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685. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Репу блика Македонија,'претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 

НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 19 мај 1998 година. 

Број 07-2027/1 
19 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот, условите и пос-

тапката за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

Член 2 
Во Собранието на Република Македонија (во на-

тамошниот текст: Собрание) се избираат 120 пратеници. 
Од вкупниот број 85 пратеници се избираат според 

мнозинскиот принцип од 85 изборни единици утврдени 
со закон, а 35 пратеници се избираат според пропорци-
оналниот принцип, при што територијата на Репуб-
лика Македонија претставува една изборна единица. 

Во изборните единици бројот на избирачите може да 
отстапува најмногу од минус 10% до плус 10% во однос на 
просечниот број на избирачи во изборните единици. 

Доколку по донесувањето на законот за изборните 
единици се зголеми, односно намали бројот на изби-
рачите во одделна изборна единица, изборните еди-
ници нема да се менуваат до донесувањето на новиот 
закон за изборните единици. 

ЧленЗ 
Пратениците се избираат на општи, непосредни и 

слободни избори, со тајно гласање. 
Никој не смее да го повика граѓанинот на одговор-

ност поради гласањето, ниту пак од него да бара да ка-
же за кого гласал или зошто не гласал. 

Член 4 
Право да избира има секој државјанин на Репуб-

лика Македонија кој наполнил 18 години живот и има 
деловна способност. 

Член 5 
Право да биде избран за пратеник има секој држав-

јанин на Република Македонија кој: 
- наполнил 18 години живот; 
- има деловна способност и 
- Не се наоѓа на издржување на казна затвор за сто-

рено кривично дело. 

Член 6 
Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата 

претседател на Република Македонија, претседател на 
Владата на Република Македонија, министер, судија 
на Уставниот суд на Република Македонија, судија, 
јавен обвинител и со други носители на функции кои 
на професионална должност ги избира или именува. 
Собранието и Владата на Република Македонија. 

Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата 
градоначалник и со член на совет во општина и Гра-
дот Скопје. 

Функцијата пратеник е неспојлива и со извршу-
вање на стручни и управни работи во органите на др-
жавната управа. 

Со денот на верификацијата на мандатот за пра-
теник, на носителите на функциите од ставовите 1 и 2 
на овој член функцијата им престанува. 

Од денрт на верификацијата на мандатот за пра-
теник, на лицата од ставот 3 на овој член привремено 
имЈгрестанува работниот однос за време на мандатот. 

Член 7 
На припадниците на вооружените сили на Репуб-

лика Македонија, припадниците на униформираниот 
дел на полицијата на раководни места, овластените 
службени лица во Министерството за внатрешни ра-
боти, Министерството за одбрана и во Агенцијата за 
разузнавање од денот кога ќе бидат утврдени како 
кандидати за пратеници службата им мирува. 

Со денот на верификацијата на мандатот за пра-
теник, на лицата од ставот 1 на овој член работниот 
однос привремено им престанува. 

Член 8 
Пратениците не можат да бидат отповикани. 

Член 9 
Избори за пратеници се одржуваат секоја четврта 

година, во последните 90 дена од мандатот на стариот 
пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на 
распуштањето на Собранието. 

Актот за распишување на изборите го донесува 
претседателот на Собранието и со него се определува 
денот од кога почнуваат да течат роковите за изер-
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шување на изборните дејствија и денот на одржува-
њето на изборите. 

Актот за распишување на изборите се објавува во 
•"Службен весник на Република Македонија". 

Член 10 
За дејствијата, актите, поднесоците и другите списи во 

врска со спроведувањето на изборите за пратеници не се 
плаќа такса и сите дејствија во изборната постапка се 
ослободуваат од плаќање на сите видови данок. 

ЈОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ИЗБОРИТЕ 

Член И 
Органи за спроведување на изборите се: 
- Државната изборна комисија, 
- изборните комисии на изборните единици (во на-

тамошниот текст: изборни комисии) и 
- избирачките одбори. 

Член 12 
Државната изборна комисија е составена од прет-

седател, осуммина членови и нивни заменици. 
Државната изборна комисија има секретар и негов 

заменик. 
Претседателот, членовите на Државната изборна 

комисија, секретарот и нивните заменици ги именува 
Собранието за време од четири години. 

Претседателот, членовите на Државната изборна 
комисија, секретарот и нивните заменици се имену-
ваат на предлог на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата. 

Член 13 
Претседателот и двајца членови на Државната 

изборна комисија и неговите заменици се именуваат 
од редот на судиите на Врховниот суд на Република 
Македонија. 

Тројца членови на Државната изборна комисија и 
нивни заменици предлагаат политичките партии во 
опозиција кои на последните избори освоиле најмногу 
гласови. 

Тројца членови на Државната изборна комисија и 
нивни заменици предлагаат политичките партии кои 
се на власт. 

За секретар на Државната изборна комисија и не-
гов заменик се именуваат дипломирани правници. 

Секретарот не влегува во составот на Државната 
изборна комисија и нема право на глас. 

Член 14 
Политичките партии од членот 13 ставови 2 и 3 на 

овој закон, членовите и нивните заменици, ги утврду-
ваат во рок од пет дена по добивањето на известу-
вањето за таа цел од претседателот на Собранието на 
Република Македонија. 

Ако политичките партии не ги утврдат и достават 
имињата на членовите и нивните заменици во рокот 
определен во ставот 1 од овој член, членовите и нив-
ните заменици ги предлага Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата. 

Членовите на Државната изборна комнена и нивните 
заменици од членот 13 ставови 2 и 3 на овој закон, по 
правило, треба да бидат дипломирани правници. 

Член 15 
Изборна комисија се формира за секоја изборна 

единица. 
Изборните комисии се составени од претседател, 

четворица членови и нивни заменици. 

Претседателот, членовите на изборните комисии и 
нивните заменици ги именува Државната изборна ко-
мисија за време од четири години. 

Изборната комисија има секретар кој е дипло-
миран правник, а го именува претседателот на избор-
ната комисија. 

Секретарот не влегува Во составот на изборната 
комисија и нема право на глас. 

Член 16 
Претседателот и членовите на изборните комисии 

се именуваат во рок од 20 дена од денот на распи-
шувањето на изборите. 

Претседателот на изборната комисија и неговиот 
заменик се именуваат од редот на судиите на основ-
ниот суд. 

Двајца членови и нивните заменици се именуваат 
на предлог од политичките партии во опозиција кои на 
последните избори освоиле најмалку 5% од гласовите 
од избирачите кои гласале. 

Двајца членови и нивните заменици се именуваат 
на предлог од политичките партии кои се на власт. 

Член 17 
Политичките партии од членот 16 ставови 3 и 4 на 

овој закон, предлозите за кандидати за членови на 
изборните комисии и нивните заменици ги доставуваат 
до Државната изборна комисија во рок од 15 дена од 
денот на распишувањето на изборите. 

Политичките партии од членот 16 ставови 3 и 4 на 
овој закон, кандидати за членови на изборните ко-
мисии и нивни заменици предлагаат и во случаите кога 
член и негов заменик ќе поднесе оставка. Поли-
тичките партии ги доставуваат предлозите во рок од 
24 часа по добивањето на известувањето од Држав-
ната изборна комнена. 

Ако политичките партии не достават предлог во 
рокот утврден во ставовите 1 и 2 од овој член, чле-
новите на изборните комисии и нивните заменици ги 
именува Државната изборна комисија. 

Член 18 
Претседателот на изборната комисија и неговиот 

заменик, по правило, се од основниот суд кој го пок-
рива подрачјето на изборната единица. 

Членови на изборните комисии и нивни заменици мо-
жат да бидат само лицатгГќои имаат избирачко право. 

Одлуките за именувањето на изборните комисии се 
објавуваат во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Член 19 
Избирачки одбор се формира за секое избирачко 

место. 
Избирачките одбори се составени од претседател, 

четворица членови и нивни заменици. 
Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот 

заменик ги именува претседателот на изборната ко-
мисија од редот на граѓаните со живеалиште во избор-
ната единица каде што се наоѓа соодветното изби-
рачко место. 

Членовите на избирачките одбори и нивните за-
меници ги именува изборната комисија. 

Член 20 
Претседателот и членовите на избирачките одбори 

и нивните заменици се именуваат најдоцна 15 дена 
пред денот определен за одржување на изборите. 

Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот 
одбор се именуваат на предлог на политичките партии 
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во опозиција кои на последните избори освоиле нај-
малку 5% од гласовите од избирачите кои гласале. 

Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот 
одбор се именуваат на предлог на политичките партии 
кои се на власт. 

Член 21 
Политичките партии од членот 20 ставови 2 и 3 на 

овој закон, кандидатите за членови на избирачките од-
бори и нивни заменици ги предлагаат најдоцна 20 дена 
пред денот определен за одржување на изборите. 

Ако политичките партии не достават предлог во 
рокот утврден во ставот 1 од овој член, членовите на 
избирачките одбори и нивните заменици ги именува 
изборната комисија. 

Претседателот на изборната комисија именува но-
ви членови на избирачкиот одбор и нивни заменици во 
случаите на неоправдано напуштање на гласачкото 
место на членови на избирачкиот одбор и нивни заме-
ници на денот на изборите. 

Член 22 
Претседателот, членовите на избирачките одбори 

и нивните заменици, можат да бидат само лица кои 
имаат избирачко право и се со постојано живеалиште 
на подрачјето на изборната единица. 

Член 23 
Органите за спроведување на изборите можат да 

работат и да одлучуваат ако присуствуваат мнозин-
ство од членовите. 

Органите за спроведување на изборите одлуките 
ги донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број 
на членови. 

^ лен 24 
Членовите на органите за спроведување на избо-| 

рите и секретарот, како и нивните заменици не можат 
да бидат кандидати за пратеници. 

Ако член на органот за спроведување на изборите, 
секретарот, како и нивни заменик прифати кандида-
тура за пратеник, функцијата на член, секретар однос-
но заменик му престанува. 

Член 25 
Членовите на органите за спроведување на избо-

рите својата функција ја извршуваат непристрасно, со-
весно и одговорно во согласност со надлежностите ут-
врдени со овој закон. 

Членовите на органите за спроведување на избо-
рите за извршената работа имаат право на надомес-
ток, чија висина ја утврдува Државната изборна ко-
мисија. 

Член 26 
Секој подносител на листа има право да определи 

претставник и негов заменик што ќе ја следат рабо-
тата на изборната комисија и на избирачкиот одбор од 
започнувањето на изборите сб до утврдувањето и об-
јавувањето на резултатите. 

Ако еден подносител на листа поднесува листа на 
кандидат и листа на кандидати, определува единствен 
претставник за двете листи. 

Подносителот на листа му издава овластување на 
претставникот и за тоа ја известува изборната коми-
сија. 

Претставникот на подносителот на листа на седни-
цата на изборната комисија може да предупреди за 
недоследности во нејзината работа и, доколку не биде 
прифатено предупредувањето, може да побара тоа да 
биде внесено во записникот. 

Член 27 
| Државната изборна комисија: 

1) се 1рижи за • законитост во подготовките и 
спроведувањето на изборите и дава упатства; 

2) го именува составот на изборните комисии, дава 
упатства за нивното работење, дава појаснувања за 
примената на одредбите на овој закон и за спроведу-
вање на изборите; / 

3) ги потврдува и објавува листите на кандидати за 
избор на пратеници според пропорционалниот прин-
цип и со ждрепка го утврдува нивниот редослед во 
гласачкото ливче; ^ 

ц 4) формира помошни тела за извршување на орг 
ганизационо-технички работи; 

5) определува заеднички стандарди за изборниот 
материјал и други материјални услови и се грижи за 
нивното спроведување; 
^ 6) пропишува обрасци за спроведување на избори-

те иги објавува во "Службен весник на Република Ма-
кедонија"; 

V 7) го определува начинот на ракувањето и чува-
њето на изборниот материјал; 

8) го организира печатењето на гласачките ливчиња и 
листите на кандидати (ја утврдува формата, големината, 
бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња); 

9) ја информира јавноста за начинот на гласањето 
и за остварувањето на избирачкото право; 

10) ги утврдува правилата за набљудување на избо-
рите на домашни и странски набљудувачи и им обез-
бедува исправи за идентификациј а; 

11) одлучува по приговори; 
12) ги утврдува и објавува резултатите од изборите 

според пропорционалниот принцип; 
, 13) ги објавува резултатите од спроведените избо-

ри за пратеници во Собранието во рок од три дена од 
денот на нивното одржување; 

, 14) поднесува извештај за спроведените избори до 
Собранието; 

15) издава уверенија на избраните пратеници и 
16) врши и други работи предвидени со закон. 

Член 28 
Изборната комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на изборите 

во изборната единица; 
' 2) ги именува членовите на избирачките одбори 

предложени од политичките партии и дава упатство за 
работење на избирачките одбори; ѓ

 б 
3) ги потврдува листите на кандидат и со ждрепка го 

утврдува редоследот во единствената листа на кандидат; 
4) ја објавува единствената листа на кандидат за 

избор на пратеник во изборната единица за подне-
сените потврдени листи на кандидат; 4 V ^ i ' 

5) презема технички подготовки за спроведување 
на изборите според упатството и инструкциите на 
Државната изборна комисија; -- . 

6) ги информира граѓаните за начинот и техниката 
на гласањето; > ; , 

7) ги евидентира овластените претставници на 
кандидатите за следење на работата на изборната ко-
мисија и на избирачките одбори; 

8) ги предава изборните материјали на Избирач-
ките одбори на џачин утврден со овој закон; 

9) ги утврдува резултатите од гласањето за избор 
на пратеник во изборната единица во рок од 24 часа од 
затворањето на избирачките места; 

10) ги објавува резултатите од изборите за избор 
на пратеник во изборната единица и ги доставува до 
Државната изборна комнена; 4 / , 

И) го пресметува бројот на гласовите што ги до-
биле листите на кандидати поединечно и резултатот 
го доставува до Државната изборна комисија; 
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12) одлучува по приговори заради неправилности 

во работата на избирачките одбори; 
13) пополнува и доставува статистички податоци за 

потребите на Заводот, за статистика на Република 
Македонка и 

14) врши и други работа. 
ГЈ Ѕ 

Член 29 
Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласа-

њето на изборите, обезбедува правилност и тајност на 
-гласањето, обезбедува слободно и мирно одржување 
на гласањето него утврдува резултатот од гласањето 
во гласачкото место. 

Избирачкиот одбор за својата работа составува за-
писник и заедно,со изборниот материјал го доставува 
до изборната комисија. 

Член30 
Органите на Државната управа се должни на ор-

ганите за спроведување на изборите да им обезбедат 
технички и други услови за работа. 

За вршење на работите од ставот 1 на овој член на 
органите на државната управа им се доделуваат сред-
ства од Буџетот на Република Македонија. 

III, ГОЕДЈ1АГАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

Член 31 
: Предлагањето на кандидати за избор на пратеник 
според мнозинскиотпринцип се врши со поднесување 
на листа на кандидат. 

Предлагањето на кандидати за избор на пратеници 
според пропорционалниот принцип се врши со подне-
сување на листа на кандидати. 

Член 32 
Право да поднесат листа на кандидат, односно лис-

та на кандидати имаат регистрираните политички пар-
тии самостојно или две и повеќе партии заедно, како и 
група избирачи (во натамошниот текст: подносители 
на листи). 

Член 33 
Кога подносител на листа на кандидат е група 

избирачи, потребно е да се соберат најмалку 200 пот-
писи од запишаните избирачи во изводот од Единс-
твениот избирачки список, за изборната единица. 

Кога подносител на листа на кандидати е група из-
бирачи, потребно е да се соберат најмалку 1.000 пот-
писи од запишаните избирачи во Единствениот изби-
рачки список. 

Член 34 
Потписите на избирачите во постапката на кандиди-

рање се собираат пред надлежен државен орган на про-
пишан образец од Државната изборна комисија, кој 
содржи име и презиме, постојано живеалиште, професија, 
работно место и единствен матичен број на предло-
жениот кандидат, како и име и презиме и единствен 
матичен број на избирачот кој го потпишува предлогот. 

Секој избирач својот потпис може да го даде само за 
една листа на кандидат и само за една листа на кандидати. 

Избирачите кои ја поднесуваат листата мора да 
имаат избирачко право и постојано живеалиште на 
подрачјето на изборната единица во која се врши 
изборот. 

Член 35 
Подносителот на листа може да поднесе само една 

, листа на кандидат во изборната единица, односно една 
листа на кандидати^ : 

28 мај 1998 

Подносителот на листа не може еден ист кандидат да 
го стави и на листа на кандидат и на листа на кандидати. 

Член 36 
Листата на кандидат, односно листата на кандидати 

, ја потпишува лично овластен^ претставник на под-
носителот на листата. ^ 

Името на листата се означува според името на под-
носителот на листата. f , \ 

Ако подносител на листата на кандидат е група 
избирачи, името на листата qe означува со "независен 
кандидат". r t • 

Ако подносител на листата на кандидати е група 
избирачи, името на листата се озна^гува со , "група из-
бирачи". 

Член, 37 
Листата на кандидат се доставува до изборната ко-

мисија најдоцна 35 дена пред денот на одржувањето на 
изборите. ' 1 

Листата на кандидат се поднесува на посебен об-
разец кон кој се приложуваат потврда за регистрација 
од надлежниот суд и доказ за отворена жиро-сметка за 
изборна кампања. 

Кога подносител на листа е група избирачи, .мора 
да поднесе и потребен број на потписи. > 

За секоја кандидатура е потребна писмена соглас-
ност на кандидатот која е неотповиклива. 

Член 38 
Листата на кандидати се доставува до Државната 

изборна комисија најдоцна 35 дена пред денот на одр-
жувањето на изборите. 

Листата на кандидати содржи толку кандидати 
колку што се избираат пратеници/ 

Редоследот на кандидатите!, вр листата на канди-
дати го утврдува подносителот на листата. 

?1лен39 
Изборните комисии и Државната изборна комисија 

веднаш по приемот на листата на кандидат, односно на 
листите на кандидати утврдуваат дали тие се подне-
сени во определениот рок и се составени во согласност 
со одредбите на овој закона 

Ако комисија од ставот ! на овој член утврди дека 
се направени одделни пропусти, односно неправил-
ности, ќе ги повика подносителите на листите веднаш, 
но најдоцна во рок од 48 часа, да ги отстранат конста-
тираните пропусти илинеправилности. 

Ако комисија од ставот Д на овој член утврди дека 
листите се поднесени во определениот рок и се 
составени во согласност со одредбите на овој закон, 
односно констатираните пропусти и неправилности 
подносителите на листите ги отстраниле во рокот од 
ставот 2 на овој член, поднесените листи ќе ги потврди 
со решение. * 

Член 40 
Ако комисија од членот 39 став 1 на овој закон ут-

врди дека листите се поднесени ненавремено, односно 
констатираните пропусти и неправилности подноси-
телите на листите не ги отстраниле во рокот од чле-
нот 39 став 2 на овој закон, поднесената листа ќе ја от-
фрли со решение. 

Против решението на изборната комисија од ста-
вот 1 на овој член, може да се поднесе жалба во рок од 
24 часа до апелациониот суд. 

