“ бр. 12, Пробиштип. 
(2433-а) 

Пасош бр. 052973 издаден од ОВР Дебар на име 
Муча Арбер, Дебар. (2590-а) 

Пасош бр. 0276345 на име Малешевски Никола ул. 
„Вера Јоциќ“ бр. 62 Делчево. (2591-а) 

Свидетелство од II година издадено од Периодично 
училиште „Перо Наков“ економска струка Куманово 
на име Богдановиќ Јелена ул. „Никшичка" 3-1/9, Кума-
ново. (2592-а) 

Чекови бр. 516820, 516821, 516825, 430212 на партија 
8/24 на име Марија Јорданова, Радовиш. (2579) 

Чековна книшка бр. 2827/78 и чекови бр. 01216208, 
01216209, 01283841, 01283843, 01283844, 12383845, 
01283846, 01283847, 01283848, 01283849, 01283850 на име 
Гркова Даница, ул. „Ѓорѓи Петров“ бр. 30/11, Штип. 

(2603) 
Пасош бр. 191774 на име Амети Бехар, с.Чегране, 

Гостивар. (2604) 
Пасош бр. 0271740 издаден од ОВР Дебар на име 

Рената Шемсиу, ул. „Велко Влаховиќ" 14, Дебар. (2605) 
Пасош бр. 346510 издаден од УВР Куманово на име 

Шабан Мусљији, с.Лојане, Куманово. (2606) 
Пасош бр. 0579841 на име Ефтимов Ристе, „Кеј на 

револуцијата“ бр. 1/1, Кочани (2607) 
Пасош бр. 61692 на име Мурати Мумин, с. Извор, 

Куманово. (2608) 
Пасош на име Пејоска Нада, ул. „Мире Луимоски" 

бр. 46, Прилеп. (2609) 
Пасош на име Зеќири Адем, с. Камењане, Тетово. 

(2610) 
Пасош бр. 774961 на име Стојменова Ратка, ул. 

„Андо Шурков“ бр. 1, Т. Велес, (2611) 
Пасош бр. 0137701 издаден од ОВР Дебар на име 

Зибер Фида, ул. „15 Корпус“ бр. 34, Дебар. (2612) 

Пасош на име Митевска Лилјана, Куманово. (2613) 
Пасош бр. 004355 на име Мурати Зибер, с. Него-

тино, Гостивар. (2614) 
Пасош бр. 0465923 издаден од УВР Прилеп на име 

Ванчева Роза, ул. „Борка Лопач" бр. 48, Прилеп. (2615) 
Пасош бр.0465603 издаден од УВР Прилеп на име 

Цетковска Зана, ул. „Пиринска“ 84, Прилеп. (2616) 
Пасош бр. 595543 на име Аљија Метасин, с. Градец, 

Гостивар. (2618) 
Пасош бр. 05462295 издаден од ОВР Радовиш на име 

Јусуфова Атиџе, с. Топлица, Радовиш. (2619) 
Пасош бр. 0084397 издаден од УВР Тетово на име 

Бакија Фелек, с.Требош, Тетово. (2620) 
Пасош бр. 0235152 издаден од ОВР Дебар на име 

Лата Талат, ул. „8 Септември“ бр. 49, Дебар. (2621) 
Пасош бр. 0275196 издаден од УВР Кочани на име 

Стојанов Миле, нас. „Оризари“, Кочани. (2622) 
Пасош бр. 584059 издаден од УВР Гостивар, на име 

Сулејмани Хајредин с. Форино, Гостивар. (2623) 
Пасош бр. 093651 на име Алими Абдулќерим, с. 

Топлица, Гостивар. (2624) 
Пасош бр. 230469 на име Јашари Беким, с. Сенокос, 

Гостивар. 1 , (2625) 
Пасош на име Јонузи Фекрије, ул. „200" бр. 15, 

Гостивар. (2626) 
Пасош на име ЈБума Ешреф, ул. „Ј. Златановски“ 

бр. 28, Тетово ; , (2627) 
Пасош на име Дардовски Лулзим, с. Бистрица, Би-

тола. (2628) 
Пасош бр. 412281 на име Муртезани Шабан, с. 