Апелациониот суд е должен да донесе одлука по 
жалбата во рок од 48 часа. N 

Против решението на Државната изборна ко-
мисија од ставот 1 на овој член може да се поднесе 
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Жалба во рок од 24 часа до Врховниот суд на Репуб-
лика Македонија. Врховниот суд на Република Маке-
донија е должен да донесе одлука по жалбата во рок 
од 48 часа од нејзиниот прием. 

Жалбите од ставовите 2 и 4 на овој член се доста-
вуваат непосредно преку изборните комисии, односно 
Државната изборна комисија. 

Доставување на жалби по пошта не е дозволено. 

Член 41 
Изборната комисија со ждрепка ќе го утврди ре-

доследот на кандидатите во единствената листа на 
кандидат за избор на пратеник во изборната единица. 

Државната изборна комисија со ждрепка ќе го утврди 
редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче. 

Комисиите од ставовите 1 и 2 на овој член, за ак-
тивностите што ќе ги преземат во согласност со ста-
вовите 1 и 2 од овој член задолжително претходно ги 
известуваат овластените претставници на подносите-
лот на листата. 

Комисиите од ставовите 1 и 2 на овој член утврде-
ните листи ќе ги објават во дневниот печат најдоцна 
30 Дена пред денот определен за одржување на избо-; 
рите. 

Комисиите од ставовите 1 и 2 на овој член утврде-
ните листи и ќе ги огласат во избирачките места во 
изборната единица во која се врши изборот. 

IV. ИЗБОРНА КАМПАЊА 

Член 42 
Политичките партии, две или повеќе политички4 

партии заедно, групата избирачи и кандидатите за пра-
теници (во натамошниот текст: организатори на из-
борната кампања) имаат право рамноправно и под ед-
накви услови да ги користат сите видови на поли-, 
тачка пропаганда, известување и други облици на про-
паганда чија цел е да се влЕцае на одлуката на изби-
рачите при гласањето за кандидати за пратеници. 

г Член 43 
Изборната кампања започнува 40 дена пред денот; 

определен за избори и не може да се врши 24 часа 
пред денот на изборите и на денот на изборите. 

Странски правни и физички^двда не можат да ор-
ганизираат изборна кампањана 

ч Член 44 
За законитоста 'на спроведувањето на изборната/ 

кампања е одговорен организаторот на изборната 
кампања. 

Организаторот на изборната кампања е одговорен 
и за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе, 
овласти други лица. 

Член 45 
Кандидатите имаат право, also во времето на 

изборната кампања, односно во настапите или прола-/ 
гандните известувања на одделни организатори на из-
борната кампања им се повредуваат правата (со поп-
речување и оневозможување на кампањата на против-^ 
кандидатите), веднаш да покренат постапка за заш-
тита на своите права пред надлежниот основен суд. 

Постапката за заштита на правата во случаите на 
повреда на правата на кандидатите е итна. < 

По барањето за заштита на правата основниот суд 
ќе одлучи во рок од 72 часа од денот на поднесувањето 
на барањето. 

Против одлуката на основниот суд може да се из-
јави жалба во рок од 72 часа од денот на приемот на 
одлуката до надлежниот апелационен суд. 

Надлежниот апелационен суд одлучува во рок од 
72 часа од денот на поднесувањето на жалбата. ' 

Правосилната одлука веднаш се објавува во јавни-
те гласила. 

Член 46 
Јавните Гласила во Република Македонија се дол-

жни под еднакви услови да обезбедат рамноправност 
во претставувањето И а кандидатите за пратеници, по-
литичките партии, групата избирачи и на нивните про-
грами. , 

Должината на траењето на изборното претставу-
вање, како и условите и методите на рекламирање за 
користење на програмското време, односно просторот 
во јавните гласила за претставување на кандидатите, 
политичките партии и групата избирачи и на нивните 
програми, ги определува Собранието со Одлука за 
правилата за рамноправно медиумско претставување, 
што ќе се објави најдоцна 40 дена пред денот опреде-
лен за одржување на изборите. 

Член 47 
Кога се објавува испитување на јавново мислење за 

кандидатите, политичките партии и групата избирачи 
во изборната кампања, потребно е да се наведат ими-
њата на аналитичарите кои го направиле истражува-
њето, датумот, методологијата, примерокот и името 
на нарачувачот кој го побарал испитувањето. 
^ Испитувањето на јавното мислење може да се обја-
ви најдоцна пет дена пред денот определен за одржу-
вање на изборите. 

Испитувањата на јавното мислење можат да се вра-
тат на самиот ден на изборите, а резултатите можат 
да бидат објавени непосредно по затворањето на изби-
рачките места. 

Член 48 
Јавните гласила кога објавуваат изборни пропаган-

дни известувања во информативниот дел се должни да 
наведат дека се работи за платен оглас. 

Член 49 
^ Јавните гласила чиј основач е Собранието во со-
работка со Државната изборна комисија имаат обвр-
ска да ги информираат граѓаните за начинот, и техни-
ката на гласање. 

Член 50 
Изборни плакати е дозволено да се "истакнуваат 

без надоместок на места што ги утврдува општината, 
односно Градот Скопје. 
* Општината и Градот Скопје имаат обврска да ги 

обележат местата од став 1 на овој член за секој под* 
носител на листи поодделно. f ' ; ј 

Општината и Градот Скопје можат да утврдат и 
дополнителни места за истакнување на изборни пла-
кати со надоместок. \ ' " , " f f 

Дел од средствата од ставот 3 на овој член општи-
ните и Градот Скопје непосредно по завршувањето на 
изборите се должни да ги искористат за отстранување 
на сметот направен за време на изборната кампања. 

ч Општините и Градот Скопје се должни да ги обја-
ват условите за добивање право за користење на мес-
тата за истакнување изборни плакати најдоцна 50 дена 
пред одржувањето на изборите. 

Општините и Градот Скопје се должни да обезбедат 
еднакви услови за сите организатори на изборната кам-
пања при истакнувањето на плакати на утврдените места. 

Изборни плакати може да се истакнуваат и на 
станбени или други приватни објекти со претходна 
согласност од сопственикот на објектот. -
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Член 51 
Уништување на изборни плакати или лепење пре-

ку друга плаката на другите организатори на изборна-
та кампања е забрането. 

Член 52 
Предизборните собири се јавни. 
За одржување на редот на собирите одговара орга-

низаторот. 

Член 53 
Организаторот на изборната кампања за органи-

зирање на предизборен собир на јавни места и на ме-
ста каде што се одвива јавен превоз писмено го извес-
тува надлежниот орган на Министерството за внат-
решни работи преку подрачната единица најдоцна 48 
часа пред денот на одржувањето на собирот. 

Член 54 
Предизборните собири не смеат да се одржуваат во 

воени објекти, верски објекти, во болници, домови за 
стари лица, училишта, детски градинки и други јавни 
институции. 1 

По исклучок, на организаторите ке им биде дозво-
лено да одржуваат предизборни собири во просто-
риите на училишта или културни центри доколку во 
изборната единица нема друг објект каде што би се 
одржал собирот. - \ 

Дозволата ја дава одговорното лице на установата 
под услови еднакви за сите организатори на изборната 
кампања. f 

За потребите на изборната кампања не е дозво-
лено да се користат просториите, опремата или дру-
гиот имот што е наменет за работа на државните ор-
гани и органите на локалната самоуправа. 

По исклучок, можат да се користат просториите на 
државните органи и органите на локалната самоуправа, 
доколку во местото не постојат никакви други соодветни 
простории за потребите на изборната кампања. 

Дозволата ја дава одговорното лице на органот под 
услови еднакви за сите организатори на изборната 
кампања. ^ * ^ 

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗБОРНАТА 
, КАМПАЊА 

Член 55 
Организаторот da изборната кампања треба да от-

вори жиро сметка со назнака "за изборна кампања", 
најмалку 45 дена пред денот определен за изборите. 

Кога организатор на изборната кампања е група 
избирачи потписник на жиро-сметката е овластениот 
претставник на подносителот на листата. 

На жиро-сметката организаторот на изборната 
кампања ќе ги депонира сите средства добиени од 
правни или физички лица за финансирање на избор-
ната кампања. е 

Сите трошоци за кампањата ќе се покријат исклу-
чиво од средствата на жиросметката. 

Евидентирањето на приходите се искажува по вид, 
висина и извор. 

Организаторите на изборната кампања се должни 
да ја затворат жиро сметката најдоцна во рок од три 
месеци од денот на завршувањето на изборите. ' 

Член 56 
Организаторот на изборната кампања е должен да 

поднесе финансиски извештај за изборната кампања. 
Финансискиот извештај за изборната ^кампања 

содржи податоци за вкупниот износ на средства и на-
правените трошоци. 

Финансискиот извештај се доставува до Собрани-
ето најдоцна три месеци од денот на завршувањето на 
изборите. 

Ј Организаторот на изборната кампања кој е група 
избирачи, вишокот од собраните средства ќе го пода-
ри во добротворни цели. 

Член 57 
Изборната кампања не смее да се финансира од: 
- средства од Буџет на Република Македонија, ос-

вен определените средства од членот 59 на овој закон; 
- средства од буџетот на единиците на локалната 

самоуправа и Градот Скопје; 
- средства од јавни претпријатија и установи; 
- средства од здружение на граѓани, верски заед-

ници, религиозни групи и фондации; 
- средства од странски влади, меѓународни инсти-

туции, органи и организации на странски држави и 
други странски лица. 

Член 58 
При финансирањето на изборната кампања за пра-

теник, организаторот на изборната кампања може да 
потроши најмногу 15 денари по запишан избирач во 
изборната единица за која има поднесено листа на 
кандидат, како и најмногу 15 денари по запишан из-
бирач во Единствениот избирачки список за листата 
на кандидати. 

Член 59 
Право на надоместок на трошоци за избори имаат 

организаторите на изборната кампања чии кандидати 
се избрани за пратеници во висина од 15 денари по 
добиен глас. 

Надоместокот на трошоците за избори ќе се ис-
плати од Буџетот на Република Македонија најдоцна 
во рок од три месеци од поднесувањето на финансис-
киот извештај за изборна кампања. 

Кога подносител на листата на избраниот пра-
теник се две или повеќе политички партии, средствата 
меѓу нив се делат на еднакви делови, освен ако пои-
наку не се договориле. 

Надоместокот На трошоците за избори се опреде-
лува со одлука на Собранието. 

Член 60 
Изборната комисија и Државната изборна комисија 

ќе донесат решение за поништување на изборот на кан-
дидат за пратеник, односно на кандидати за пратеници на 
политичка партија, две и повеќе партии заедно, односно 
група избирачи, ако со правосилна пресуда се утврди дека 
во текот на изборната кампања користеле средства 
стекнати од извршени казниви дела. 

ѕ, 4 ,1-
VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 61 , 
Граѓаните за одржување на изборите се известу-

ваат преку јавен повик и истакнување плакати на 
видни места. . 

Известувањето на граѓаните го вршат изборните 
комисии. 

1. Изборен материјом 
Член 62 ^ 

Изборниот матерсџал за спроведување на изборите 
за пратеници се состои од: 

- потребен број кутии за гласање; 
- обрасци на записници; ^ 
- потребен број на гласачки ливчиња за избор на 

пратеник во изборната единица и на гласачки ливчиња 
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за гласање за листи на кандидати, колку што има из-
бирачи во тоа избирачко место според изводот од 
Единствениот избирачки список; 

- листи на кандидати; 
- заверен извод од Единствениот избирачки список 

и 
- друг материјал потребен за гласање. 

Член 63 
Државната изборна комисија изборниот материјал 

го предава на изборните комисии најдоцна во рок од 
72 часа пред денот определен за одржување на избори-
те. 

За предавањето на изборниот материјал на избо-
рните комисии се составува записник во кој треба по-
себно да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња 
за избор на пратеник во изборната единица со серис-
ките броеви, вкупниот број на гласачки ливчиња за 
гласање за листи на кандидати со сериските броеви и 
потребниот број листи на кандидати што се истакну-
ваат во просториите за гласање. 

Член 64 
Изборната комисија е должна еден ден пред денот 

определен за одржување на изборите да го предаде 
изборниот материјал на избирачките одбори. 

За предавањето на изборниот материјал на изби-
рачките одбори се составува записник во кој треба да 
се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња за избор 
на пратеник во изборната единица со сериските бро-
еви и вкупниот број на гласачки ливчиња за гласање 
за листи на кандидати со сериските броеви и друг ма-
теријал потребен за гласање. 

Во записникот за преземање на изборниот мате-
ријал избирачкиот одбор констатира дали простори-
јата во која ќе се гласа ги исполнува предвидените ус-
лови за гласање. 

Записникот го потпишуваат претседателот и чле-
новите на избирачкиот одбор и член на изборната ко-
мисија кој го предава материјалот. 

Доколку присутните претставници на подноси-
телите на листи имаат забелешки за, предавањето наt 
изборниот материјал, имаат право истите да бидат 
евидентирани во записников ^ само така евиденти-
раните забелешки можат да се истакнуваат во приго-
ворите и да бидат предмет ЈНја̂  оцена во жалбената 
постапка. 

' д . 
2. Гласачки л#1н>а 

Член 65 " 
Гласачкото ливче за избор на пратеник во избор-

ната единица содржи: 
1) број на изборната единица; 
2) име и симбол (ако го има) на подносителот на 

листата; 
3) реден број, име и презиме на кандидатите; 
4) сериски број на гласачкото ливче и 
5) упатство за гласање. 
На гласачкото ливче кандидатите се наведени по 

оној редослед кој е утврден во единствената листа на 
кандидат. 

Доколку има кандидати со исто име и презиме, 
тогаш се наведува и почетната буква на нивното сред-
но име. 

Член бб 
Гласачкото ливче за листите на кандидати содржи: 
1) реден број, име и симбол (ако го има) на подно-

сителот на листата; 
2) име и презиме на носителот на листата; 
3) сериски број на гласачкото ливче и 

4) упатство за гласање. 
Доколку има носители на листа со исто име и пре-

зиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното 
средно име. 

Листите на кандидатите ќе бидат истакнати во 
просторијата за гласање. 

3. Спроведување на гласањето 
Член 67 

За секое избирачко место се определува место на 
кое се врши гласањето (во натамошниот текст: гла-
сачко место). 

На секое гласачко место се поставуваат две кутии 
за гласање. 

Член 68 
Гласањето започнува во 7,00 часот и трае непреки-

нато до 19,00 часот. 
Во 19,00 часот гласачкото место се затвора, а на 

избирачите кои се затекнале во објектот каде што се 
гласа ќе им се овозможи да гласаат. 

Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото 
место и пред истекот на рокот од ставот 1 на овој 
член, ако гласале сите избирачи запишани во изводот 
од Единствениот избирачки список. 

Член 69 
Претседателот и членовите на избирачкиот одбор 

најдоцна еден час пред почетокот на гласањето се со-
бираат во просторијата за гласање и утврдуваат: 

- дали просторијата е во иста состојба како што ја 
оставиле на денот пред изборите; 

- дали изборниот материјал е во иста состојба како 
што бил на денот пред изборите и 

- дали гласачките кутии се празни. 
Избирачкиот одбор составува записник за утврде-

ната состојба кој го потпишуваат претседателот и 
членовите на одборот. 

Забелешките на членовите на избирачкиот одбор 
се констатираат во записникот. 

Доколку претставниците на подносителите на лис-
тите имаат забелешки имаат право истите да бидат 
евидентирани во записникот и само така евидентира-
ните забелешки можат да се истакнуваат во пригово-
рите и да бидат предмет на оцена во жалбената пос-
тапка. 

Член 70 
Избирачкиот одбор се грижи за одржување на ре-

дот и мирот на гласачкото место. 
Избирачкиот одбор може секој што го нарушува 

редот и мирот на гласачкото место да го отстрани. 
Избирачкиот одбор може да побара помош од 

полицијата за воспоставување ред на гласачкото 
место. 

Никој не смее да дојде на гласачкото место воору-
жен, освен полицијата во случајот предвиден во ставот 
3 на ОВОЈ член. 

Член 71 
Избирачкиот одбор може да го прекине гласањето 

ако на гласачкото место се наруши редот се додека тој 
не се воспостави. 

Гласањето може да се прекине и во случај на вре-
менски непогоди или други вонредни околности. 

Ако гласањето било прекинато подолго од еден 
час, гласањето ќе се продолжи за онолку време колку 
што траел прекинот, но не подолго од три часа. " 

Ако прекинот траел подолго од три часа, гласа-
њето ќе се повтори. 
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Причините за прекинот на гласањето и времето за 
кое гласањето морало да се прекине се внесуваат во 
записникот. 

Член 72 
Претставниците на подносителите на листите, до-

колку имаат забелешки на работата на избирачкиот 
одбор за време на гласањето, можат да укажат на не-
правилностите, со цел тие да бидат отстранети. 

Дадените забелешки писмено се евидентираат во 
записникот и само така евидентираните забелешки 
можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат 
предмет на оцена во жалбената постапка. 

Член 73 
Членовите на изборните комисии и избирачките 

одбори, претставниците на подносителите на листи и 
набљудувачите за време на гласањето и на местото на 
гласањето не смеат да носат ознаки или симболи на 
политичка партија или кандидат. 

На денот на изборите не е дозволена изборна кам-
пања. 

Во просторијата каде што се изведува гласањето и 
во нејзина близина во радиус од 100 метри избирач-
киот одбор во соработка со надлежните органи е дол-
жен да ги отстрани пропагандите материјали. 

4. Начин на гласање 
Член 74 

Гласањето се врши лично на гласачките места во 
Република Македонка, со избирачка легитимација. 

Член 75 
Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. 
Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот 

одбор ја проверува неговата избирачка легитимација и 
личниот идентитет. 

Личниот идентитет избирачот го докажува со лич-
на карта или патна исправа. 

Избирачкиот одбор по утврдувањето на идентите-
тот на избирачот го заокружува неговиот реден број 
во изводот од Единствениот избирачки список и става 
печат во неговата избирачка легитимација на местото 
пропишано за тоа. 

Член 76 
Гласањето се врши со две гласачки ливчиња. 
На избирачаот му се предаваат гласачкото ливче 

за избор на пратеник и гласачкото ливче за листите на 
кандидати на тој начин што членовите на избирачкиот 
одбор не го гледаат серискиот број. 

На избирачот му се објаснува начинот на гласање и 
му се дозволува да гласа. 

Избирачот има право еднаш да гласа за кандидат 
во изборната единица и еднаш да гласа за една од лис-
тите на кандидати. 

Член 77 
Избирачот гласањето за кандидат од единствената 

листа на кандидат го врши на тој начин што го зао-
кружува редниот број пред кандидатот за кој се опре-
делил да гласа и гласачкото ливче преклопено го ста-
ва во кутијата за гласање за избор на пратеник во из-
борната единица. 

Избирачот гласаното за листите на кандидати го 
врши на тој начин шфо го заокружува редниот број на 
подносителот на листата за која што се определил да 
гласа и гласачкото ливче преклопено го става во ку-
тијата за гласање за листите на кандидати. 

Член 78 
Избирачот кој не е во можност да гласа на гла-

сачкото место (немоќно или болно лице) а сака да гла-
са, ќе го извести за тоа избирачкиот одбор најдоцна 
три дена пред денот определен за гласање. 