Кишна Лоза, Св. Николе. (2629) 
Пасош бр. 569832 на име Мусов Муса, с. Сливник, 

Т. Велес. (2630) 
Пасош на име Ерол Салих, ул. „Ж.Ј.Шпанац" 3/14, 

Битола. (2631) 
Пасош на име КофчеЈгарски Роберт, ул. „ЈНА“ бр. 

8/10, Битола. (2632) 
Потврда за упис на 10.580 обични акции, издадена од 

Балканска банка АД Скопје на 14.VI.1995 година, запи-
шана во акционерската книга на банката бр. 1 на име 
Васил Марковски во вредност од 21.159.620,00 денари, 
Виена. (2645) 

Пасош бр. 0615805 издаден од УВР Охрид на име 
Сида Сиднете, ул. „Абас Емин“ бр. 128, Охрид. (2632-а) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Земјоделска за-
друга „Црвена Звезда“, с. Јосифово - Валандово обја-
вува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

1. ЗЗ „Црвена Звезда“ с. Јосифово ги повикува по-
ранешните сопственици и нивните правни наследници-
државјани на Република Македонија да ги пријават сво-
ите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 
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4. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено до ЗЗ „Црвена Звезда“ - с. Јосифово и 
Агенцијата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, ул. „Илинденска“ бб - Скопје. 

(1278) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, АД „Интер-
прогрес" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ 
2/4 во време од 12 до 14 часот. /19704 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „КЕН“ -
Куманово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе сс изврши 
со: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал на Агенцијата на Република Македонија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

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. „11 Октомври“ бр. 
93, Куманово во време од 8 до 14 часот. 

(1280) 

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. „Брегалничка“ бб 
во време од 07 до 14 часот. 

'1281) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал АД 
„Факом" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал на седницата одржана на ' 
24.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација 
на претпријатието, согласно Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се 
изврши со: продажба на претпријатието на лица кои 
го преземаат управувањето со претпријатието. 

Со Содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се 
запознаат преку непосреден увид, во деловните про-
стории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Алек-
сандар Македонски“ б.б. во време од 7 до 14,30 ча-
сот. 

(1277) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД 
„КРУНА-ДРИЛ" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „Бихачка бр. 6" ве 
време од 08 до 14 часот. 

(1282) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Мак-
промет" - Штип 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на остатокот резервиран општествен капитал 
и предавање на останатиот општествен капитал на 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

Ј А В Н И ПОВИЦИ 

Економскиот факултет во Скопје 

објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПОПРАВКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА САНИ-

ТАРНИТЕ ЈАЗЛИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

Понудите се доставуваат до Економскиот факултет 
во Скопје Бул. „Крсте Мисирков“ бб во рок од 5 дена 
од денот на објавуваното на овој повик. 

Поблиски информации можат да се добијат на Фа-
култетот од 8,00 до 14,00 часот. 
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Врз основа на член 8 од Одлуката за трансформа-
ција на Акционерското друштво „ЦЕНТРО" - Скопје, 
Упатството за начинот на остварување на одлуките за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал-но модели за трансформација, и член 65 од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, Управниот одбор објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АК-
ЦИИ ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ 

1. Акциите за дополнително вложување ги издавав. 
П. „ЦЕНТРО" А. Д. - Скогце. 

2. Основната главница на друштвото изнесува 
'30.154.174 ДЕМ. . 

3. Дополнителното вложување изнесува 4.700.000 
ДЕМ или 15.58°/о од основната главница на друштвото 
која што ќе се зголеми на износ од 34.854.174 ДЕМ. 

4. Претпријатието издава вкупно 348.542 акции, од 
кои: 

- 49.362 интерни акции, кои ќе бидат претворени во 
обични акции кои ги поседуваат вработените, што 
претставува 14,16% од главницата на друштвото; 

- 47.000 обични акции кои ќе бидат издадени на 
лицата кои ќе извршат дополнително вложување, што 
претставува 13,48°/о од главницата на друштвото; 

- 111.617 обични акции кои ќе бидат издадени на 
лицата кои ќе извршат претворање на побарувањата во 
траен влог во Друштвото, што претставува 32,02% од 
главницата на друштвото; 

-37.865 обични акции за резервираниот капитал за 
попустот на запишаните неотплатени интерни акции, 
што претставува 10,86%; 

- 43.217 обични акции кои ќе бидат издадени на 
лицата за кои е извршена резервација на капитал за 
попуст нџ запишаните акции, што претставува 12,40%; 

- 8.905 приоритетни акции кои ќе бидат издадени 
бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање, што претставува 2,25°/о од главницата на друш-
твото; 

- 50.462 приоритетни акции кои ќе бидат издадени 
на Агенцијата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, што претставува 14,39% од глав-
ницата на друштвото; 

- 114 обични акции за трајни влогови на поранешни 
правни лица, што претставува 0,03% 

5. Акциите се издаваат со номинална вредност од 
100 ДЕМ за една акција кои изразени во денари изнесу-
ваат 2.649,43 за 1 ДЕМ. 

6. Потенцијалните инвеститори се должни да подне-
сат програма за развој на А. Д. ЦЕНТРО, која треба да 
биде во согласност со Упатството за начинот на оства-
рување на одлуките за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал-по модели за трансформа-
ција. 

7. Право на учество на јавниот повик имаат сите 
правни и физички лица, домашни и странски лица. 

Понудите се примаат во рок од 30 дена од де^от на 
објавувањето на овој повик. 

8. Понудите за купување акции заради дополни-
телно вложување се доставуваат во затворени плика до 
Т. II. ЦЕНТРО А. Д. на адреса ул.,,Босна и Херцего-
вина бб во Скопје, и до Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. На пликот треба да се стави назнака 
„понуда“, името на претпријатието кое бара дополни-
телен капитал, името на инвеститорот и неговата 
адреса. 

9. Доколку на јавниот повик се јави повеќе од еден 
понудувач, понудите ќе се вреднуваат според тоа дали 
се исполнети законските одредби, елементите од Упат-
ството и критериумите за оценка на понудите. 

10. Претпријатието во рок од 8 дена од донесува-
њето на одлуката за избор на најповолна понуда ќе 
достави извештај до Агенцијата за текот на спроведува-
њето на постапката на прибирање и отварана на пону-
дите за дополнително вложување, како и за донесената 
одлука за прифаќање на понудата на најповолниот ин-
веститор. Истовремено претпријатието ќе ги инфор-
мира и учесниците за изборот на најповолна понуда. 

И. Начинот на плаќање се регулира со посебен до-
говор за продажба на акции заради дополнително вло-
жувана во согласност со понудената програма за раз-
вој. 

12. Агенцијата подготвува информативен пакет кој 
се продава на заинтересираните учесници во простори-
ите на Агенцијата. ; 

13. Сите заинтересирани можат да извршат увид во 
документацијата што е од значење за купувана на акци-
ите заради дополнително вложување од Агенцијата за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал и од самото претпријатие. 

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој 
јавен повик во просториите на Т. П. ЦЕНТРО А.Д. од 
Скопје, на ул .,,Босна и Херцеговина бр. бб, секој рабо-
тен ден од 9-15 часот. 

Поблиски информации за другите услови под кои се 
продаваат акциите и за начинот на спроведувањето на 
овој јавен повик, можат да се добијат од Комисијата за 
спроведување на јавниот повик во просториите на' 
ЦЕНТРО во Скопје секој ден од 10-14 часот, цли на-
телефон 612-390. 

АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА" Струмица, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ 
НА УДЕЛИ 

1. Уделите ги издава АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА" 
Струмица врз основа на решението бр. 05-230/116 од 
25.04.1996 година, издадено од Комисијата на Владата 
на Р. Македонија, за трансформација на претпријати-
ето со општествен капитал. 

2. Основна дејност на друштвото е завршни и зана-
етчиски работи во градежништвото. 