Известувањето од ставот 1 на овој член може да се 
даде и преку полномошник. ; 

Избирачкиот одбор на тоа лице му овозможува цџ 
гласа во неговиот дом или во болницата Каде што се 
наоѓа еден ден пред' одржувањето на Изборите на 
начин со кој се обезбедува тајноста На гласањето. 

Избирачкиот одбор за гласањето од ставот 3 на 
овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се 
носи празна во домот, односно болницата каде што се 
наоѓа избирачот. 

Гласањето од ставот 3 на овој член избирачкиот 
одбор го внесува во записникот. 

За гласањето од ставот 3 на овој член, претседате-
лот на избирачкиот одбор писмено ги Известува прет-
ставниците на подносителите на листи за денот и ча-
сот кога ќе се изврши гласањето. 

Член 79 
Избирачот кој има физички недостаток или е не-

писмен и поради тоа не може да гласа на начин ут-
врден со овој закон, има право со себе да доведе лице 
кое ќе му помогне при гласањето. 

Ако лицето од ставот 1 на овој член не доведе со 
себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш 
избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот 
на избирачите. 

Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласав 
њето не смее да биде од редот на членовите на изби-
рачкиот одбор, претставниците на подносителите на 
листите или набљудувачите. 

Едно исто лице може да домогне при гласањето 
најмногу на двајца избирачи од ставот 1 на овој член. 

Избирачкиот одбор на лицето од ставот 3 на овој 
член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да 
влијае врз одлуката на избирачот. 

Гласањето од ставот 1 на овој член избирачкиот 
одбор го внесува во записникот. 

Член 80 
Избирачите кои иа денот на гласањето не се во 

местото на своето живеалиште поради отслужување 
на воениот рок или се на воена вежба, гласаат во вое-
ната единица. 

Изборната комисија списоците на избирачите од 
ставот 1 на овој член е должна веднаш по дбивањето 
да ги достави на воените единици и воените устајали 
каде што избирачите се на отслужување на воениот 
рок или се на воена вежба. 

За избирачите од ставот 1 на овој члеЌ* изборите 
ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското из-
бирачко место, еден ден пред денот определен за гла-
сање, а за гласањето се известуваат и претставниците 
на подносителите на листите заради нивно присуство 
на гласањето во воената единица. 

За гласањето од ставот 3 на овој член, избирач-
киот одбор составува посебни записници. 

Записниците и изборниот материјал по завршу-
вањето на гласањето се доставуваат до соодветните 
изборни комисии. 

5. Утврдување на резултатите од гласањето на 
гласачките места 

Член 81 
Резултатите од гласањето на гласачките места ги 

утврдува избирачкиот одбор. 
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Избирачкиот одбор по завршувањето на гласање-
то, веднаш започнува со утврдување на резултатите од 
гласањето. 

Резултатите од гласањето на гласачкото место за 
избор на пратеник во изборната единица се утврдуваат 
на тој начин што: 

- се пребројуваат неупотребените гласачки лив-
чиња, од секое ливче се откинува дел и се става во по-
себен плик кој се затвора и се запечатува и врз него се 
пишува бројот на избирачкото место и вкупниот број 
на неупотребен® ливчиња; 

" - се утврдува вкупниот број избирачи кои гласале за-
пишани во изводот од Единствениот избирачки список. 

По завршувањето на дејствијата од ставот 1 на овој 
член, се отвора гласачката кутија за избор на прате-
ник и се пристапува кон пребројување на гласовите. 

Избирачкиот одбор со ждрепка определува еден 
член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња од 
гласачката кутија едно по едно и ќе му ги предава на 
претседателот на избирачкиот одбор. 

Гласачкото ливче се покажува на сите членови на 
избирачкиот одбор, на присутните претставници на 
подносителите на листите и на набљудувачите. 

Избирачкиот одбор прогласува дали гласачкото 
ливче е важечко или не и за кој кандидат е гласано. 

Дадениот глас се регистрира, а гласачкото ливче се 
става на соодветно место и се пристапува кон вадење 
ново ливче од гласачката кутија. 

Член 82 
Резултатите од гласањето на гласачкото место за 

листите на кандидати се утврдуваат на тој начин што: 
- се пребројуваат неупотребените гласачки лив-

чиња, од рекое ливче се откинува дел и се става во по-
себен плик кој се затвора, запечатува и врз него се за-
пишува бројот на избирачкото место и вкупниот број 
на ливчињата; 

- се утврдува вкупниот број избирачи кои гласале 
запишала во изводот од Единствениот избирачки список. 

По завршувањето на дејствијата од ставот 1 на овој 
член, се отвора гласачката кутија за листите на канди-
дати и се пристапува кон пребројување на гласовите. 

Избирачкиот одбор со ждрепка определува еден 
член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња едно 
по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на 
претседателот на избирачкиот одбор. 

Гласачкото ливче се покажува на сите членови На 
избирачкиот одбор, на присутните претставници на 
подносителите на листите и на набљудувачите. 

Избирачкиот одбору прогласува дали гласачкото 
ливче е важечко или не и за која листа е гласано. 

Дадениот глас се регистрира, а гласачкото ливче 
се става на соодветно место и се пристапува кон ваде-
ње ново ливче од гласачката кутија. 

Член 83 
Гласачкото ливче е важечко доколку е заокружено 

на начин предвиден во членот 77 ставови 1 и 2 од овој 
закон и е со соодветен сериски број. 

За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко 
ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да 
се утврди за кој кандидат, односно листа на кандидати 
избирачот гласал. 

Гласачкото ливче е неважечко доколку не е попол-
нет , има заокружено повеќе листи на кандидат, од-
носно листи на кандидати и она гласачко ливче кое 
нема соодветен сериски број. 

Член 84 
Избирачкиот одбор составува два посебни запис-

ника за својата работа. 
Во записникот за гласањето за избор на пратеник 

во изборната единица се внесуваат податоци за резул-

татите од гласањето, и тоа: редниот број на избирач-
кото место, времето на започнувањето и на заклу-
чувањето на гласањето, вкупниот број на избирачи во 
избирачкото место според изводот од Единствениот 
избирачки список, вкупниот број на избирачи кои гла-
сале, вкупниот број на гласачки ливчиња ставени во 
гласачката кутија, бројот на ливчињата кои се земени 
од избирачите и кои не се ставени во гласачката ку-
тија, колку гласачки ливчиња се неважечки и колку 
гласови добиле кандидатите поединечно. 

Во записникот за гласањето за листи на кандидати 
се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и 
тоа: редниот број на избирачкото место, времето на 
започнувањето и на заклучувањето на гласањето, 
вкупниот број на избирачи во избирачкото место 
според изводот од Единствениот избирачки список, 
вкупниот број на избирачи кои гласале, вкупниот број 
на гласачки ливчиња ставени во гласачката кутија, 
бројот на ливчињата кои се земени од избирачите и 
кои не се ставени во гласачката кутија, колку 
гласачки ливчиња се неважечки и колку гласови до-
била секоја листа на кандидати одделно. 

Член 85 
Во записникот се внесуваат и евентуалните за-

белешки дадени од членовите на избирачкиот одбор. 
Записникот го потпишуваат претседателот и чле-

новите на избирачкиот одбор. 
Записникот е важечки ако е потпишан од мнозин-

ството членови на избирачкиот одбор. 
Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги 

наведе причините за непотпишување на записникот од 
член на одборот. 

Доколку претставниците на подносителите на лис-
тите имаат забелешки имаат право истите да бидат 
евидентирани во записникот »и само така евиденти-
раните забелешки можат да се истакнуваат во приго-
ворите и да бидат предмет на оцена во жалбената пос-
тапка. 

Член 86 
Записниците и другиот изборен материјал, изби-

рачкиот одбор ги доставува до изборната комисија во 
рок од пет часа по завршувањето на гласањето. 

Примерок од записниците добива секој претстав-
ник на подносителот на листата. 

Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на 
дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член ги објавува 
првичните резултати од извршеното гласање на гла-
сачкото место. 

Изборниот материјал до изборната комисија го до-
ставува претседателот на избирачкиот одбор во при-
дружба на заинтересирани членови на избирачкиот 
одбор или претставници на подносителите на листите. 

За предавањето на материјалот од ставот 1 на овој 
член, се составува посебен записник. 

6. Утврдување на резултатите од изборите за пратеник 
во изборната единица 

Член 87 
Резултатите од изборите за пратеник во изборната 

единица ги утврдува изборната комисија. 
Изборната комисија резултатите од изборите за 

избор на пратеник во изборната единица ги утврдува 
откако ќе ги добие записниците од избирачките од-
бори и целокупниот изборен материјал. 

Утврдувањето на резултатите се врши на тој начин 
што се утврдува вкупниот број на избирачи во избор-
ната единица запишани во изводот од Единствениот 
избирачки список, вкупниот број на избирачи кои гла-
сале, бројот на неважечки гласачки ливчиња и се 
утврдува колку гласови дрбил секој кандидат. 
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Член 88 
За избран пратеник се смета кандидатот кој добил 

мнозинство гласови од избирачите кои гласале во 
изборната единица, под услов бројот на гласовите што 
ги добил да не е помал од 1/3 од вкупниот број из-
бирачи запишани во изводот од Единствениот из-
бирачки список за таа изборна единица. 

Ако потребниот број гласови утврден во ставот 1 
на овој член не го добил ниту еден кандидат, тогаш во 
таа изборна единица се спроведува втор круг на гла-
сање после 14 дена од денот на првото гласање. 

Во вториот круг на гласање учествуваат првите 
двајца кандидати кои добиле најмногу гласови од из-
бирачите во првиот круг на гласање. 

Кандидатите од став 4 на овој член не можат да го 
откажат своето учество во вториот круг. 

За избран пратеник во вториот круг на гласање се 
смета кандидатот кој добил најголем број гласови од 
избирачите кои гласале во вториот круг. 

Доколку во вториот круг двата кандидати добиле 
еднаков број гласови, мандатот се доделува со ждреп-
ка. 

Член 89 
Изборната комисија по утврдувањето на резулта-

тите од изборите за избор на пратеник во изборната 
единица, ги пресметува (сумира) резултатите од гла-
сањето за листи на кандидати во изборната единица. 

Член 90 
Изборната комисија составува два посебни запис-

ника за својата работа. 
Во записникот за утврдување на резултатите од 

изборот на пратеник во изборната единица се внесу-
ваат податоци за бројот на изборната единица, вкуп-
ниот број на избирачите во изборната единица за-
пишани во изводот од Единствениот избирачки спи-
сок, вкупниот број на избирачи кои гласале, бројот на 
неважечки гласачки ливчиња за кандидатите на из-
борната единица, име и презиме на секој кандидат со 
назначување, колку гласови добил секој од нив и име и 
презиме на избраниот кандидат. 

Во записникот за гласањето за листи на кандидати 
се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и 
тоа редниот број на изборната единица, вкупниот број 
на избирачи во изборната единица запишани во из-
водите од Единствениот избирачки список, вкупниот 
број на избирачи кои гласале, бројот на неважечки 
гласачки ливчиња за листите на кандидати и вкупниот 
број на гласови што ги добила секоја листа на канди-
дати. 

Член 91 
Во записникот се внесуваат и евентуалните забе-

лешки дадени од членовите на изборната комисија. 
Записникот го потпишуваат претседателот и чле-

новите на изборната комисија. 
Записникот е важечки ако е потпишан од мнозин-

ството членови на изборната комисија. 
Претседателот на изборната комисија треба да ги 

наведе причините за ^потпишување на записникот од 
член на комисијата. 

Доколку претставниците на подносителите на лис-
тите имаат забелешки, имаат право истите да бидат 
евидентирани во записникот и само така евидентира-
ните забелешки можат да се истакнуваат во пригово-
рите и да бидат предмет на оцена во жалбената пос-
тапка . 

Примерок од записникот добива и секој претстав-
ник на подносителот на листа. 

Член 92 
Изборната комисија записниците за својата работа 

и целокупниот изборен материјал во рок од 24 часа ги 
доставува до Државната изборна комисија. 

По рокот утврден во ставот 1 на овој член, избор-
ната комисија ги објавува првичните резултати од 
изборите за избор на пратеник во изборната единица. 

7. Утврдување на резултатите од гласањето за листи 
на кандидати 

Член 93 
Резултатите од гласањето за листа на кандидати ги 

утврдува Државната изборна комисија. 
Државната изборна комисија резултатите од гла-

сањето за листи на кандидати ги утврдува откако ќе ги 
добие записниците од изборните комисии и целокуп-
ниот изборен материјал. 

Државната изборна комисија резултатите ги утвр-
дува според бројот на гласовите што ги добиле лис-
тите на кандидати поодделно. 

Во утврдувањето на резултатите од изборите се 
применува Д^Хондт формулата. 

Во постапката за распределба на пратеничките ме-
ста се земаат предвид листите на кандидати кои ос-
воиле најмалку 5% од вкупниот број добиени гласови 
од избирачите кои гласале. 

По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови 
за секоја листа на.кандидати (таканаречена избирачка 
маса) секоја поодделно се дели со низот делители 1, 2, 
3, 4 ити., се додека не се распределат според опре-
делениот принцип сите 35 пратенички места. 

Количниците од делењето од ставот 6 на овој член се 
редат по големина при што се релевантни онолку нај-
големи количници колку што се избираат пратеници. 

Листата на кандидати добива толкав број прате-
нички места колку што има најголеми количници од 
бројот на количници^ од ставот 7 на овој член. 

Ако во доделувањето на последното пратеничко 
место се јават два идентични количника, мандатот се 
доделува со ждрепка. 

При распределбата на пратеничките места за из-
брани се сметаат толку кандидати колку што места 
добила листата. 

Од листата на кандидати се избрани кандидатите 
наведени во листата според утврдениот редослед. 

о С Ч л е н 9 4 , 
Државната изборна комисија за утврдување на ре-

зултатите од гласањето за листите на кандидати сос-
тавува записник. 

Во записникот се внесуваат податоци за резултатите 
од гласањето, и тоа: вкупниот број на изборни единици и 
избирачки места, вкупниот број на избирачи запишани во 
Единствениот избирачки список, вкупниот број на 
избирачи кои гласале, бројот на неважечки гласачки 
ливчиња, вкупниот број на гласови што ги добила секоја 
листа на кандидати поодделно, бројот на добиени 
пратенички места од секоја листа на кандидати и име и 
презиме на избраните кандидати. 

Член 95 
Државната изборна комисија ги објавува првич-

ните резултати од изборите за пратеници според про-
порционалниот принцип во рок од 48 часа по доби-
вањето на бројот на гласовите што ги добиле листите 
на кандидати поединечно. 

Член 96 
Изборите се сметаат за завршени по конечноста на 

резултатите за избор на сите 120 пратеници. 
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На избраниот пратеник Државната Изборна ко-
мисија му издава уверение за изборот. 

VII. ПОНИШТУВАЊЕ И ПОВТОРУВАЊЕ 
, НА ГЛАСАЊЕТО 

Член 97> 
Изборната комисија со решение ќе го поништи 

гласањето на гласачкото место за избор на пратеник, 
односно листа на кандидат во Изборната единица, ако: 

- се утврди дека во гласачката кутија има поголем 
број гласачки ливчиња; 

- е нарушена тајноста на гласањето; 
- неоправдано присуствувала полиција на гласач-

кото место; 
- гласањето било прекинато подолго од три часа.," 
Државната изборна комисија со решение ќе го по-

ништи гласањето на гласачкото место за листи на кан-
дидати во случаите од ставот 1 алинеја 1 на овој член. 

Гласањето нема да се поништи во случаите од ста-
вот 1 алинеја 1 на овој член и покрај тоа што бројот на 
гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од 
бројот на избирачите кои гласале, доколку тој број не 
влијае на резултатите од гласањето. i 

Против решението од ставовите 1 и 2 на овој член 
може да се поднесе жалба до надлежниот суд во рок од 
48 часа. ^ Г . 

Надлежниот суд е должен да донесе одлука по 
жалбата во рок од 48 часа по приемот на жалбата. 

Комисијата од ставовите 1 и 2 на овој член, гласа-
њето на гласачкото место ќе го повторат после 14 де-
на од денот на гласањето. 

УШ. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ 
И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Член 98 
На пратеникот му престанува мандатот пред исте-

кот на времето за кое е избран: 
- ако поднесе оставка; 
- кога е осуден за кривично дело за кое е пропи-

шана казна затвор во траење од најмалку пет години; 
- ако настапи случај на неспојливост со функцијата 

пратеник; ^ 
- во случај на смрт; 
- ако СО Правосилно решение иидс лишен суд делфи-

на способност; 
- ако му престане членството во партијата, а е из-

бран од листата на кандидати. ' 
Ако пратеникот поднесе оставка, Собранието на 

првата наредна седница констатира дека на прате-
никот му престанува мандатот од денот на одржу-
вањето на таа седница. 

Мандатот на пратеникот му престанува со денот на 
исполнувањето на условите од ставот 1 алинеи 2,3,4,5 
и 6 на овој член, што Собранието го констатира на пр-
вата наредна седница. 

Член 99 ? 
Ако на пратеникот кој е избран во изборната еди-

ница му престане мандатот по еден од основите ут-
врдени во членот 98 од овој закон, се распишуваат до-
полнителни избори. , -

Дополнителните избори ги распишува претседате-
лот на Собранието најдоцна 15 дена од денот на прес-
танокот на мандатот на пратеникот. 1 

Дополнителните избори не можат да се распишат 
шест месеци пред истекот на мандатниот период на 
Собранието. 

Член 100 
Дополнителни избори се распишуваат и кога на 

пратеник ќе му биде одземен мандатот. 

Пратеникот на кого му е одземен мандатот не мо-
же повторно да се кандидира ,на дополнителните'из-
бори како кандидат. 

Член 101 
Ако на пратеник кој е избран од листата на канди-

дати му престане мандатот по еден од основите ут-
врдени во членот 98 на овој закон, тогаш за остатокот 
од мандатот пратеник на Собранието^станува, наред-
ниот кандидат од листата. 

; Изборната комисија го известува« наредниот кан-
дидат од листата во случаите од ставот 1 на овој член, 
во рок од три дена од престанокот на мандатот на 
пратеникот. 

, Ако наредниот кандидат од листата од ставот 1 на 
овој член не ја извести изборната комисија во рок од 
осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се 
пренесува на наредниот кандидат на листата., 

ТК. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ИЗБОРИТЕ 

Член 102 
"средствата за спроведување на изборите се обез-

бедуваат од Буџетот на Република Македонија и со 
нив располага Државната изборна комисија, у * 

Од средствата наменети за изборите, две третини 
служат за покривање на трошоците сврзани со изборните 
дејствија на органите за спроведување на изборите. ч 

•f Една третина од средствата за спроведување, на 
изборите служи за покривање на дел од трошоците 
кои ги направиле организаторите на Изборната, кам-
пања чии кандидати се избрани за пратеници., г; HI 

X; ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТОТ1РАВО 

Член 103 
^Постапката за заштита Иа избирачкото право е 

итаа. 
Поднесоците (приговорите и жалбите) за заштита 

на избирачкото право се доставуваат непосредново 
надлежните изборни органи. 
, •• Второстепените одлуки на надлежните органи; се 
конечни и против нив не се дозволени правни средства. 