3. Трансформацијата на претпријатието ќе се 
изврши преку откуп од страна на вработените. 

4. Вкупната вредност на уделите за купување изне-
сува 31.598 Дем во денарска противвредност на денот на 
плаќањето според официјалниот курс на НБМ). 

- Најнискиот удел што може да биде купен изнесува 
100 Дем. 

- Вкупната вредност на уделите што се купуваат со 
попуст изнесува 16.898 Дем со грејс период од две го-
дини и рок на отплата од пет година 

- Вкупната вредност на уделите што се купуваат без 
попуст изнесува 14.700 Дем. 

- Рок на запишувана на уделите изнесува 30 дена од 
денот на објавувана на повикот. 

5. Право на запишување и купување на удели без 
попуст имаат сите вработени во претпријатието, а 
право на запишување и купување на акции со попуст 
имаат оние лица кои во АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА" 
Струмица имаат најмалку две години работен стаж пред 
донесувана на Одлуката за трансформација. 

6. Запишувањето на уделите ќе се врши.со изјава 
што се добива во претпријатието. 

7. Изјавите за запишување на уделите во писмена 
форма се доставуваат до АДМС. „ТЕХНОМОНТА-
ЖА" Струмица. 
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Врз основа на член 17 од Одлуката за трансформа-
ција на општественото претпријатие ПОС „Исхрана“ -
Радовиш, Упатството за начинот на остварување на 
одлуките за трансформација на претпријатија со опш-
тествен капитал по модели за трансформација и член 26 
од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал ПОС „Исхрана“ - Радовиш обја-
вува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ 

АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Акциите ги издава ПОС „Исхрана“ - Радовиш, ул. 
Индустриска бб - Радовиш. 

2. Врз основа на проценетата вредност на општестве-
ниот капитал што подлежи на приватизација со ак-
тите за трансформација на претпријатието кој изне-
сува 738.100 ДМ се издаваат 7.381,00 обични акции 
од кои 30°/о од вредноста на вкупните акции со по-
пуст од 221.500 ДМ или 2215 акции. 

3. Вредноста на една акција изнесува 100 ДМ. 
4. 30% од вредноста на вкупните акции во износ од 

221.500 ДМ или 2215 акции, можат да се купат по 
повластени услови при што основниот попуст е 30% 
од номиналната вредност на акциите зголемен за 1°/о 
за секоја година работен стаж во претпријатието. 
Во согласност со закажаните прописи и упатството 
за начинот за остварување на одлуката за трансфор-
мација на претпријатието со општествен капитал, 
право да купат акции со попуст имаат вработените 
во претпријатието, лицата чиј работен однос преста-
нал во претпријатието и во него непрекинато рабо-
теле најмалку 2 години како и пензионерите работ-
ници кои во претпријатието работеле најмалку 2 
год. Акциите купени со попуст можат да се отплату-
ваат во рок од 5 години со грејс период од 2 години. 
Правото на купување акции со попуст може да се 
остварува во рок од 21 ден од почетокот на продаж-
бата на акциите. 

5. Понудите се доставуваат во претпријатието и аген-
цијата. 
Понудите се доставуваат на изготвен образец - из-
јава, што може да се добие во службата на претпри-
јатието. 

6. Рокот за поднесување на понудата ќе трае 21 ден од 
денот на објавуваното на Јавниот повик. 

7. Секој заинтересиран може да изврши увид во Одлу-
ката за трансформација на претпријатието, по обја-
вуваното на овој повик во сите работни денови од 8 

'до 15 часот по претходни најави: 
8. Имателот на акцијата има право на дел од остваре-

ната добивка дивиденда, право на глас во Собрани-
ето на Друштвото, избор во органите на управување 
и други права во согласност со законот. 

9. Поблиски информации за условите под кои се прода-
ваат акциите, како и за начинот на продажбата, 
можат да се добијат во дирекцијата на ПОС „Исхра-
на“ на ул. „Индустриска“ бб секој ден од 8-15 часот 
или на телефон 61-391 и 61-287. 

ЈП - ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 

1. Нарачател на повикот с Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија“ 11 Октомври 

бр. 9, Скопје. 
2. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ 
бр. 18/96). 

3. Предмет на нарачката с: 

3.1. Ископ, утовар, транспорт и растураа на јало-
вина во количина од 174.000 м3 за РЕК „Осло-
меј". 

3.2. Пеколот е сивомаслинеста глина на растојание 
од 1500 до 4000 м. 

3.3. Рок на извршувано на нарачката е 30 дена од 
потпишуваа на договорот. 

4. Понудувачите при доставување на понудите треба да 
се придржуваат на Уредбата за јавни нарачки за на-
чинот на доставување на понудите („Службен весник 
на РМ“ бр. 18/96), член 27, 28, 58, 59. 

5. Рок на доставување на понудите е 7 (седум) дена од 
објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

6. Понудите треба да се доставуваат на следната 
адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ По-
гон РЕК „Осломеј" (Комисија за јавни нарачки) -
Кичево. 

7. Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
20.06.1996 година во 10 ч. во РЕК „Осломеј" - Кичево 
во присуство на понудувачите. 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2 
1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие 

„Електростопанство на Македонија“, 11 Октомври 
бр. 9 - Скопје. 

2. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ 
бр. 18/96). 

3. Предмет на нарачката е: 
3.1. Напонски стабилизатор, 3x380V ± 0,1%, 50 

Hz ± 2%, 3, 6KVA за ± 10% од номиналниот напон, 
СОЅф = 1...0,3 IND, напојување 3X380/220V, 50 Hz 

3.2. Еталонски мерач на грешка класа 0,001; за 1 и 
5 А, 50 Hz 3xl00/\/3/100V напојување 3x220V/380V, 
за испитува!be не едновремено на 5 (пет) броила (со 
5 влеза). 
Нарачката е за Службата за мерена и тарифи која се 
наоѓа во Стручните служби на Јавното претприја-
тие. 

4. Во понудата треба да се даде следното: единечните 
цени на нарачката, царината и царинските давачки, 
транспортот и данокот на промет треба да се изразат 
поединечно вон единечните цени, начинот на пла-
ќање, рок на испорака. 
- Потекло на стоката да с од Искра-Крањ, Слове-
нија. 

5. Понудувачите при доставување на понудите треба да 
се придржуваат на Уредбата за јавни нарачки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 18/96), член 27, 28, 58, 
59, 60, за начинот на доставување на понуди. 

6. Рок на доставување на понудите с осум дена од обја-
вувањето во „Службен весник на РМ“. 

7. Понудите треба да се достават на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Коми-

сија за јавни нарачки) „И Октомври“ бр. 9, 91000 
Скопје. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното прет-
пријатие за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија „Електростопанство на Македо-
нија“ објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 3 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАМЕНА 
НА ПОСТОЕЧКИТЕ ЛИФТОВИ СО НОВИ ВО АД-
МИНИСТРАТИВНАТА ЗГРАДА НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Нарачател на повикот с Јавното претпријатие за 
производство, пренос и дистрибуција на електрична 
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енергија „Електростопанство на Македонија“ со се-
диште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 9. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди 
за замена на постоечките лифтови со нови во админи-
стративната зграда на ЈП „Електростопанство на Маке-
донија“ во Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите 

правни и физички лица чие седиште, односно место на 
живеела е Република Македонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

' 2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничката документација со која располага на-
рачателот е проект за постоечките лифтови. 

2.2. Техничката документација, нарачателот на по-
викот, им ја доставува на увид на заинтересираните 
понудувачи во просториите на административната 
зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ 
Скопје - 9 кат соба бр. 3. 

3. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА 

3.1. Демонтажа на опремата од постоечките лиф-
тови 

3.2. Испорака и монтажа на нови лифтови 
3.3. Припремни и градежни зафати при промена на 

лифтови 
Информации за обемот на нарачката може да се 

добијат во административната зграда на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија“ - Скопје - 9 кат соба бр. 3. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на лифтот 

4.2. Понудувачот треба да приложи референца ли-
ста за изведени работи од ваков вид. 