Член 1(к 
Секој подносител на листа на кандидат и секој кан-

, дидат има право да поднесе приговор до изборната ко-
мисија заради неправилности во постапката за табор. 

Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува 
во рок од 48 часа од констатирањето на неправилнос-
тите, односно по завршувањето на гласањето. ^ | 

. Изборната комисија е должна во рок од 48 часа од 
приемот на приговорот да донесе решение, £ > | 

. Против решението на изборната комисија може да 
се поднесе жалба до апелациониот суд чија месна 
надлежност е за подрачјето на изборната единица во 
рок од 48 часа. , * 

Жалбата се поднесува преку надлежната изборна 
Комисија. ~ > 

• Апелациониот суд е должен да донесе; одлука во 
• рок од 48 часа по приемот ќа жалбата, * 

ј 
Члек 105 

Секој подносител на листа на кандидати во пос-
тапката за гласање и утврдувањето на резултатите од 
гласањето има право да поднесе приговор до Држав-
ната изборна комисија. • , " > 

Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува во 
рок од 48 часа по консгатирањето на неправилностите. 

I 
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Против решението на Државната изборна коми-
сија може да се поднесе жалба до Врховниот суд во 
рок од 48 часа од приемот на решението. 

Жалбата се поднесува преку Државната изборна 
комисија. 

Врховниот суд на Република Македонија е должен да 
донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на жалбата. 

Врховниот суд на Република Македонија по жалби-
те решава во совет од петмина судии, избрани по пат 
на ждрепка. 

Член 106 
Секој избирач ако констатира неправилности во 

постапката за избор може да поднесе приговор до из-
борната комисија во рок од 48 часа. 

Изборната комисија е должна во рок од 48 часа од 
приемот на приговорот да донесе решение. 

Против решението на изборната комисија може да 
се поднесе жалба во рок од 48 часа до апелациониот 
суд чија месна надлежност е за подрачјето на изборна-
та единица. 

Жалбата се поднесува преку надлежната изборна 
комисија. ' 

Апелациониот суд е должен да донесе одлука по 
жалбата во рок од 48 часа. 

XI. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 107 
Изборите и изборната постанка можат да ги наб-

људуваат претставници на меѓународни асоцијации и 
организации. 

Изборите и изборната постапка можат да ги наб-
људуваат и претставници на регистрирани организа-
ции и здруженија за заштита на човековите права и 
слободи во Република Македонија. 

Субјектите од ставовите 1 и 2 на овој член треба 
најдоцна 15 дена пред одржувањето на изборите да го 
најават набљудувањето кај Државната изборна коми-
сија. 

Државната изборна комисија на претставниците 
од ставовите 1 и 2 на овој член им обезбедува полно-
мошно. 

Претставниците на кои им е издадено полномошно 
имаат право да ги следат сите активности што се из-
вршуваат за време на изборната кампања и на денот 
на изборите. 

Претставниците од ставовите 1 и 2 на овој член се 
должни да бидат непристрасни, објективни и неутрал-
ни во однос на изборниот процес. 

) > 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 108 
За спречување на изборите и гласањето, за повре-

да и злоупотреба на избирачкото право, како и за 
повреда на слободата на определувањето на изби-
рачите, за поткуп при изборите и гласањето, за униш-
тување на изборните исправи и за извршена изборна 
измама, сторителот ќе се казни според одредбите на 
Кривичниот законик. 

Член 109 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок лице од членот 7 на овој закон, кое 
учествува во изборната кампања со својата униформа. 

Член НО 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 

v казни, за прекршок политичка партија која не се 
- придржува до рокот од членот 43 на овој закон. 

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и кандидат 
или друго физичко лице за дејствијата од став 1 на 
овој член. 

Член 111 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице кое попречува и 
оневозможува изборна кампања (член 45). 

Член 112 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 

казни јавно гласило: 
- кое нема да обезбеди рамноправно претставување 

на кандидатите за пратеници, политичките партии, 
групата избирачи и на нивните програми од членот 46 
став 1 на овој закон; 

- кое нема да ги прифати и објави навремено пра-
вилата од членот 46 став 2 на овој закон; 

- кое ќе го објави истражувањето на јавното мис-
лење во период од пет дена пред денот на гласањето 
од членот 47 став 2 на овој закон; 

- ако го објави изборното пропагандно известу-
вање без наведување дека се работи за платен оглас од 
членот 48 на овој закон. 

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок и одговорниот уредник за дејстви-
јата од ставот 1 на овој член. 

* у ' ' 

Член ИЗ 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок: 
- одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го 

објави истражувањето на јавното мислење за кандида-
. тате без да ги наведе податоците од членот 47 став 1; 

- одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го 
објави истражувањето на јавното мислење во период од 
пет дена пред денот на гласањето од членот 47 став 2; 

- одговорниот уредник на јавното гласило ако го 
објави изборното пропагандно известување без обја-
вување на нарачувачот (член 47 став 1 од овој закон). 

Со парична казна**5Д 40.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице на општина, од-
носно Градот Скопје кјќо не утврди места за лепење на 
плакати без надоместок и не изврши нивно обележу-
вање за секој подносител на листи поодделно (член 
50). 

5л6н115 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице кое врши униш-
тување на изборни плакати или лепење плаката преку 
друга плаката на организатор на изборна кампања на 
места определени за нивно истакнување (член 51). 

Член 116 
Со парична казна од 200.000 до ЗОО.ОбО денари ќе се 

казни за прекршок политичка партија која: 
- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48 

часа пред неговото одржување; 
- го организира собирот спротивно на членовите 53 

и 54 од овој закон. , f 

Член 117 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице на надлежниот 
државен орган, верска заедница или јавна институција 
која на организаторот на изборната кампања ќе му 
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дозволи организирање на предизборни собири спро-
тивно на членот 54 од овој закон. 

Член 118 
Со парична казна од 200.000 до 300 000 денари ќе се 

казни за прекршок политичка партија која нема да 
поднесе извештај за финансирање на изборната кам-
пања од членот 56 на овој закон, односно нема да ги 
собере сите средства за финансирање на изборната 
кампања на неговата сметка според членот 55 од овој 
закон. 

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок политичка партија доколку во 
изборната кампања потроши повеќе финансиски сред-
ства отколку што е утврдено во членот 58 од овој за-
кон. 

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 
казни и одговорното лице на политичката партија за 
дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член. 

Член 119 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок лицето од член 73 став 1 на овој 
закон ако во времето и местото на гласањето носи 
ознака или симбол на политичка партија или канди-
дат. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
На првите наредни избори кандидатите за членови 

на Државната изборна комисија и нивни заменици од 
членот 13 став 3 на овој закон ги предлагаат политич-
ките партии во опозиција кои во првиот круг на из-
борите за пратеници во Собранието одржани во 1994 
година добиле најмногу гласови според извештајот на 
Државната изборна комисија за утврдување на резул-
татите усвоен од Собранието. 

На првите наредни избори кандидатите за членови 
на органите за спроведување на изборите од членот 16 
став 3 и членот 20 став 2 на овој закон ќе ги предла-
гаат политичките партии во опозиција кои на избо-
рите за пратеници во Собранието одржани во 1994 
година во првиот круг добиле најмногу гласови според 
извештајот на Државната изборна комисија за утврду-
вање на резултатите усвоен од Собранието. 

Член 121 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за избор на пратеници ("Службен 
весник на СРМ" број 28/90). 

Член 122 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 

686. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕФЕ-

РЕНДУМ И ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА 

Се прогласува Законот за референдум и граѓанска 
иницијатива, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 19 мај 1998 година. 

Број 07-2022/1 л Претседател 
19 мај 1998 година н а Република Македонка, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА РЕФЕРЕНДУМ И ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат прашањата за кои се 

распишува референдум, начинот на распишување и 
спроведување на референдумот како и начинот на 
остварување на граѓанската иницијатива. 

Член 2 
Референдум распишува Собранието на Република 

Македонка (во натамошниот текст: Собранието). 
Член 3 

Референдум задолжително се распишува за усвоју-
вање на одлука на Собранието за менување на грани-
цата на Републиката и на одлука за стапување или иста-
пување од сојуз или заедница со други држави. 

Член 4 
Референдум може да се распише за донесување на 

закони, за потреба од ратификација на меѓународни 
договори и за други прашања од надлежност на Собра-
нието (претходен). 

Член 5 
Референдум може да се распише за преоценување на 

закони и одлуки донесени од Собранието од страна на 
избирачите или за изјаснување на избирачите за други 
прашања за кои одлучило Собранието (дополнителен). 

Член 6 
За прашањата од пошироко значење за граѓаните и 

Републиката претходно може да се распише советода-
вен референдум. 

Одлуката донесена на советодавниот референдум не 
го обврзува Собранието. 

Член 7 
Референдум не може да се распише за прашања што 

се однесуваат на Републичкиот буџет и завршната 
сметка на Буџетот, за јавните давачки, за резервите на 
Републиката, за прашања на изборите, именувањата и 
разрешувањата и за амнестија. 

Референдум не може да се распише и за прашана 
што се однесуваат на одбраната, воената и вонредната 
состојба и за уредбите со законска сила донесени за 
време на воена или вонредна 'состојба. 

Член 8 
Референдум може да се распише и во единиците на 

локалната самоуправа за прашања од локално значење 
и од надлежност на единиците на локалната самоу-
права. 

Референдумот од став 1 на овој член, се уредува со 
статутот на единицата на локалната самоуправа. 

Член 9 
Граѓанска иницијатива се покренува за поднесување 

на предлог за пристапување кон измена на Уставот на 
Република Македонија, за предлагање, за донесување 
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закон и за донесување на одлуки и решавање на други 
прашања од надлежност на Собранието. 

Граѓанска иницијатива може да се покрене и за ра-
спишување на референдум, за изјаснување на граѓаните 
за одделни прашања од надлежност на Собранието. 

Член 10 
Иницијатива за собирање потписи на избирачи за 

поднесување предлог за пристапување кон измена на 
Уставот на Република Македонија, за предлагање за 
донесување закон и за донесување на одлуки и реша-
вање на друти прашања од[надлежност на Собранието, 
може да покренат граѓаните, регистрираните поли-
тички партии или здруженијата на граѓани. 

Член 11 
За дејствијата, актите, поднесоците и другите списи 

во врска со спроведувањето на референдум не се плаќа 
такса и сите дејствија во постапката се ослободуваат од 
плаќање на сите видови данок. 

П. РЕФЕРЕНДУМ 

1. Референдум за усвојување на одлуки за менување наѓ 
границата на Републиката и за стапување или истапу-

вање од сојуз или заедница со други држави 

Член 12 
Со донесување на одлука за менување на границата 

на Републиката и на одлука за стапување или истапу-
вање од сојуз или заедница со други држави, Собрани-
ето распишува референдум за усвојување на одлуката. 

Член 13 
Одлуката за менување на границата на Републиката 

и одлуката за стапување или истапување од сојуз или 
заедница со други држави се усвоени на референдум ако 
на референдумот за нив гласало мнозинството од вкуп-
ниот број на избирачи запишани во Единствениот изби-
рачки список. 

Член 14 
Одлуката за менување на границата на Републиката 

и одлуката за стапување или истапување од сојуз или 
заедница со други држави усвоена на референдум е за-
должителна 

2. Законодавен референдум 

Член 15 
Законодавен референдум може да се распише за 

прашања што треба да се уредат со закон (претходен 
референдум) или за преоценување на закон што прет-
ходно е донесен (дополнителен референдум). 

Член 16 
Претходен законодавен референдум може да се ра-

спише за: 
- определено прашање кое треба да се уреди со 

закон; 
- предложениот закон со кој се уредува определено 

прашање на начин како што е предложено и 
- со предложениот закон да се уреди определено 

прашање кое со закон не е уредено. 
Член 17 

Предлог за распишување на законодавен референ-
дум можат да поднесат Владата на Република Македо-
нија, секој пратеник или најмалку 10.000 избирачи. 

Предлогот од ставот 1 на овој член од името на 
избирачите го поднесува овластениот претставник. Кон 
предлогот мора да бидат приложени потписите на изби-
рачите. 

Постапката за собирање на потписи на избирачите 
за распишување на законодавен референдум се спрове-
дува на начин утврден со закон. 

Член 18 
Прашањето за кое се предлага распишување на за-

конодавен референдум, треба да биде формулирано 
прецизно и недвосмислено. 

Член 19 
Предлогот за распишување на законодавен рефе-

рендум се поднесува до Собранието. 
Предлогот за распишување на законодавен рефе-

рендум треба да биде образложен. 
По приемот на предлогот од ставот 1 на овој член 

доколку се оцени дека наведеното прашање што е пред-
мет на референдумот не е јасно и предлогот не е обра-
зложен ќе се повика предлагачот јасно да го определи 
прашањето или да го дополни предлогот со образложе-
ние. 

Член 20 
Собранието е должно да одлучува во рок од 30 дена 

од поднесувањето на предлогот з£ распишување на за-
конодавен референдум. 

Одлуката за распишување на законодавен референ-
дум се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

Член 21 
Собранието може да го одбие предлогот за распишу-

вање на законодавен референдум, ако предлагачот не 
постапи по барање од членот 19 став 3 на овој закон. 

Собранието ќе го одбие предлогот за распишување 
на законодавен референдум ако оцени дека содржината 
на предлогот "не е во согласност со Уставот на Репу-
блика Македонија и со овој закон 

Член 22 
Собранието е должно да распише законодавен рефе-

рендум кога предлог ќе поднесат најмалку 150.000 изби-
рачи, за прашања од надлежност на Собранието со-
гласно со одредбите од овој закон. 

Член 23 
Одлуката за законодавен референдум е усвоена ако 

за неа гласало мнозинството од избирачите што гла-
сале, доколку гласале повеќето од половината од вкуп-
ниот број на избирачи запишани во Единствениот изби-
рачки список. 

Одлуката донесена на законодавен референдум е за-
должителна. 

Член 24 
Собранието е должно да донесе закон ако на законо-

давен (претходен) референдум избирачите се изјасниле 
за донесување на закон. 

Собранието не може да донесе закон ако на законо-
давен (претходен) референдум избирачите се изјасниле 
против донесување на закон или против"начинот^на 
уредување на определено прашање, што би бил во 
спротивност со резултатите од референдумот, ниту пак 
да го повтори референдумот по истото прашање пред 
истекот за период од една година од одржувањето на 
референдумот. 

Член 25 
Собранието е должно во рок од 60 дена по спроведе-

ниот законодавен (дополнителен) референдум да го 
уреди прашањето, односно законот по кој е одлучувано 
на референдумот во согласност со резултатите од рефе-
рендумот. 
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3. Референдум за потреба од ратификација на меѓуна-
родни договори 

Член 26 
Референдум може да се распише за потреба од рати-

фикација на меѓународни договори. 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на зако-

нодавен референдум, соодветно се применуваат на ре-
ферендумот за ратификација на меѓународни договори. 

4. Референдум за други прашања од надлежност на 
Собранието 

Член 27 
Референдум може да се распише и за други прашања 

од надлежност на Собранието. 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на зако-

нодавен референдум соодветно се применуваат на ре-
ферендумот за други прашања од надлежност на Собра-
нието. 

1П. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕ-
РЕНДУМ 

1. Распишување на референдум 

Член 28 
Референдумот го распишува Собранието со одлука. 
Референдумот се распишува за делата територија на 

Република Македонија. 
Член 29 

Со одлуката за распишување на референдум се утвр-
дува: видот на референдумот, одлуката за која ќе се 
изјаснува, текстот на прашањето што се става на рефе-
рендумот, денот на распишување на референдумот и 
денот на неговото одржување. 

Член 30 
Одлуката за распишување на референдум се обја-

вува во „Службен весник на Република Македонија". 
Од денот на објавувањето на одлуката за распишу-

вање на референдум до денот; на одржувањето на рефе-
рендумот не можат да поминат помалку од 6Q ниту 
повеќе од 90 дена. 

Ч л е Ж • 
За ден на одржување на референдум се определува 

недела или друг неработен ден. 
Во ист ден можат да се одржат два или повеќе рефе-

рендуми. 
Член 32 

Одлуката за распишување на референдум се обја-
вува и во јавните гласила најдоцна 15 дена пред денот на 
одржувањето на референдумот. 

Во јавните гласила се објавува и текстот на одлуката 
по која ќе се изјаснува на референдумот. 

Член 33 
Граѓаните за одржување на референдумот се изве-

стуваат преку јавен повик и истакнување плакати на 
видни места. 

2. Органи за спроведување на референдумот 

Член 34 
Референдумот го спроведуваат: 
- Државната изборна комисија; 
- изборните комисии на изборните единици (во ната-

мошниот текст: изборни комисии) и 
- избирачките одбори. 

Член 35 
Државната изборна комисија при спроведувањето на 

референдумот: 
- се грижи за законитост во подготовката и спрове-

дувањето на референдумот; 
- ја усогласува работата и им дава упатство на из-

борните комисии; 
- ги пропишува обрасците за спроведување на овој 

закон; 
- ги утврдува единствените стандарди за условите за 

спроведување на референдумот; 
- го утврдува и објавува резултатот од референду-

мот и 
- врши и други работи. 

Член 36 
Изборната комисија при спроведувањето на рефе-

рендумот: 
- го именува составот на избирачките одбори и дава 

упатство за нивната работа; 
- се грижи за законито спроведување на референду-

мот; 
- ги утврдува резултатите од изборната единица и 
- врши и други работи. 

Член 37 
Избирачкиот одбор е составен од претседател, 

двајца членови и нивни заменици. 
Член 38 

Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласа-
њето на гласачките места, обезбедува правилност и 
тајност на-гласањето, обезбедува слободно и мирно 
одржување на гласањето, го утврдува резултатот од 
гласањето на гласачките места и врши други работи. 

3. Право на гласање на референдумот 

Член 39 
Право на глас на референдумот има секој државја-

нин на Република Македонија кој наполнил 18 години 
живот и е деловно способен. 

Член 40 
Граѓаните кои на денот на референдумот не се во 

местото на своето живеалиште поради отслужување на 
воениот рок или се на воена вежба, гласаат во воената 
единица. 

За избирачите од ставот 1 на овој член, референду-
мот го спроведува избирачкиот одбор од најблиското 
избирачко место. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се однесу-
ваат и за лицата кои се наоѓаат во притвор или на 
издржување казна затвор. 

Избирачите кои се наоѓаат на привремена работа 
или престој во странство, гласаат на гласачките места 
во местото во кое било нивното последно зќивеалиште. 

4. Спроведување на гласањето 

Член 41 
Референдумот се спроведува на гласачки места 

утврдени со закон. 
За спроведувањето и начинот на гласањето на рефе-

рендумот се применуваат одредбите од Законот за из-
бор на пратеници во Собранието на Република Македо-
нија, доколку со овој закон поинаку не е определено. 

Член 42 
Јавната пропаганда за референдумот мора да 

заврши најдоцна 48 часа пред денот на гласањето. 
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Член 43 
Референдумот се спроведува од 7,00 до 19,00 часот. 
Гласачкото место на кое гласале сите граѓани запи-

тани во изводот на Единствениот избирачки список, 
може да се затвори и пред истекот на времето опреде-
лено за гласање. 

Член 44 
Ца гласачкото место се истакнува одлуката за ра-

спишување на референдум и текстот на прашањето 
што се става на референдум. 