4.3. Понудувачот треба да приложи доказ за поседу-
вана сервис или договор со овластена организација за 
одржување на лифтови. 

4.4. Понудата треба да ја содржи цената за целосно 
извршување на барањето, земајќи го во обзир превзе-
мањето на демонтираната опрема од страна на Понуду-
вачот, како и царината и царинските давачки за увоз на 
опремата 

4.5. Понудувачот треба да даде рок за испорака на 
опремата. 

4.6. Понудувачот треба да даде рок за целосно извр-
шувана на работите. 

4.7. Понудувачот треба да даде рок на важност на 
понудата. 

4.8. Понудувачот треба да достави гаранција изда-
дена од Првокласна банка на износ од 2°/о од вредноста 
на понудата за јавната нарачка. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок што треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да се достави во согласност со 
чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки. 

5.3. Понудувачот кон понудата задолжително да ја 
достави документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 

6. РОКОВИ 

6.1. Јавниот повик трае 8 (осум) дена од денот на 
објавувањето во '„Сл. весник на Република Македони-ја""-

6.2. Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
24.06.96 г. во 11 часот во просториите на администра-
тивната зграда на ЈП „Електростопанство на Македо-
нија“ Скопје во салата во сутеренот во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите што се предвидени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата за Јавниот повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96) Комисијата за јавни 
нарачки во Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК БР. 6 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија има потреба од набавка на: 

1. Електроматеријали - по список бр. 1 
2. Водоинсталатерски материјали - по список бр. 2 
3. Браварско-столарски материјали - по список бр. 3 
4. Молеро-фарбарски материјали - по список бр. 4 
5. Авто гуми - по список бр. 5 

Во понудата да бидат дадени: 
- Опис на квалитетот на материјалот; 
- Производител на материјалот; 
- Цена поединечна, без данок на промет, франко 

магацин; 
- Рок на испорака; 
- Начин на плаќање; 
- Гаранција за квалитет; 
- Изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. . 

Список на материјалите може да се добие во Служ-
бата за општи и заеднички работи во Владата на Репу-
блика Македонија, секој работен ден од 10-13 часот. 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик, која ја содржи понудата, 
ја носи ознаката „понуда“. 

Понудата да се достави до нарачателот - Служба за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, ул.„ Железничка“ бб Скопје, во рок од 10 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
теле1фонот (091) 121-406. 

Ј 
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Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 4 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ПОЛИЕТИЛЕНСКО ЦРЕВО СО ВИСОКА 
ГУСТИНА СО ПРЕЧНИК ОД 0 32 мм 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 

„Македонија“ - Скопје 
- Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Нико-

лов“ бб. 
1.2. Предмет на нарачката е полиетиленско црево со 

висока густина Ф32 за потребите на изградба на диги-
тална оптичка мрежа во Република Македонија според 
тендер документацијата. 

1.3. Количина: 300 км полиетиленско црево. 
1.4. Рок на испорака: според динамиката на испо-

рака дадена во тендер документацијата. 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

прифаќање на понудата. 
1.6. Технички карактеристики на уредите: дадени во 

тендер документацијата. 
1.7. Рок на поднесувана на понудите: до 19/06/1996 

година до 10:00 часот. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 

Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Секторот за 
инвестиции, соба број 211, секој работен ден од 10:00 до 
14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се 
плати при подигана на тендер документацијата е непо-
вратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на 
жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро 
сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална 
банка - Скопје. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тен-
дер гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата во валута на понудата, издадена од прво-
класна банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата забавни нарачки. 

3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на 
обласни претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 19/06/1996 година во 10:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македо-
нија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 091 141 115. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 5 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБА НА ГРА-
ДЕЖНЦ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА Т.Т. КАНА-

ЛИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
.,Македонија“ - Скопје. 

- Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Нико-
пов" бб. 

1.2. Предмет на отстапување се изведба на градежни 
работи за изградба на ТТ канализации во Република 
Македонија дадени во, тендер документацијата. 