Член 45 
На референдум се гласа со гласачко ливче. 
Гласачките ливчиња за референдумот се печатат во 

иста големина и боја и од ист состав на хартија. 
Член 46 

Гласачкото ливче го содржи прашањето што се 
става на референдум и упатство за начинот на гласа-
њето. 

Ако се гласа за повеќе прашања, за секое прашање 
се гласа на посебно гласачко ливче. 

Прашањето на гласачкото ливче мора да биде фор-
мулирано прецизно и недвосмислено, така што граѓани-
нот на референдумот да може да одговори со „ЗА" или 
„ПРОТИВ". 

Член 47 
Граѓанинот на референдумот се изјаснува, така што 

на гласачкото ливче го заокружува зборот „ЗА" или 
„ПРОТИВ". 

5. Начин на гласање на референдум 

Член 48 
Гласањето на референдумот е тајно. 
Граѓанинот не може да биде повикан на одговорност 

за гласање на референдум. 
Член 49 

На референдумот секој граѓанин има право само на 
еден глас. 

Граѓанинот може да гласа само лично. 
Граѓанинот кој е неписмен или поради физички не-

достатоци не може да гласа на начин утврден со овој 
закон или друг закон, има право со себе да доведе лице 
кое ќе му помогне при гласањето. 

На граѓанинот кој е неписмен во гласањето ќе му 
укаже помош избирачкиот одбор. 

6. Утврдување на резултатите од гласањето на рефе-
рендум 

Член 50 
Избирачкиот одбор по завршувањето на гласањето, 

без прекин во броењето го утврдува резултатот од гла-
сањето на гласачкото место. 

Член 51 
Избирачкиот одбор за својата работа составува за-

писници. 
Формата и содржината на записниците ги пропи-

шува Државната изборна комисија. 
Член 52 

Записникот за резултатот од гласањето на гласач-
кото место и другиот материјал за спроведување на 
референдумот, избирачкиот одбор го доставува до из-
борната комисија во рок од 5 часа по завршувањето на 
гласањето. 

Член 53 
Изборната комисија го утврдува резултатот од гла-

сањето на референдумот во изборната единица. 
Член 54 

Изборната комисија за својата работа составува за-
писник. 

Формата и содржината на записникот го пропишува 
Државната изборна Комисија. 

Член 55 
Записникот за резултатот од гласањето на референ-

думот во изборната единица и другиот материјал за 
спроведување на референдумот изборната комисија го 
доставува до Државната изборна комисија во рок од 24 
ЧаСа* тт е/: Член 56 

Државната изборна комисија го утврдува и го обја-
вува резултатот од референдумот во рок од 48 часа по 
добивањето на резултатите од гласањето на референду-
мот. тт Член 57 

Извештајот за резултатите од референдумот содржи 
податоци за: 

- бројот на избирачите запишани во Единствениот 
избирачки список; 

- бројот на избирачите кои гласале; 
- неважечки гласачки ливчиња; 
- важечки гласачки ливчиња; 
- избирачите кои гласале „ЗА" и 
- избирачите кои гласале „ПРОТИВ". 

Член 58 
Државната изборна комисија резултатот од рефе-

рендумот го објавува во „Службен весник на Република 
Македонија", во рок од 15 дена од денот на одржува-
њето на референдумот. 

Извештајот за резултатот од референдумот, Држав-
ната изборна комисија го доставува до Собранието на 
Република Македонија. 

Член 59 
Средствата за спроведување на референдумот се 

обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. 

IV. ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА ГЛАСАЊЕ 
НА РЕФЕРЕНДУМ 

Член 60 
Секој граѓанин има право да поднесе приговор до 

изборната комисија, поради неправилностите во по-
стапката за гласање на гласачките места и за работата 
на избирачкиот одбор во рок од 72 часа од денот на 
одржувањето на референдумот. 

Изборната комисија е должна во рок од 24 часа од 
приемот на приговорот да донесе решение. 

Против решението на изборната комисија може да 
се поднесе жалба до апелациониот суд чија месна над-
лежност е за подрачјето на изборната единица. 

Апелациониот суд е должен да донесе одлука по 
жалбата во рок од 48 часа. 

Член 61 
Секој граѓанин има право поради неправилности во 

работата на изборните комисии во рок од 72 часа од 
денот на одржувањето на референдумот да поднесе 
приговор до Државната изборна комисија. 

Државната изборна комисија е должна во рок од 48 
часа од приемот на приговорот да донесе решение. 

Против решението на Државната изборна комисија 
може да се поднесе жалбата до Врховниот суд на Репу-
блика Македонија. 

Врховниот суд на Република Македонија е должен 
да донесе одлука по жалбата во рок од 48 часа. 
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V. ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА 

62 
Предлог за пристапување кон измена на Уставот на 

Република Македонија можат да ћоднесат 150.000 гра-
ѓани со избирачко право. 

Во предлогот мора да биде наведено во што и како 
да се измени Уставот, како и причините за измената. 

Кон предлогот мора да бидат приложени 150.000 
Потписи на граѓани со избирачко право. 

Член 63 
Предлог за донесување на закон можат да поднесат 

најмалку Л0.000 избирачи. 
Предлогот за донесување на закон мора да беде из-

готвен во согласност со Деловникот на Собранието. 
Кон предлогот мора да бидат приложени најмалку 

10.000 потписи од избирачи. 
Член 64 

Граѓанска иницијатива за распишување на референ-
дум можат да покренат и 150.000 избирачи за одделни 
прашања од надлежност на Собранието. 

Член 65 
Граѓанска иницијатива се покренува и за донесување 

на одлуки и решавање на други прашања што се во 
надлежност на Собранието. 

За предлогот од ставот 1 на овој член, Собранието е 
должно да расправа во рок од 60 дена од денот на 
поднесувањето, доколку предлогот го поддржат нај-
малку 10.000 избирачи. 

Член бб 
Иницијатива за собирање потписи за предлагање, за, 

пристапување кон измена на Уставот на Република Ма-
кедонија, предлагање за донесување на закон, како и 
донесување на одлуки и за решавање на други прашања 
од надлежност на Собранието, можат да покренат 100 
избирачи, регистрирана политичка партија или здруже-
ние на граѓани. 

За иницијативата се известува претседателот на Со-
бранието. 

Рокот за собирање на потписи за поднесување на 
предлог за Пристапување кон измена на Уставот на 
Република Македонија е шест месеци од денот на за-
почнувањето со собирање на потписи. 

Рокот за собирање на потписи за предлагање за до-
несување на закон и за донесување на одлуки и реша-
вање на други прашања што се во надлежност на Со-
бранието е три месеци од денот на започнувањето со 
собирање на потписи. 

Член 67 
Избирачот својата поддршка кон предлогот ќе ја 

даде на начин утврден со закон. 
Член 68 

Иницијатива за пристапување кон измена на Уста-
вот и за донесување на закон може да даде секој граѓа-
нин, институции и здруженија до овластените предла-
гачи. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за републички референдум („Службен 
весник на СРМ" број 29/73 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 40/91). 

Член 70 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

« 7 . 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА 
РАЗВОЈОТ 

Се прогласува Законот за основање на Македонска 
банка за поддршка на развојот, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 21 мај 1998 година. 

Број 07-2041/1 Претседател 
21 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје ^ Р 0 Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски ,с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА БАНКА 

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се основа и се уредува работењето и 
организацијата на Македонската банка за поддршка на 
развојот (во натамошниот текст: Банка). 

Член 2 
Основна задача на Банката е поддршка на развојот 

што ја извршува преку следниве сектори: 
- финансирање на инвестиции на мали и средни 

претпријатија; 
- поддршка на извозот и 
- спроведување на заеми и донации од странство. 

Член 3 
Банката работи според одредбите на Законот за 

банки и штедилници доколку со овој закон поинаку не е 
уредено. 

2. ОСНОВАЊЕ 

Член 4 
Банката се основа како акционерско друштво. 
Покрај Република Македонија, основачи на Банката 

можат да бидат и Стопанската комора на Македонија, 
како и други домашни и странски правни лица. 

Основачкиот капитал при основањето на Банката 
изнесува денарска противвредност на 30 милиони гер-
мански марки, сметано според средниот курс на Народ-
ната банка на Македонија на денот на уплатата. 

Учеството на Република Македонија во основач-
киот капитал не може да биде помало од 51%. Основач-
киот капитал што го уплатува Република Македонија, 
при основањето на Банката, се обезбедува од сред-
ствата добиени од приватизацијата на „Македонските 
телекомуникации". 

Вкупното учество на странските правни лица во ос-
новачкиот капитал, не може да биде поголемо од 30%. 

Член 5 
Банката стекнува својство на правно лице со уписот 

во трговскиот регистар. 
Кон пријавата за упис во трговскиот регистар се 

поднесува: 
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- основачкиот акт; 
- статут на Банката и 
- доказ дека е уплатен основачкиот капитал од чле-

нот 4 став 3 на овој' закон. 

3. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ 

Член 6 
Предмет на работењето на Банката е: 
- кредитирање на отпочнување со работа и развој на 

мали и средни претпријатија со обезбедување средно-
рочни и долгорочни кредити; 

- финансирање на извозот со кредити одобрени за 
идентификувани приливи од извоз; 

- издавање на гаранции за кредити одобреше за иден-
тификувани приливи од извоз и 

- осигурување и реосигурување на идентификувани 
приливи од извоз од комерцијални и некомерцијални 
ризици. 

Работите од ставот 1 алинеи 1,2 и 3 на овој член 
Банката ги врши преку комерцијални банки. 

За вршење на работите од ставот 1 на овој член^ 
Банката може од свое име и за своја сметка, врз основа 
на одлука на Управниот одбор, да склучува кредитни 
работи со домашни и странски институции и да издава 
хартии од вредност во согласност со закон. 

Банката нема даг одобрува кредити или да издава 
гаранции на државата, на јавните претпријатија и на 
институциите што се финансираат од буџет. 

Банката ќе ги извршува активностите предвидени во 
овој 'шен единствено со претпријатија кои навремено 
ги намируваат своите пристигнати обврски кон бан-
ките. 

Начинот на вршење на работите од ставовите 1,2, 3 
и 4 на овој член поблиску се уредува со статутот на 
Банката, 

Член 7 
При одобрувањето на проектите Банката ќе води 

сметка за обезбедување на заштитата на животната 
средина, согласно со законите на Република Македо-
нија и долгорочните заложби за исполнување на дирек-
тивите на Европската унија за заштита на животната 
средина и природата. 

Банката при одобрувањето на кредитите и давањето 
на гаранции ќе ги има предвид меѓународните принципи 
за, слободна трговија и конкуренција, како и правилата 
на Светската трговска организација; 

Член 8 
Банката може да ги врши сите работи од свое име и 

еа своја сметка, доколку тие се во врска со исполнување 
на работите наведени во членот 6 на овој закон. 

Банката не може да прима парични депозити на фи-
зички и правни лица, освен депозити што служат како 
гаранција за осигурување и реосигурување од комерци-
јални и некомерцијални ризици. 

Банката не може да врши платен промет во земјата, 
како и да тргува со хартии од вредност за други лица. 

4. СРЕДСТВА 

Член 9 
Средства на Банката се: 
- уплатениот основачки капитал; 
- емисијата на хартиите од вредност, согласно со 

членот 6 став 3 од овој закон и 
- други избори. 
Банката е должна во статутот и другите општи акти 

да ги утврди условите и начинот на одржување и зголе-
мување на реалната вредност на средствата од ставот 1 
на овој член и со соодветни инструменти да обезбеди 
редовна наплата на своите побарувања. 

Член 10 
Банката работи самостојно според начелата на бан-

карското работење, а особено: 
- ликвидност; 
- сигурност и 
- рентабилност. 

Член 11 
Гарантниот капитал на Банката ги опфаќа: 
- основачкиот капитал; 
- резервите и 
- други извори со кои Банката неограничено ги по-

крива деловните ризици и загубите на Банката. 
Во гарантниот капитал не влегуваат резервите за 

сигурност. 
Член 12 

За покривање на ризиците од вршењето на работите 
од членот 6 став 1 алинеја 3 на овој закон, Банката 
формира резерви на сигурност. 

Вишната на резервите од ставот 1 на овој член ја 
утврдува Владата на Република Македонија. 

Член 13 
Банката од нето добивката распределува дивиденда 

на акционерите. 
При распределбата на дивидендата, Банката првен-

ствено ќе води сметка за одржување и зголемување на 
'резервите на Банката. 

Дивидендата што и припаѓа на државата се прене-
сува во резервите на Банката. 

Секој акционер дивидендата што му припаѓа може 
да ја трансформира во акционерски капитал. 

Член 14 
За шлем кредит во смисла на овој закон и во соглас-

ност со Законот'за банките и штедилниците се смета 
поединечен кредит одобрен на еден заемобарател, кој 
изнесува 10% од гарантниот капитал на Банката. 

Вкупниот износ на сите кредити и другите побару-
вања и гаранции за поединечниот заемопримател не 
смее да изнесува повеќе од 30% од гарантниот сопствен 
капитал на Банката. _ 

Вкупниот износ на големите кредити не смее да го 
надмине трикратншт износ на гарантниот сопствен ка-
питал на банката. 

Член 15 
За обврските на Банката за работите од членот 6 

став 1 алинеи 1 и 2 и став 3 од истиот член, како и за 
настанатите обврски спрема доверителите или спрема 
трети лица, Банката гарантира со гарантниот капитал 
од членот 11 на овој закон. 

Доколку гарантниот капитал и резервите на сигур-
ност на Банката не се доволни таа да може да ги извр-
шува работите според членот 6 став 1 алинеја 1 на овој 
закон, Република Македонија може во рамките на бу-
џетските средства да ги презема обврските на Банката. 

За преземените обврски од ставот 2 на овој член, 
министерот за финансии и Банката ќе склучат договор 
со кој поблиску ќе се регулира начинот на враќање на 
средствата. 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БАНКАТА 
Член 16 

Работите од членот 6 став 1 на овој закон, Банката 
ги врши преку: 

- организациона единица за поддршка на развојот на 
мали и средни претпријатија и 

- организациона единица поддршка на извозот. 
Внатрешната с^гшшаццја на Банката поблиску се 

уредува со статутот ж* Бдошота и други општи акт;?. 
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7. ОРГАНИ НА БАНКАТА 
Член 17 

Органи на Банката се: собрание на акционери, упра-
вен одбор, директор и други органи утврдени со стату-
тот. 

Претставниците на државниот капитал на Репу-
блика Македонка како основач на Банката во Собра-
нието на акционерите ги именува Владата на Република 
Македонија. 

Член 18 
Бројот, составот, надлежностите, правата, должно-

стите и одговорностите на органите на Банката побли-
ску се уредуваат со Статутот на Банката. 

Статутот на Банката и неговите измени и дополну-
вања ги донесува Собранието на акционерите во со-
гласност со одредбите на Законот за банките и штедил-
ниците. 

8 .Н А Д З О Р 

Член 19 
Народната банка на Република Македонија врши 

супервизорски надзор на Банката согласно со Законот 
за банките и штедилниците. 

Член 20 
За потребите на информирање на акционерите, 

Банката изготвува годишен извештај (најдоцна до 30 
јуни во годината што календарски следи по деловната 
година) проверен и оценет од овластен економски про-
ценител. 

Член 21 
Деловната година на Банката одговара на соодвет-

ната календарска година. 

9. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 22 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". " 
т . 

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

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

ДОНИЈА ВО РОМАНИЈА 

689. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

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

ДОНИЈА ВО КАНАДА 

Се поставува: 
I 

Благој Зашов, министер - советник во Амбасадата 
на Република Македонија во Романија, за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Романија, со седиште во Букурешт. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 58 
12 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, е.p. 

Се поставува: 
I 

Јордан Веселинов, министер - советник во Амбаса-
дата на Република Македонија во Канада, за вонреден и 
ополномопгген амбасадор на Република Македонија во 
Канада, со седиште во Отава. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. ЈЈЈ 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, е.p. 

Указ број 59 
12 мај 1998 година 

Скопје 
690. 

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

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОПГГЕН АМБАСАДОР-ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВ-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА 

ХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО - ФАО 

Се поставува: 
I 

Виктор Габер, вонреден и ополномопгген амбасадор 
на Република Македонија во Република Италија, за 
вонреден и ополномоштен амбасадор - претставник на 
Република Македонија во Организацијата на Обедине-
тите Нации за храна и земјоделство - ФАО, со седиште 
во Рим. 

И 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Указ број 60 
12 мај 1998 година 

Скопје 
691. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонка донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО СУВЕРЕНИОТ ВОЕН РЕД НА 

МАЛТА 
Се поставува: 

I 

Виктор Габер, вонреден и ополномопгген амбасадор 
на Република Македонија во Република Италија, за 
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вонреден и опшшомоштен претставник на Република 
Македонија во Суверениот воен ред на Малта, со се-
д и т е во Рим. 

И 

Министерот за надворешни работи ќе го 
овој указ. 

Ill 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 61. 
18 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Врз основа на член 81 став 1 од Законот за Народ-
ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на РМ4* бр. 29/96) - пречистен текст, Собранието на 
Република Македонија, на седницата.одржава на 20 мај 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕША 

МА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛМ&А 
МАЖЕДОНША ЗА ШИ ГОДИНА 

Се потврдува Годишната шетка на Народната банка 
на Република Македонија за 1997 година, што ја донесе 
Советот на Народната банка на Република Македоммја, 
на седницата одржана на 26 февруари 1998 година. 

, СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2043/1 
20 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Lrro Петковиш, с.р. 

Врз основа на член 81 став 1 од Законот за Народ-
ната банка на Република Македонија („Службен в е ш т 
на РМ" бр. 29/96) - пречистен текст, Собранието еа 
Република Македонија, на с&дѕшцата одржава ма 20 мај 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАМ 

МА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ШШ ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната 
банка на Република Македонија за 1998 година, шта ја 
донесе Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, на седиштата одржана на 26 февруари 1998 
годишна. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2042/1 _ Претседател 

20 мај 1998 година 
Скопје 

т . 

на Собранието т Република 
Ма&едошуа, 

Тлш ЈШгшттш, с.р. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија на седмицата одржана на 20 мај 1998 годара, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДБЕЖЖУВАЊЕ ЈУЈНШШШИ ГОДИШШШШ 
МА ЗНАЧАЈНА НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИ-

ЧНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАЖЖДОМША 
Член! 

Со оваа одлука се определуваат критериумите, вре-
менските интервали и начинот на одбележувањата на 
Јубилејни годшшшш на значајни шеташ и истакнати 
личности за Република Македонија. 

Член 2 
Значајните настани и истакнати личности чии го-

дишнини се одбележуваат треба: 
- да се од исклучително значење за развојот на 

државноста на Република Македонија и за нејзиниот 
државно-иравен континуитет; 

- да се основоположник во одделни дејности во 
општествено-политичкиот и економскиот живот на Ре-
публиката и прмдомесле за нејзина меѓународна афир-
мација; 

- да се вградени во историскиот развој на земјата и 
во народната традиција, со што се овозможува созда-
вање на трајно чувство на патриотизам и инспирација 
ма однете генерации; 

- да обезбедат јакнење на толеранција, меѓусебно 
разбирање, дијалог, заемно почитување и доверба меѓу 
граѓаните од различно етничко и културно потекло; 

- да придонесат кон унапредување на начинот и фор-
мите на граѓанската рамноправност и сожителство на 
македонскиот народ и припадниците на национално-
стите во Републиката и 

- да обезбедат афирмација, примена и почитување 
на начелата на хуманизмот и орштоцившшзациските 
вредности. 

Член 3 
Родвшшините на значајни настани и истакнати лич-

носта од посебно значење, согласно со критериумите 
од членот 2 на оваа одлука, се одбележуваат според 
следниве временски интервали: 

1. За периодот од 1991 година - на 5 години; 
2. За периодот од 1901 година - на 10 години; 
3. За периодот од ХУМ и XIX век - на 25 години и 
4. За периодот до крајот на XVII век - на 50 години. 

Член 4 
Значајните настани и истакнати личности, што ќе се 

одбележуваат секоја година се утврдуваат со Годишна 
програма за одбележување годишнини на значајни на-
стани и истакнати личности (во натамошниот текст: 
Годишна програма). 

Со Годишната програма се определуваат носителите 
и начинот на одбележувањата. 

Член 5 
Годишната програма ја донесува Собранието на Ре-

публика Македонија, на предлог на членови на Комиси-
јата за одбележување годишнини на значајни настани и 
личности на Собранието и други пратеници. 

Годишната програма ја подготвува Комисијата за 
одбележување годишнини иа значајни настани и .лично-
сти во соработка со државни органи, јавни служби, 
научни институции, здруженија на граѓани и други заин-
тересирани субјекти. 

Член 6 
Во случај кога носител на одбележувањето на зна-

чајни настани и истакнати личности според Годишната 
програма е Собранието на Република Македонија, Со-
бранието формира одбор за одбележување годишнини 
на настани и личности. 

Одборот од ставот 1 го сочинуваат претседател и 
определен број на членови, кои се избираат од редот на 
пратениците и од истакнати научни и стручни работ-
ници од соодветната област на која се однесува одбеле-
жувањето на годишнината. 

Претседателот и членовите на одборот ги предлага! 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието. 

Член 7 
Финансиски средства за реализација на обврските 

што произлегуваат од оваа одлука се обезбедуваат во 
Буџетот на Република Македонија. 
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Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весе« на Г 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2045/1 
20 мај 1998 Година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Ренублжа 

Македонија, 
Тито Петковски, е.ро 

Број 07-2038/1 
20 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р* 

Број 07-2020/1 
3 мај 1998 

Скопје 

Претседател 
на Собранието еа Република 

Врз основа на член 136 од Законот за здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана еа 20 мај 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА« 
ВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР Ш 

ГЛАС - БИТОЛА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната здравствена организација Заводот за рехабили-
тација на слух, говор и глас Битола, што го донесе 
Управниот одбор на Заводот, ш седмицата одржана на 
21 јуни 1994 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја !5 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седнм-
цата одржана еа 21 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За судија на Врховниот суд на Република Македо-

нија е избран 
Дане Илиев, судија на Апелациониот суд во Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија'4. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2044/1 
21 мај 1998 година 

Скопје 

Врз основа на член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определување на бројот 
на судиите во основните судови, („Службен весник на 
Република Македонија", број 6/96), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 20 мај 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОС* 

НОВННОТ СУД ВО КИЧЕВО 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на 

еден судија на Основниот суд во Кичево. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 од Законот за судовите 
(државјанин на Република Македонија, кој ги испол-
нува општите услови определени со закон за засновање 
на работен однос во орган на државната управа, кој е 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршење на судиската функција и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи по полагањето на правосудниот испит над пет 
години), пријавите со потребните документи да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен 
весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник ма 
Република Македонија'4 и во весникот „Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за 
пригодни ковани пари („Службен весник на РМ" бр. 11/ 
95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
ш „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18.05.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ 

ПАРИ 
1. Пригодни ковани пари од злато (во натамошниот 

текст: златник) се изработуваат по повод 50 годишни-
ната од егзодусот на Македонците од Егејскиот дел на 
Македонија. 

2. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со финост 
на златото од 916 промисли (22 карати), со тежина од 7 
грама и со пречник 23,8 мм. 

3. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со кружен 
облик и рамен раб и со следниве основни белези: 

а) еа предната страна на златникот е мотив од автен-
тична фотографија на настанот; 

б) на опачината на златникот е стшшзиран заштитен 
знак на средбата. 

4. Емирата на златникот од точка 1 на оваа одлука 
е до 2.000 парчиња. 

5. За изработка на златникот од точка 1 на оваа 
одлука се користи монеч арното злато од резервите на 
Република Македонија. 

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

Бр. 23-1395/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 

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

П е т а ш ш ш , с.р. 

Врз основа на член 18 од Законот за правата, обвр-
ските и одговорностите на републичките органи во по-
глед на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат (,,Службен весник на СРМ" бр. 41/85) и 
член 46, ставав од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана ма 18.05.1998 
годара, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

НАДВОР ОД УПОТРЕБА 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Министер-
ството за одбрана на Република Македонија да изврши 
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отуѓување на материјалните средства кои се надвор од 
употреба. 

2. Отуѓувањето да се изврши со продажба по пат на 
јавно наддавање. 

3. Составен дел на оваа одлука е Предлогот на мате-
ријалните средства за отуѓување. 

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

Бр 23 1342/1 Претседател на Владата 
18 мај 1998 година «а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

ПРЕГЛЕД НА МС НАДВОР ОД УПОТРЕБА 
кои се предлагаат за продажба во МО 

Ред. 
број 

Назив на материјалното 
средство 

Един. 
мерка 

Количина 

1. Автомобил патнички „ЛАДА 
-РИВА" 

парче 1 

2. Возило теренско „ЛАДА НИВА -
1600" 

парче 1 

3. Возило теренско „УАЗ" парче 2 
4. Возило теренско „ФИАТ 1107" парче 1 
5. Автомобил патнички „ЗАСТАВА 

750" 
парче 1 

6. Автомобил товарен „ЗАСТАВА 
900АК" 

парче 2 

7. Автомобил товарен „ТАМ 2001" парче 3 
8. Автомобил товарен „ТАМ 75 Т5" парче 1 
9. Автомобил товарен ДАМ НОТ 10" парче 1 

10. Автомобил товарен „ТАМ 5000 Д" парче 2 
И. Мопед „АПН 6" парче 1 
12. Приколка „М-84" парче 1 
13. Трактор „ИМТ-577" парче 3 
14. Трактор „ИМТ-579" парче 1 
15. Редосеалка за жито „АЛФА-30" парче 1 
16. Вилушкар „Балканкар" парче 1 
17. Утоварувач „РИКО-РН 8А" парче 1 

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

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 18.05.1998 
година, донесе 

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

СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Крум Тошев" - Скопје, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
26.02.1996 година. 

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

Број 23-851/1 Претседател на Владата 
18 мај 1998 година ™ Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. p. 

7 0 1 -
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 18.05.1998 
година, донесе 

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

СКОШЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Вера Јоциќ" - Скопје, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
26.02.1996 година. 

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

Број 23-855/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. p. 

702. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 18.05.1998 
година донесе 

О ДЈ1 У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН С. ПЕ-

ТРОВЕЦ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност нај одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кочо Рацин" е. Петровец -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 15.03.1996 година. 

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

Број 23-879/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 

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

703. 
Врз основа ца член 6 став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 37/96) и член 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
18.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„ТЕТЕКС" АД. - ТЕТОВО 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 5,5% од вкупната вредност на капиталот што 
претставува износ од 5.495.149 ДЕМ. денарска проти-
вредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку јавен повик за прибирање на понуди. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е« ро 

Број 23-1392/2 
18 мај 1998 година 

Скопје _ _ _ _ _ 
Ш 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиза-
ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ" бр. 37/96) и член 45 од Законот на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
ва СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/9-4), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 18.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

^УГРОПРОИЗВОД" С. ЧЕП*АЊЕ - ГОСТИВАР 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 12,80% од вкупната вредност ма капиталот 
што претставува износ од 12.138 ДЕМ, денарска против-
вредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

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

Број 23-1392/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р* 

Ц р венова на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
38/90, и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 од 
Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките ограни во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.05 Л998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ БР. 23-142/1 ОД 

2.03.1998 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за доделување на користење на нед-

вижност бр. 23-142/1 од 2.03.1998 година, ставот 2 на 
член 2 се менува и, гласи: 

„Министерството за култура со Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, да склучи договор за условите и 
начинот на користење на недвижности". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

706. 
Врз основ! на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина и тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 
49 

3 4 

8301 

830140 

Број 23-142/4 
18 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковска, е. р. 

Катанци и брави (на клуч, 
шифра или електрични), од 
проста метали; затворачн и 
ожовм со затворани, ком 
имаат вредносни брави, од 
прости метали, клучеви за 
кои и да е од споменатите 
производи, од прости ме-
тали: 

Други брави: 
~ Брави за врати во зграда 

8301 40 90 00 - Други брави 
а) Електронска брава 2 парчиња 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 847141 и 847149, 
ком содржат ЕЛИ не содр-
жат во исто кукмште една 
или две од следниве еди-
ница: мемориска единици* 
влезни единици, излезни 
единици: 

8471 50 90 00 - Друго 
а) Дигитални централни 
единици 1 парче 
б) Дигитални централни 
единици 10 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориски еди-
ници во исто куќните 

8471 60 50 00 — Тастатури 
а) Влезни излезни единици 
„тастатури" 10 парчиња 
б) Влезни излезни единици 
„глувци" 10 парчиња 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

847170 - Мемориам единици 
8471 70 51 00 -— Оптички вклучувајќи и 

магнетно оптички 
a) CD-ROM 10 парчиња 

8471 70 53 00 -— Хард диск драјв (Hard 
disk drives) 10 парчиња 

8471 80 - Други единици од маши-
ните за автоматска обра-
ботка на податоци 

8471 80 10 00 - Периферни единици 
а) Периферни единици 10 парчиња 
б) Контролер 1 парче 
в) Читач на магнетни кар-
тички 2 парчиња 
г) Конвертор 1 парче 

8504 Електрични трансформа-
тори, статички конвертори 
(на пример, исправувач^ и 
индуктивни калеми: 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи) 

8504 40 30 00 — Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 1 парче 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија, вклучу-
вајќи жични телефонски 
апарати со безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони: 

8517 30 00 00 - Комуникациски апарати 
за телефонија или телегра-
фија 6 парчиња 

8523 Подготвени неснимени под-
логи за звучни снимања на 
друга феномени, освен про-
изводите од Глава 37: 

8523 30 00 00 - Картички кои содржат 
магнетни ленти 
а) Држач за магнетни кар-
тички 200 парчиња 
Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 
-- За репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

8524 91 10 00 — Со снимени податоци 
или програми, од вид кои се 
употребуваат со машини за 
автоматска обработка на 
податоци 
а) Софтвер 1 парче 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика; видео-монитори 
и видео-проектори: 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 

или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика: 

8528 21 00 00 - Во боја 
а) Монитор во боја 10 парчиња 

8542 Електронски интегрални 
кола и тжаосклопови: 

8542 12 00 00 - Картички кои содржат 
интегрални електронски 
кола 38 парчиња 

8542 19 - Друго, вклучувајќи кола 
добиени со комбинација на 
биполарна и МОЅ техноло-
гија (BIMOS технологија): 

8542 19 10 00 - Мемории (D-RAMs; Ѕ-
RAMs; cache-RAMs; 
EPROMs; E?PROMs; 
FLASH E2PROMs; ROMs; 
CAMs; FEFlOs; LIFOs; и 
ДР) 
а) Мемории - МОЅ и бипо-
ларна технологија 40 парчиња 

8544 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана или ало-
цирана жица), кабли 
(вклучувајќи и коаксијални 
кабли) и други изолирани 
електрични спроводник, 
со или без конектори; ка-
бли од оптички влакна, 
изработени од поединечно 
оплаштекм влакна, комби-
нирани или не со елек-
трични спроводник, со или 
без конектори: 
- Жица намотки: 

8544 20 00 00 - Коаксијални кабли и 
други коаксијални елек-
трични спроводник l$.£0fef 

8544 41 - Со конектори 
8544 4190 00 — Други 

а) Кабел со конектор 5 парчиња 
8544.49 - Други: 
8544 49 20 00 Видови што се употребу-

ваат во телекомуникациите 
а) Кабел ICQ м 

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

Бр 23-1375/1 Претседател на Владата 
18 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска, с.р. 

787. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржете на 18.05.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

8524 

8524 91 
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увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството Затруд и социјална политика и тоа: . 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 ' 2 3 4 

8450 Машини за перење, за до-
маќинство иш за перални-
ците, вклучувајќи машини 
кои перат и сушат: 

8450 20 00 00 - Со капацитет на суви 
алишта над 10 кг. 25 парчиња 

8451 Машини (освен машините 
од тар. број 8450) за пе-
рење, чистење, цедење (на 
алишта), сушење, пеглање 
(вклучувајќи и преси за 
фиксирање), белење, боја-
дисување, апретирање, 
довршување, превлечување 
или импрегнирање на тек-
стилно предиво, ткаенини 
или плетенини, или на го-
тови текстилни предмети и 
машини за нанесување на 
паста на основната тка-
енина или на друга подлога 
што се користи во произ-
водството на подни по-
тивки како што е линоле-
умот; машини за испоту-
вање, одмотување, свитку-
вање, сечење на запчесто 
изрежување на текстилни 
ткаенини: 

8451 21 -- Со капацитет на суви 
алишта до 10 кг: 

8451 21 90 00 — Со капацитет на суви 
алишта над 6 кг до 10 кг 50 парчиња 

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

Бр. 23-1376/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 

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

708. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

9009 Апарати за фотокопирање 
со вграден оптички систем, 
апарати за контактно копи-
рање и апарати за термичко 
копирање 

9009 21 00 00 -- Со вграден оптички си-
стем 
а) Фотокопирен апарат CA-
NON NP 6035 RDF 

9009 90 -- Делови и прибор 
9009 90 10 00 -- За електростатички фо-

токопир™ апарати или за 
други фотокопирни апа-
рати со оптички систем 
а) Дуплекс постолје CA-
NON BI 
б) Дуплекс кит 
в) Сортер CANON El 
г) Сортер кит 

1 парче 

1 парче 

1 парче 
1 парче 
1 парче 

д) Тонер CANON NPG13С. 1 парче 

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

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

Бр. 23-1377/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 
709. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Основниот 
суд Штип и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен вози-
лата од тар. број 8702), 
вклучувајќи и моторни во-
зила за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
„караван", „комби", ити.) и 
автомобили за трки: 

8703 32 90 10 — Употребувани: 
— Со зафатнина на цилин-
дри^ над 1500 см3 до 2000 
см3 
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а) Патничко М0торно во-
зило „БМВ" тип 9316, број 
на мотор 164Б209538134, 
број на шашјабббаца 
71охофл456009 зафатнина 
на моторот 15% см3 сила на 
мотор 74кв. 

2. Ова решеше влегува 
денот на објавувањето во , 
блика Македонија". 

од 

Претседател на 
на Република 

Ш 

Бр. 17-1209/2 
4 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на • 
на Г 
Бр&шжо Црвенковски^ е.р. 

Р Е Ш Е Н Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ЖЖ 
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ : 

I ИО-
кул 

•ВО 

1. Јордан Никал неш повторно се 
мошник на министерот 
тура. 

2. Ова решение влегува во ешта со денот ма донесу-
вањето, а ќе се 
блика Македонија". 

Бр. 17-1210/2 
4 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на! 
на Република Македонија, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИ-

ЧКА КУЛТУРА 

1» М-р Авзи Мемети, повторно се назначува за по-
мошник на министерот за образование и физичка кул-
тура. 

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

Бр, 234378/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 
710. 

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 1998 годмурнесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТШЖ НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И Ф И З И К А 

КУЛТУРА 
1. Фатмир Авмедовски повторно се назначува за со-

ветник на министерот за образование и физичка кул-
тура. 

2. .Ова решете влегува во сила со денот иш донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник иа Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-1211/2 
мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

m 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен веоЗДк 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

1. Ристо Шулевски повторно се назначува за совет-
ник на министерот за образование и физичка култура. 

решение влегува во сила со денот на донесу-
а ќе се објави во „Службен весник на Репу-

блика Македонија". 

Врз основа ма член 153 став 4. а во врска ш таева 156 
од Законот за органите на управата („Службе« весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник еа Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Оѕужбен тешиќ 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник ма Република 
Македонка" " ~ ~ 
нија, на t 

Бр. 17-1212/2 
мај 1998 година 

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

714. 

712. 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Ренублшса 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Реиублѕжа Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година,донесе 

в основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, ма седмицата одржана на 4 мај 1998 година*донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

1. Снежана Корубин повторно се назначува за совет-
ник на министерот за образование и физичка култура. 

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

>. 17-1213/2 
ј 1998 година 
Скопје Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Брашжо Црвенковски, с.р. 
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ш 
Врз основа на член 153 став 4, од Законот за орга-

шгге на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 
1. Томислав Андоновски повторно се назначува за 

советник на министерот за образование и физичка кул-
тура. 

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

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

Бр. 17-1214/2 
4 мај 1998 година 

ј џ С к о п ј е 

Врз основа на член 138 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98) 
и Член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈВП „ВОДОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

водостопанско претпријатие „Водостопанство на Маке-
донија" - Скопје се именува Перо Грков, дипл. прав-
ник, досегашен в.д. директор на ЈВП „Тиквешко Поле" 
- Кавадарци. 

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

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

Бр. 17-1321/1 
4 мај 1998 година то. " Скоф 

.Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ranfe иа управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Стоилко Цветковски, поранешен совет-
ник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1323/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 

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

718. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата "одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Живко Георгиевски, поранешен советник 
во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1324/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 

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

7 » . 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Снежана Димовска, поранешен советник 
во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1325/1 
4 мај 1998 година 

Скопје 

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

720. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за презе-
мање на вршењето на комуналните дејности во општи-
ните Кичево и Другово („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 7/98) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нка, на седницата одржана на 4 мај 1998 година* донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ „КО-

МУНАЛЕЦ" - КИЧЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за комунални дејности „Комуналец" - Кичево 
се именуваат: 

- Љупчо Аврамовска директор на Фондот за заш-
тита и унапредување на животната средина и природата 
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во Министерството за урбанизам, градежниците и заш-
тита на животната средина; 

- Красимир Божиноски, дипл, ел, инж* вработен во 
ЈЗО „Медицински центар" - Кичево; 

- Александар Данилоски, републички управен ин-
спектор во Министерството за правда - ПЕ - Кичево; 

-Јорде Кралески, директор на АД Стопанска банка 
- Фшшјала Кичево; 

- Василе Петрески, дипл. шумарски инж, вработен 
во Претпријатието за стопанисување со шуми „Лопуш-
ник" - Кичево; 

- м-р Кети Пиперкоска, инж. арх. вработена во Ми-
нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина - Подрачна единица - Кичево; 

Од редот на вработените на претпријатието 
- Рајна Алексоска, раководител на Секторот за 

општи и правни работи; 
- Гордана Стојаноска, референт по план и анализа; 
- Стојанче Темелкоски, раководител на РЕ водовод 

и канализација. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вашето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бо 17 1059/2 Претседател на Владата 
4 мај 1998 година ™ Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е.p. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕНЕТА-

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За советник на секретарот на Секретаријатот за 
законодавство на Владата на Република Македонија се 
назначува Лила Миладиновска - Пејчиновска, досега-
шен самостоен советник во Секретаријатот за законо-
давство на Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1131/2 
4 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за презе-
мање на вршењето на комуналните дејности во општи1 

инге Кичево и Другово („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 7/98) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
еа СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈ-

НОСТИ „КОМУНАЛЕЦ" - КИЧЕВО 
1. За членови на Одборот за контрола на матери-

јално финансиското работење на јавното претпријатие 
за комунални дејности „Комуналец" - Кичево се имену-
ваат: 

- Надица Дејаноска, дипл. економ. АД „Тајмиште" -
Кичево; 

- Гордана Ѓорѓиеска, економист во РЕК „Осломеј" -
- Кичево; 

- Васо Мирчеом, дипл. економ; А.Д. „Тајмиште" -
Кичево; 

- Јовче Настески, економист АД „Жито Караор-
ман" ~ Кичево; ; 

- Весна Смилеска, дипл. економ. АД „Тане Цапе-
ски" - Кичево ; 

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

Бр. 17-1059/3 Претседател на Владата 
4 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

723. 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА 

1. Македонка Симоновска повторно се назначува за 
советник на министерот за култура. 