1.3. Количина: дадена во тендер документацијата. 
1.4. Рок на изведба: според динамиката на испорака 

дадена во тендер документацијата. 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

прифаќање на понудата. 
1.6. Технички карактеристики', дадени во тендер до-

кументацијата. ' \ 
1.7. Рок на поднесување на понудите: до 20/06/1996 

година до 10:00 часот. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
канцеларијата на Самостојната служба за градежниш-
тво на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје, ул. 
„Индустриска“ бб - Скопје, секој работен ден од 10:00 
до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да 
се плати при подигање на тендер документацијата е 
неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвред-
ност на жиро сметка: 40100-601-495 или девизна жиро 
сметка 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална 
банка - Скопје . 

2.2. Понудите треба да бидат придружени , со тен-
дер гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата во валута на понудата, .издадена од прво-
класна банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да се достават во Архивата на 
Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ - Скопје ул. „Орце 
Николов“ бб. 

3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред 
бата за јавни нарачки. 

3.5 Јавно отворање на ̂ полудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 20/06/1996 година во 10:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македо-
нија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 
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4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 091 521-022. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 6 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ 

РАБОТИ ЗА ИСКОП И ПОЛАГАЊЕ 
НА ТЕЛЕФОНСКИ КАБЛИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје 
- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Нико-
лов“ бб 
1.2. Предмет на отстапување е изведба на градежно-
земјани работи за ископ и полагање на телефонски 
кабли и полиетиленски цевки за оптички кабли на инве-
стициони објекти утврдени во тендер документација. 
1.3. Количина: дадена во тендер документација. 
1.4. Рок на изведба: Даден во тендер документација 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 
1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер доку-
ментацијата. 
1.7. Рок на поднесувана на понудите: до 21/06/1996 
година до 10:00 часот. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Секторот за 
инвестиции, соба број 215, секој работен ден од 11:00 до 
13:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се 
плати при подигање на тендер документацијата е непо-
вратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на 
жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро 
сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална 
банка - Скопје. 
2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од најмалку 2% ЈОД вредноста на пону-
дата во валута на понудата, издадена од првокласна 
банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на субјектот. 
3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 
3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на ден 21/06/1996 година во 10:00 часот во просториите 
на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и оние 
кои не се изработени според пропозициите и програ-
мата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 
4.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 
Дополнителни информации можат да се добијат на те-
лефон 091 141 115 и 141 496. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 7 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ПП АПАРАТИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје. 
- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Нико-
лов“ бб 
1.2. Предмет на нарачката е набавка на ПП апарати. 
1.3. Количина: 

1. Автоматски ^алонски ПП апарати AHL-6 
40 парчиња 

2. Рачен халонски ПП апарат HL-6 40 парчиња 
3. Рачен ПП апарат СО2-5 50 парчиња 
4. ПП буре за песок 200 л. 30 парчиња 
5. Буре за вода 200 л. 30 парчиња 
6. ПП лопати - 50 парчиња 
7/ПП кофи 30 парчиња 

1.4. Рок на испорака: 20 дена. 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќа!be на понудата. 
1.6. Технички какратеристики на уредите: за ПП апа-
ратите да се достави доказ од овластена институција за 
атест за квалитет на боците, халонот, СО2 и произво-
дител на опрема. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: до 24/06/1996 
година до 10:00 часот. • 
1.8. Повикот с јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

2.1. Аванс 20% а останатиот дел 15 дена по добивање на 
опремата. Авансот да биде покриен со банкарска гаран-
ција од првокласна банка. Со понудата да се достави 
кауција - акцептни налози во висина најмалку 2% од 
вредноста на понудата. 
Цените: да бидат ф-ко ПТТ магацин - Скопје, со вне-
сени износи на царински и сите останати давачки, без 
пресметан данок на промет. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на субјектот. 
3.2. Понудите да се достават во Архивата на Дирекци-
јата на ПТТ „Македонија“ - Скопје, ул. „Орце Нико-
лов'4 бб, секој работен ден до 14:00 часот. 
3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 
3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 
3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на ден 24/06/1996 година во 10:00 часот во просториите 
на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ 
- Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 
4.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 
Дополнителни информации можат да се добијат во Са-
мостојната служба за безбедност до телефон 091 233-
519 и 234-260. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 8 
ЗА ПОДОБНОСТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА 
ИЗГРАДБА НА ТЕЛЕФОНСКАТА МРЕЖА ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје. 

- Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Нико-
лов“ бб. 

1.2. Предмет се градежно-земјани работи за ископ и 
полагање на телефонски кабли и полиетиленски цевки 
за оптички кабли и изведувано на кабловски работи за 
инвестициони објекти на подрачјата на Република Ма-
кедонија утврдени во тендер документацијата. 

1.3. Количина: дадена во тендер документацијата. 
1.4. Рок на изведба: Даден во тендер документација. 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

прифаќано на понудата. 
1.6. Рок на поднесувано на понудите: до 27/06/1996 

година до 10:00 часот. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица. 
1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија44 -
Скопје ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Секторот за 
инвестиции, соба број 215, секој работен, ден од 10:00 до 
14:00 часот. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тен-
дер гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 

3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 27/06/1996 година, во 10:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македо-
нија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 091 141 115 и 141 496. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки (Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 9 
ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ 
РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПТТ ОБЈЕКТИ И ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНТАЖНИ И ЕНТЕРИРСКМ 
РАБОТИ НА ПТТ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 

„Македонија“ - Скопје 
-Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Нико-

лов44 бб 
1.2. Предмет за подобноста се градежни и градежно-, 

занатски работи, монтажни и ентериерон работи на 
ПТТ во Република Македонија утврдени во тендер до-
кументацијц. 

1.3. Количина: дадена во тендер документацијата. 
1.4. Рок на изведба: Даден во тендер документација. 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

прифаќано на понудата. 
1.6. Рок на поднесувано на понудите: до 01/07/1996 

година до 10:00 часот. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица. 
1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
канцеларијата на Самостојната служба за градежниш-
тво на ЈП за ПТТ сообраќај ,,Македонија44 - Скопје, ул. 
„Индустриска44 бб - Скопје, секој работен ден од 10:00 
до 14:00 часот. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тен-
дер гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да се-достават во Архивата на 
Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ - Скопје, ул4. „Орце 
Николов“ бб, секој работен ден до 14:00 часот. 

3:3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 

ЗАПонудувачите кон понудата задолжително да ја 
доставатдокументацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата ,за јавни нарачки. 

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 01/07/1996 година, во 10:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ“ сообраќај „Македо-
нија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 091 521-022. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 10 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБА НА ГРА-
ДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ И ЕНТЕРИЕР-
СКИ РАБОТИ НА ПТТ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
^Македонија“ - Скопје 

- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце 
Николов“ бб 

1.2. Предмет на отстапувало се изведба на градежни 
и градежно-занатски и ентериерски работи на ПТТ об-
јекти во Република Македонија дадени во тендер доку-
ментацијата. 

1.3. Количина: дадена во тендер документацијата. -
1.4. Рок за изведба: според динамиката на испорака 

дадена во тендер документацијата. 
1.5. Рок на важност на понудата; 30 дена од денот на 

прифаќано на понудата. 
1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер до-

кументацијата. 
1.7. Рок на поднесувано на понудите: до 03/07/1996 

година до 10:00 часот. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица. 

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
канцеларијата на Самостојната служба за градежниш-
тво на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје, ул. 
„Индустриска“ бб - Скопје, секој работен ден од 10:00 
до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да 
.се плати при подигање на тендер документацијата е 
неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвред-
ност на жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна 
жиро сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерци-
јална банка - Скопје. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата во валута на понудата, издадена од прво-
класна банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да се достават во Архивата на 
Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ - Скопје ул. „Орце 
Николов“ бб. ! 

3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 03/07/1996 година во 10:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македо-
нија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 091 521-022. 
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