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

Бр. 17-1176/2 
4 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Се разрешува Ќемал Ајдини од должноста совет-
ник на министерот за образование и физичка култура 
поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-1205/2 
4 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Брашжо Црвенковски, с.р. 
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725» 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонка" бр. 63/94), Владата еа Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 19^8 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФМЗМЖА 

КУЛТУРА 

1. Живко Новески повторно се назначува за совет-
ник на министерот за образование и физичка култура. 

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

Бр. 17-1206/2 
4 мај 1998 го дада 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

726. 
Врз основа на член 142 ста® 3, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Републѕжа 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана ра 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ 
ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИКЕ)! ПРОСВЕТИ! 

СПЕЖТОР 

1. М-р Стојан Пржевски повторно се именува за 
заменик на главниот републички просветен инспектор. 

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

Бр. 17-1207/2 
\ мај 1998 година 

Скопје 

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

727/ 
Врз основа на член 142 став 3, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонка" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК МА 
ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКА ПРОСВЕТЕН 

СПЕКТОР 

1. М-р Сефадин Елези повторно се именува за заме-
ник на главниот републички просветен инспектор. 

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

Бр. 17-1208/2 
4 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковска, е. р. 

7 Ж 
Врз основа ма член 54 w 55 од Законот за заштита од 

елементарни непогоди („Службен весник на СРМ" бр. 
39/77; 6/81: 47/89 и 27/90) и таен 46 ста* 5 од Зжшт за 
Владата та Република Македонија („Службен весник 
на ОРМ" бр. W90 w „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) 5 Владата на Република Македо-
нија. на седницата одржана т 4 мај 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ II ИМЕНУВАМ ЧШЕШ ИА 
РЖШтаШЖАТА Ж0ММШЈА ЗА ПРОЦЕНИЈА И 
УТВРДУВАЊЕ НА » С М Е А Т А НА ШТЕТАТА ОД 

ЕЛЖМЕШГАРМИ НЕПОГОДИ 
1. Богдан Каранфиловски се разрешува од должно-

ста член ^Републичката комисија за проценка и утвр-
дување на висината на штетата од елементарни неро-
годиѕ поради заминување на друга должност од должно-
ста од која е именуван. 

2. За член на Републичката комисија за проценка и 
утврдување на висината на штетата од елементарни 
непогоди се именува Богољуб Чижбаноски, дипл. град. 
w н а ч а л н и к на Одделението за регулација во Миш-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита т 
животната средина. 

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

Бр. 17-1033/2 Претседател на Владата 
4 мај 1998 година т Република Македонија, 

Скопје Бршко Црвеновска, с.р* 

Врз основа на член 68 став 4 од Законот за индустри-
ската сопственост („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 42/93), министерот за развој донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МОСТА ШАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ША 0% 
МАЖА МА ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДОТ И ЗА 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО РА 
КОРИСТЕЊЕ НА ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО НА 

ПРОИЗВОДОТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува: тхпздр-

ката за признавање на ознака на потеклото на произво-
дот и постапката за признавање право на користење на 
ознака на потеклото на производот, објавувањето на 
признаената ознака на потеклото и овластениот корис-
ник во гласилото на Заводот за заштита на индустриска 
сопственост (во понатамошниот текст: Завод); содр-
жина на исправата за признаено право на овластен ко-
рисник на ознаката на потеклото; впишувањето на про-
мените кои се однесуваат на овластените корисници на 
ознаки на потеклото на производот во регистарот; про-
должувањето на правото на овластен корисник на озна-
ката на потеклото и постапката за огласување за ниш-
товно на решението за признаена ознака на потеклото 
на производот, односно на решението за признавање 
право на користење на ознака на потеклото на произво-
дот. 

И. ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ОЗНАКА 
НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДОТ И ПРИЗНА-
ВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ОЗНАКА НА 

ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДОТ 
.< - Член 2 

За признавање на ознака на потекло на производот 
и за признавање право на користење на ознака на поте-
клото на производот се поднесува писмено барање за 
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признавање на ознака на потеклото на производот, од-
носно за признавање право на користење на ознака на 
потеклото на производот до Заводот. 

1. Содржина иа барањето за признавање на ознака 
ва потекло на производот и иа барањето за признавање 
право иа користење на ознака иа потеклото иа произво-

дот 
Член 3 

Барањето за признавање на ознака на потеклото на 
производот се поднесува во три примероци. 

Кон барањето се доставува и елаборат за начинот на 
производство и посебните својства и квалитет на произ-
водот на кој се однесува ознаката на потеклото, во еден 
примерок. 

Барањето се поднесува на образец ЗЗИС ОП-1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 4 
Елаборатот за начинот на производството и посеб-

ните својства и квалитет на производот, содржи: 
1) Податоци за подносителот на барањето на озна-

ката на потеклото: презиме, име и адреса за физичко 
лице, односно фирма или назив и седиште за правно 
лице; 

2) Географскиот назив на производот кој се штити 
со ознаката на потеклото; 

3) Стручно изработен опис на начинот и постапката 
за производство односно изработка на производот; 

4) Податоци за посебните својства и квалитет на 
производот и обусловеноста на тие посебни својства на 
производот од поднебјето, климата и почвата или од 
вообичаениот начин и постапка за производство, од-
носно обработка; 

5) Податоци за обемот на годишното производство 
на определениот производ. 

Член 5 
Барање за признавање право на користење на оз-

нака на потеклото на производот се поднесува во три 
примероци. 

Кон барањето се доставуваат и следните прилози: 
- Доказ за дејноста на подносителот на барањето, во 

еден примерок; 
- Начинот на обележувањето на производот со ети-

кети, во осум примероци; 
- Доказ за извршена контрола од надлежна институ-

ција дека производот што го произведува подносителот 
на барањето ги исполнува условите за признавање 
право на користење на ознака на потеклото на произво-
дот, а кој не може да биде постар од шест месеци од 
денот на поднесувањето на барањето, во еден приме-
рок; 

Доказ дека подносителот на барањето произведува 
производ кој ги исполнува условите да биде носител на 
ознаката на потеклото, во еден примерок; 

- Доказ кој го покажува обемот на годишното про-
изводство на определениот производ од страна на под-
носителот на барањето, во еден примерок; 

- Доказ за платена такса, во еден примерок. 
Барањето се поднесува на образец ЗЗИС ОК-1 кој е 

составен дел на овој правилник. 
Член 6 ' 

За начинот на обележувањето на производот, со-
гласно член 5 од овој правилник, подносителот на бара-
њето за признавање право на користење на ознака на 
потеклото на производот, треба да достави етикети во 
боја (доколку има две или повеќе на определено паку-
вање) во осум примероци од кои четири се залепуваат 
на соодветниот простор во образецот. Доколку етике-
тите се поголеми од соодветниот простор означен во 

образецот, се залепуваат намалени според дозволениот 
формат,^ останатите четири се доставуваат во вистин-
ската големина. 

2. Регистри на барања за признавање на ознака на 
потеклото на производот и на барања за признавање 
право на користење на ознака на потеклото на произво-

дот 
2.1. Регистар на барања за признавање на ознака на 

потеклото на производот 

Член 7 
Барањата за признавање на ознаките на потеклото 

на производот се заведуваат во регистар на барања за 
признавање на ознаки на потеклото на производот во 
кој се запишува: 

1) Бројот на барањето за признавање на ознаките на 
потеклото на производот: ОП-број; 

2) Датата на поднесување на барањето; 
3) Адресата за коресподенција, телефон и телефакс; 
4) Податоците за подносителот на барањето: пре-

зиме, име и адреса за физичко лице, фирма и седиште 
за правно лице, назив на државниот орган, односно 
органот на единицата на локална самоуправа; 

5) Видот на дејноста која ја врши подносителот на 
барањето; 

6) Податоците за застапникот доколку барањето се 
поднесува преку застапник: презиме, име и адреса за 
физичко лице, односно фирма и седиште за правно 
лице и регистарски број на застапникот; 

7) Геофафскиот назив на производот кој се штити 
со ознаката на потеклото; 

8) Називот на подрачјето од каде што потекнува 
производот со точно назначени граници според ката-
стар; 

9) Податоците за тоа како завршила постапката, 
датата на признавање на ознаката и регистарскиот број 
на ознаката на потеклото; 

10) Податоците за промените. 

2.2. Регистар на барања за признавање право на ко-
ристење на ознака на потеклото на производот 

Член 8 
Барањата за признавање право на користење на оз-

нака на потеклото на производот се заведуваат во реги-
стар на барања за признавање право на користење на 
ознака на потеклото на производот во кој се запишува: 

1) Бројот на барањето за признавање право на кори-
стење на ознака на потеклото на производот: ОК-број; 

2) Датата на поднесување на барањето; 
3) Адресата за коресподенција, телефон и телефакс; 
4) Податоците за подносителот на барањето: пре-

зиме, име и адреса за физичко лице, односно фирма и 
седиште за правно лице; 

5) Видот на дејноста која ја врши подносителот на 
барањето; 

6) Податоците за застапникот ако барањето се под-
несува преку застапник: презиме, име и адреса за фи-
зичко лице, односно фирма и седиште за правно лице и 
регистарски број на застапникот; 

7) Географскиот назив кој се штити со ознаката на 
потеклото; 

8) ОП-бројот и регистарскиот број на ознаката на 
потеклото на која се однесува барањето за признавање 
право на користење на ознака на потеклото на произво-
дот; 

9) Видот на производот на кој се однесува ознаката 
на потеклото; 

10) Податоци за промените; 
11) Податоци за платените такси. 
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3. Признавање иа ознака на потеклото ш шраздоваз&е 
право на користење на ознака ша потеклото ма 

производот 
3.1« Признавање ма ознака ша јшотеклото 

Член 9 
Ако се утврди дека се исполнети условите за призна-

вање на ознака на потеното на производот, се доне-
сува решение за признавање ма ознаката и податоците 
за признаената ознака на потеклото на производот се 
објавува во службеното гласило на Заводот. 

Уписот во регистарот на признаени ознаки на поте-
клото на производот согласно член 33 од Законот за 
заштита на индустриската сопственост го врши Заводот 
по службена должност 

3*2. Признавање нр&во мш користење ма ознака ма 
потеклото ша амроазводот 

Член 10 
Ако се исполнети условите за признавање право на 

користење на ознака на потеклото на производот, За-
водот писмено ќе го извести подносителот на барањето 
и ќе го повика во рок од еден месец од денот на приемот 
на известувањето да ги плати трошоците за објавување 
на податоците за овластен корисник на ознаката на 
потеклото на производот во гласилото на Заводот, и 
таксите за користење на ознаката на потеклото на про-
изводот. 

Ако подносителот на барањето во предвидениот рок 
ги достави доказите за уплатените трошоци и такси, 
Заводот издава решение за признавање право на кори-
стење на ознака на потеклото на производот. Призна-
еното право се утешува во регистарот на корисници на 
ознаки на потеклото на производот и се објавува во 
службеното гласило на Заводот. 

Уписот во регистарот на корисници на ознаки на 
потеклото на производот согласно член 33 од Законот 
за заштита на индустриската сопственост го врши Заво-
дот по службена должност. 

Ако подносителот на барањето во рок од став 1 од 
овој член, не достави докази за уплатените трошоци и 
такси, правото нема да се признае и се издава решение 
за отфрлање на барањето за признавање право на кори-
стење на ознака на потеклото на производот. 

III. ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЗНАЕНАТА ОЗНАКА 
НА ПОТЕКЛОТО И ОВЛАСТЕНИОТ КОРИСНИК 

ВО ГЛАСИЛОТО НА ЗАВОДОТ 

1. Објавување на признаената озмажа на потеклото 

Член 11 
Во гласилото на Заводот се објавуваат следните по-

датоци за признаената ознака на потеклото: 
1) Регистарски број на ознаката на потеклото; 
2) Број и дата на решението за признавање еа озна-

ката на потеклото; 
3) Дата на впишување во регистарот; 
4) Географскиот назив кој се штити со ознаката на 

потеклото; 
5) Видот на производот еа кој се однесува ознаката 

на потеклото; 
6) Назив на географското подрачје односно, ме-

стото од каде што потекнува производот, со точно 
определени граници; 

Во гласилото на Заводот се објавуваат и податоците 
за промените во регистарот на ознаки на потекло и тоа 
во врска со: 

1) Овластените корисници на определената ознака 
на потеклото; 

2) Огласување за ништовно на решението за призна-
ената ознака на потеклото. 

2е Објавување на податоци за овластениот корисник на 
ознаката на потеклото на производот 

Член 12 
Во гласилото на Заводот се објавуваат следните по-

датоци за овластените корисници на ознаки на потекло 
на производот: 

1) Регистарски број на овластениот корисник на оз-
наката на потекло на производот; 

2) Број и дата на решението за признавање право на 
користење на ознака на потеклото на производот; 

3) Дата на признавање право на користење на ознака 
на потеклото на производот; 

4) Податоци за овластениот корисник: презиме, име 
и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за 
правно лице; 

5У Регистарски број на ознаката на потеклото за која 
е овластен корисникот; 

6) Географскиот назив кој се штити со ознаката на 
потеклото; 

7) Податоци за застапникот доколку барањето се 
поднесува преку застапник: презиме, име и адреса за 
физичко лице, односно фирма и седиште за правно 
лице и регистарски број на застапникот; 

8) Видот на производот на кој се однесува ознаката 
на потеклото; 

9) Начин на обележување на производот (етикети); 
10) Територијална припадност на овластениот ко-

рисник на ознаката на потеклото, назив на географ-
ското подрачје или местото на кое се врши определе-
ната дејност, односно се произведува определен произ-
вод кој се штити со ознака на потеклото; 

11) Дата до која трае правото на овластен корисник 
во однос на определената ознаката еа потеклото. 

Во гласилото на Заводот се објавуваат и податоците 
за: 

1) Впишување на промените во регистарот на корис-
ници на ознаките (промените во врска со овластениот 
корисник); 

2) Продолжување на правото за користење на озна-
ката иа потеклото; 

3) Податоци за престанување на правото за кори-
стење на ознаката на потеклото како и основот за пре-
станувањето на тоа право; 

4) Огласување за ништавно на решението за призна-
вање на правото на користење на ознаката на поте-
клото еа производот. 

IV. ИСПРАВА ЗА ПРИЗНАТО ПРАВО НА ОВЛА-
СТЕН КОРИСНИК НА ОЗНАКАТА НА ПОТЕ-

КЛОТО 
Член 13 

Исправата за признаено право на овластен корисник 
на ознаката на потеклото содржи: 

1) Регистарски број на овластениот корисник и дата 
на признавање право на користење на ознака на поте-
клото на производот; 

2) Податоци за овластениот корисник: презиме, име 
и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за 
правно лице; 

3) Регистарски број на ознаката на потеклото; 
4) Географскиот назив кој се штити со ознаката на 

потеклото; 
5) Назначување на видот на производот на кој се 

однесува ознаката на потеклото; 
6) Начин на обележување на производот (етикети); 
7) Назив на географското подрачје од каде што по-

текнува производот со точно определени граници спо-
ред катастар; 
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8) Дата на впишување на признаеното право во реги-
старот на корисници на ознаки на потеклото на произ-
водот; 

9) Дата до која трае правото на овластен корисник; 
10) Дата на издавањето на исправата. 

V. ВПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ КОИ СЕ ОД-
НЕСУВААТ НА ОВЛАСТЕНИТЕ КОРИСНИЦИ 
НА ОЗНАКИ НА ПОТЕКЛОТО ВО РЕГИСТАРОТ 

Член 14 
Барањето за впишување на промените во соодвет-

ниот регистар се поднесува на образецот ОК--2, кој 
содржи: 

1) Назначувањето на регистарот во кој се бара да се 
впишат промените; 

2) Презиме, име и адреса за физичко лице, односно 
фирма и седиште на правното лице кое е овластен ко-
рисник на ознаката, според состојбата во регистрите; 

3) Регистарски број на овластениот корисник на оз-
наката на потеклото; 

4) Регистарски број на ознаката на потеклото; 
5) Податоци за застапникот: презиме, име и адреса 

за физичко лице, односно фирма и седиште за правно 
лице и регистарски број на застапникот, ако барањето е 
поднесено преку застапник; 

6) Назначување на видот на промената и нејзината 
содржина; 

7) Потпис на подносителот tfa барањето, односно 
застапникот. 

Со барањето од став 1 на овој член се поднесуваат и: 
- Доказ за правниот основ за промената поради која 

се бара впишување во регистар; 
- Овластување на застапникот ако барањето се под-

несува преку застапник; 
- Доказ за платена такса за барањето. 
Образецот ОК-2 е составен дел на овој правилник. 

VI. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОВЛА-
СТЕН КОРИСНИК НА ОЗНАКАТА НА ПОТЕ-

КЛОТО 
Член 15 

Барање за продолжување на правото на овластен 
корисник на ознаката иа потеклото се поднесува на 
образец ОК-3, кој содржи: 

1) Податоци за овластениот корисник: презиме, име 
и адреса за физичко лице, фирма и седиште за правно 
лице; 

2) Регистарски број на овластениот корисник и дата 
на признавање право на користење на ознака на поте-
клото на производот; 

3) Податоци за застапникот: презиме, име и адреса 
за физичко лице, односно фирма и седиште за правно* 
лице и регистарски број на застапникот, ако барањето е 
поднесено преку застапник; 

4) Регистарски број на определената ознака на поте-
клото; 

5) Податоци за извршена контрола на производот -
број и датум на издаденото уверение за испитаниот и 
утврдениот квалитет на производот; 

6) Потпис и печат на подносителот на барањето. 
Со барањето од став 1 на овој член се поднесуваат и: 
- Овластување на застапникот ако барањето се под-

несува преку застапник; 
- Доказ за извршена контрола од надлежна институ-

ција дека производот што го произведува подносителот 
на барањето ги исполнува условите за признавање 
право на користење на ознака на потеклото на произво-
дот, а кој не може да биде постар од шест месеци од 
денот на поднесувањето на барањето; 

- Доказ за уплатена такса за барањето. 
Образецот ОК-3 е составен дел на овој правилник. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШ-
ТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАЕНА ОЗНАКА НА 
ПОТЕКЛОТО, ОДНОСНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ОЗНАКА НА 

ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДОТ 
Член 16 

Постапката за огласување на ништовно решение за 
признаената ознака на потеклото, односно решение за 
признавање драво еа користење еа ознака на поте-
клото та производот се поведува со поднесување пи-
смен предлог до Заводот. 

Предлогот од став 1 од овој член се доставува до 
Заводот во два примерока. Ако е во прашање предлог 
за огласување за ништовно решение за признаена оз-
нака на потеклото која има повеќе овластени корис-
ници, предлогот од став 1 од овој член се доставува во 
онолку примероци колку што има овластени корис-
ници. 

Предлогот содржи: 
1) Податоци за подносителот на предлогот: пре-

зиме, име и адреса за физичко лице, фирма и седиште 
за правно лице; 

2) Презиме, име и адреса за физичко лице, фирма и 
седиште га правното лице, односно адреса на овласте-
ниот корисник, а ако е во прашање предлог за огласу-
вање за ништовно на решението за установена ознака 
која има повеќе овластени корисници, податоци за сите 
овластени корисници; 

3) Назначување дека со предлогот се бара огласу-
вање за ништовно решение за признавање на ознаката 
на потеклото, односно решение за признавање право на 
користење ма ознака на потеклото на производот; 

4) Регистарски број на ознаката на потеклото; 
5) Регистарски броеви на корисниците на ознаката; 
6) Географскиот назив кој се штити со ознаката на 

потеклото; 
7) Назив на географското подрачје односно местото 

од каде што потекнува производот кој се штити со 
ознаката на потеклото; 

8) Овластување на застапникот ако барањето се под-
несува преку застапник; 

9) Причини заради кои се бара огласување на реше-
нието за ништовно како и доказ за тие причини; 

10) Доказ за платена такса за предлог; 
11) Потпис и печат на подносителот на предлогот. 

Член 17 
Решението за огласување за ништовно решение за 

признавање на ознаката на потеклото, односно на ре-
шение за признавање право на користење на ознака на 
потеклото на производот, се впишува во регистарот на 
признаени ознаки на потеклото на производот и во ре-
гистарот на корисници на ознаки на потеклото и се 
објавува во службеното гласило на Заводот. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за поблиско уреду-
вање на прашањата во врска со постапката за призна-
вање на правата со кои се штитат пронајдоци и знаци за 
разликување („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/82). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 03-914 Министер за развој, 
14 мај 1998 година Абдимеиаф Незири, с.р. 

Скопје 
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ОБРАЗЕЦ ОП-1 

БАРАЊЕ 
за признавање на 

ознака на потеклото на производот 
(да се пополни со машина за пишување) 

1. Адреса за коресподенција: 

Тел: Факс: 

2. Подносител на барањето (презиме, име и адреса за физичко лице, фирма и седиште за 
правно лице,назив на државниот орган, односно органот на единицата на локална 
самоуправа): 

3. Застапник: регистарски број 

4. Географскиот назив на производот кој се штити со ознаката на потеклото: 

5. Назначување на видот на производот на кој се однесува ознаката на потеклото: 

6. Географското подрачје од каде што потекнува производот: 
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7. Фактори кои ги условуваат посебните својства на производот: 
а) природните услови (клима,почва ) 

б) човечкиот фактор (традиционална производна постапка) 

8. Посебните својства и квалитет на производот обусловени од географската средина 

9. Надлежна институција за контрола на квалитетот на производот (назив и седиште на 
правното лице) 

10. Прилози: 

I I елаборат за производот на кој се однесува ознаката на птеклото; 

Потпис и печат 

ПОПОЛНУВА ЗАВОДОТ 
ДАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ДЕЛОВОДЕН БРОЈ 
БРОЈ НА БАРАЊЕТО ОП / 

об. ЗЗИС ОП- 1 МП 

Потпис на овластено лице 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ- ОП-1 

Образецот се пополнува со машина за пишување. 
Подносителот на барањето ги пополнува рубриките од 1 до 10. 
1. Како адреса за коресподенција се наведува: 
- Адресата на подносителот на барањето доколку тој лично го поднесува барањето; 
- Адресата на заедничкиот претставник, ако има повеќе подноснтелн на барањето кои имаат 
заеднички претставник.; 
- Адреса на застапникот, ако барањето се поднесува прену застапник. 
2. За физичко лице, презиме, име и адреса; 

За правно лице, фирма и седиште, при што податоците за правното лице треба да се 
совпаѓаат со податоците од судскиот регистар; 

Назив и адреса на државниот орган, односно органот на единицата на локална самоуправа. 
3. Презиме, име и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице и 
регистарски број на застапникот под кој е заведен во регистарот на застапници. 
4. Се пополнува географскиот назив на ознаката на потеклото. 
5. Се назначуваат видовите на производи на кои се однесува ознаката на потеклото на 
производот. 
6. Се впишува географскиот назив на областа, местото, односно подрачјето од каде што 
потекнува производот 
7. Под 7а се дава оние на конкретните природни услови, од кои се обусловени посебните 
својства и квалитет на производот. 
Под 76 се дава опис на посебната традиционална постапка од која се обусловени специфичните 
својства и квалитет на производот. 
8. Се опишуваат посебните својства и квалитет што ги поседува производот, обусловени од 
факторите под точка 7а и 76. 
9. Називот и адреса на надлежната институција која врши контрола на квалитетот на 
производот. 
10. За прилозите кои се поднесуваат во соодветниот квадрат се става ознаката V . 

Барањето го потпишува подносителот на барањето или неговиот застапник, односно 
заеднички претставник ако има повеќе подноснтели на барањето кои имаат заеднички 
претставник. Ако подносителот на барањето е правно лице ц ј потписот се наведува името и 
презимето на лицето кое за правното лице го потпишало барањето. 

НАПОМЕНА: 

Кон барањето за признавање на ознака на потеклона производот поднесено на образец -ОП-1 
(во 3 пимероцн) се приложува и: 
- Елаборат за начинот на производство и посебните својства и квалитет »^производот иа кој 
се однесува ознаката на птеклото (во 1 примерок); 

Барањето на ознака на потекло се поднесува на адреса: 
МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НАИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ 
ул." Илинденска66.91000 Скопје 
тел.220-232;224-269; факс 239-046 
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ОБРАЗЕЦ ОК-1 

БАРАЊЕ 
за признавање право на користење 

на ознака на потеклото на производот 
(да се пополни со машина) 

1. Адреса за коресподеиццја: 

Тел: Факс: 

2. Подносител на барањето (презиме, име и адреса за физичко лице, фирма и седиште за правно 
лице): 

3. Застапник: регистарски број 

4. Географскиот назив на производот кој се штити со ознаката на потеклото: 

регистарски број 

5. Назначување на видот на производот на кој се однесува ознаката на потеклото: 

6. Територијална припадност па корисникот на ознаката на потеклото, назив на географското 
подрачје: 

7. Обем на годишно производство (според постојните капацитети): 
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8. Начин на обележување на производот (етикета, предна, задна) 

Бр. 24-Стр. 1405 

9. Надлежна институција за контрола на квалитетот на производот (назив и седиште на 
правното лице). 

10. Податоци за извршената контрола на производот ( број и дата на издаденото уверение за 
утврдениот квалитет на производот). 

11. Прилози: 

| | доказ за дејноста на подносителот на барањето( извод од регистарот ); 

| | обележувањето на производот, етикети ( во 8 примероци); 
I—. < а! ^ 
I I Доказ дека подносителот на барањето произведува производ кој ги исполнува 

условите да биде носител на ознаката на потеклото; 

| | доказ за извршена контрола на квалитетот ни производот; 

[ [доказ за можниот обем на производство; 

[ 1 овластување на застапникот; 

' LZ] Доказ за платени такси. 

Потпис и печат 

ПОПОЛНУВА ЗАВОДОТ 
ДАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ДЕЛОВЕН БРОЈ 
БРОЈ НА БАЊАЊЕТО ОК / 

об.ЗЗИСОК-1 МП Потпис на овластеното лице 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ- ОК-1 
Образецот се пополнува со машина за пишувавме. 
Подносителот на барањето ги пополнува рубриките од 1 др 11. 
1. Како адреса за коресподенццја се наведува: 
- Адресата на подносителот на барањето доколку тој лично го поднесува барањето. 
- Адресата на заедничкиот претставник, ако има повеќе подносители на барањето кои имаат 
заеднички претставник. 
- Адреса на застапникот, ако барањето се поднесува преку застапник. 
2. За физичко лице, презнме9име и адреса; 

За правно лице, фирма и седиште, при што податоците за правното лице треба да се 
совпаѓаат со податоците од судскиот регистар. 
3. Презиме, име и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице и 
регистарски број на застапникот под кој е заведен во регистарот на застапници. 
4. Се пополнува географскиот назив на установената ознаката на потеклото и редниот број под 
кој се води во регистарот на ознаки на потекло. 
5. Се назначуваат видовите на производи на кон се однесува ознаката на потеклото на 
производот. 
6. Се впишува географската припадност на подносителот на барањето, местото, односно 
географското подрачје. 
7. Се прецизира обемот на годишното производство, според капацитетот. 
8. Трн примероци од етикети се лепат (предна и задна, во случај кога има две или повеќе), а во 
прилог се доставуваат уште пет примероци; 
-ве случај кога етикетата е поголема од дозволениот простор 4 примероци се доставуваат во 
намалена а останатите во природна големина во прилог. 
9. Називот и адреса на надлежната институција која врши контрола на квалитетот на производот. 
10. Се впишуваат податоци за извршената контрола на производот (број и дата на издаденото 
уверение за испитаниот и утврдениот квалитет на производот). 
11. За прилозите кои се поднесуваат во соодветниот квадрат се става ознаката V . 
Барањето го потпишува подносителот на барањето или неговиот застапник, односно заеднички 
претставник ако има повеќе подносителн на барањето кон имаат заеднички претставник. Ако 
подносителот на барањето е правно лице кај потписот се наведува името и презимето на лицето 
кое за правното лице го потпишало барањето. 
Барањето за признавање право на користење на ознака на потеклото на производот во 
регистарот на корисници на ознаки на потекло се таксира според тарифниот на важечкиот 
Закон за административни такси. Уплатата на таксите се врши на жиро сметка бр. 40100-840-
033-3161 со ознака :ПРИМАЧ: Буџет на Република Македонија. 
ЦЕЛ НА ДОЗНАКАТА: за признавање право на користење на ознака на потеклото на 
производот 

НАПОМЕНА: 
I. Кое барањето за признавање право на користење на ознака на потеклото на производот кое 
оа поднесува на образец -ОК-1(во 3 примероци) се приложува и: 
- Доказ за дејноста на подносителот на барањето (во 1 римерок); 
- Начинот на обележувањето на производот, етикети ( во 8 примероци); 
- Доказ за извршена контрола од надлежна институција дека производот што го произведува 
подносителот на барањето, ги исполнува умовите за признавање право на користење на ознака 
на потекло на производот, а кој не може да биде постар од шест месеци (во 1 римерок); 
-Доказ дека подносителот на барањето произведува производ кој ги исполнува условите да биде 
носител на ознаката на потеклото (во 1 рнмерок); 
- Доказ кој го покажува обемот на годишното производство на определениот производ од 
страна на подносителот на барањето на ознаката на потеклото (во 1 римерок); 
- Доказ за платена такса (во 1 примерок). 

Барањето на ознака на потекло се поднесува на адреса: 
МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НАИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ 
ул." Илинденска * 66.91000 Скопје 
тел.220-232;224-269; факс 239-046 
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ОБРАЗЕЦ ОК-2 

БАРАЈ БЕ 
за впишување на пром ена во регистрите 

( да се пополни! < со машина) 
1. Промена во: ! 
ј ј регистар на барања за признавање на ознака! на потеклото на производот 

| | регистар на корисници на ознаки на потекле в то 

2. Број на барањето ОК /_ 

3. Регистарски број на овластениот корисник ; 

4. Регистарски број на определената ознака на по теклото: 

5. Правото на овластен корисник важи до: 

б. Презиме, име и адреса за физичко лице, фирма и седиште за правно лице, подносител на 
барањето, односно овластениот корисник на озвикката на потеклото: 

7. Подносител на барањето: 

8. Застапник: 

1 ' 

регистарски број 

9. Назначување на видот на промената и нејзината содржина: 

10. Прилози: 
[ | овластување на застапникот; 

| | доказ за правниот основ на впишувањето на промената; 

I I доказ за платена такса, 

Потпис и печат 

ПОПОЛНУВА ЗАВОДОТ 
ДАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ДЕЛОВЕН БРОЈ 

Потпис; на овластеното лице 
об. ЗЗИС ОК- 2 МП 
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БАР; АЊЕ 
за продолжување на прав кото на овластен корисник 

на ознаката \ па потеклото 
(да се пополн \ ј со машина ) 

ОБРАЗЕЦ: ОК-3 

1. Регистарски број на овластениот корисник ши 
ознаката на потеклото: 

2. Дата на упис во регистарот на корисници на 
ознаки на потеклото: 

3. Правото на овластен корисник важи до: 

4. Презиме, име и адреса за физичко лице , фирма и седиште за правно лице кое е овластен 
корисник на ознаката на потеклото: 

5. Регистарски број на определената ознака на п отеклото: 

6. Податоци за извршена контрола на производом г - број и датум на издаденото уверение за 
испитаниот и утврдениот квалитет на производот; 

7. Застапник: регистарски број 

8. Прилози: 

ј [ овластување на застапникот; 

1 1 доказ за извршена контрола на производот; 

• доказ за платена такса. 

Потоне в печат 

ПОПОЛНУВАЗАВОДОТ 
ДАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ 
ДЕЛОВЕН БРОЈ 

об. ЗЗИСОК-З МП 
Потпис на овластеното лице 
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730. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 28.04.1998 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА .ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „СБС Агро Банка Интернешенел Македони-
ја" А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност - втора емисија на акции во 
вредност од 3.500.000 ДМ или во денарска противвред-
ност по среден курс на Народната Банка на Република 
Македонија на ден 29.04.1998 година во износ од 
108.255.521,50 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
вачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да 
се јават лица кои до сега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 01-73/1 _ ^ 
29 април 1998 година Претседател на Компоста, 

Скопје д-р Владимир Кандиран, с.р. 
731. —————— 

Врз основа на член 59 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 28.04.1998 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се поништува решението за давање одобрение за 

издавање долгорочни хартии од вредност - втора еми-
сија на акции на „СБС-АГРО Банка Интернешенел 
Македонка" А.Д. - Скопје број 01-39/1 од 29.05.1997 
година, објавено во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", бр. 26/97 од 17.06.1997 година, во вредност 
од 1.500.000 ДМ или во денарска противвредност по 
среден курс на Народната Банка на Република Македо-
нија на ден 29.05.1997 година во износ од 39.978.600,00 
денари. 

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените 
средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за 
издавање хартии од вредност. 

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

Бр. 01-39/2-97 „ 
29 април 1998 година Претседател на Комиадата, 

Скопје Д"Р Владимир Кандиран, с.р. 
732. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 29 април 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членот 7 став 3 од Законот за 

штрајк, во делот „Со општ акт односно со колективен 

договор, во согласност", членот 11 став 2 од Законот за 
штрајк, во делот „Со општиот акт односно со колек-
тивниот договор, во согласност", чдецот 74 став 1 
точка 7 од Законот за внатрешни работи и Правилни-
кот за работите и задачите кои е неопходно да се извр-
шуваат за времето на штрајкот. 

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

3. По поднесената иницијатива од Независниот син-
дикат на вработените во Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија, Уставниот суд на Ре-
публика Македонка, со решение У. бр. 227/97 од 18 
март 1998 година, поведе постапка за оценување устав-
носта на актите означени во точката 1 на ова решение, 
бидејќи најде дека основано се поставува прашањето за 
нивната согласност со одредбата од членот 38 од Уста-
вот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 7 од 
Законот за штрајк („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/91), 
правото на штрајк на работниците во организациите и 
кај работодавците кои вршат дејност или работи од 
посебен општествен интерес утврдени со закон или со 
одлука на собранието на општествено - политичката 
заедница заснована врз закон, и во организациите од 
посебно значење за народната одбрана, утврдени со 
одлука на надлежниот орган во согласност со законот, 
може да се оствари само под условот да се обезбеди: 

1. минимум на процесот на работата кој обезбедува 
сигурност на луѓето и имотот или се незаменлив услов 
за животот и работата на граѓаните или за работа на 
други организации; 

2. извршување на меѓународните обврски. 
Со закон или со одлука на собранието на опште-

ствено - политичката заедница заснована врз закон се 
утврдуваат начинот на обезбедување на условите од 
став 1 на овој член. 

Со општ акт односно со колективен договор, во 
согласност со законот, се утврдуваат работите и зада-
чите од став 1 на овој член и начинот на нивното извр-
шување за време на штрајкот. 

Според член 11 од истиот закон, работниците во 
органот односно во организацијата на општествено-по-
литичката заедница и во друг државен орган го оствару-
ваат правото на штрајк под услов со штрајкот суште-
ствено да не се загрозува остварувањето на функцијата 
на тие органи и организации. Со општиот акт односно 
со колективниот договор, во согласност со законот, се 
утврдуваат работите и задачите што, како суштествени 
за остварување на функциите на наведените органи и 
организации, мораат да се вршат и за време на штрај-
кот. 

Според член 74 став 1 точка 7 од Законот за вна-
трешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 19/95 и 55/97), се овластува министерот за 
внатрешни работи да донесе подзаконски пропис за ра-
ботите и задачите кои е неопходно да се извршуваат за 
времето на штрајкот. 

Со оспорениот Правилник за работите и задачите 
кои е неопходно да се извршуваат за времето на штрај-
кот, донесен од министерот за внатрешни работи, обја-
вен во „Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/95, се утврдуваат работите и задачите кои е неоп-
ходно да се извршуваат за времето на организиран 
штрајк на вработените во Министерството за вна-
трешни работи. 

5. Според членот 38 од Уставот, се гарантира пра-
вото на штрајк. Со закон може да се ограничат усло-
вите за остварување на правото на штрајк во вооруже-
ните сили, полицијата и органите на управата. 

Според членот 1 од Законот за внатрешни работи, 
внатрешни работи во смисла на овој закон се работи 
кои се однесуваат на: 
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- заштитата на животот, личната сигурност и имо-
тот на граѓаните; 

- спречување на вршење кривични дела, откривање 
и фаќање на сторители на кривични дела и нивно преда-
вање на надлежни органи; 

- заштита на слободите и правата на човекот и гра-
ѓанинот загарантирани со Уставот; 

- спречување на насилно уривање на демократските 
институции утврдени со Уставот на Република Македо-
нија; 

- одржување на јавниот ред и мир; 
- спречување на разгорување на национална, расна 

или верска омраза или нетрпеливост; 
- обезбедување на определени личности и објекти; 
- регулирање и контрола ^ сообраќајот на патиш-

тата и други работи сврзани со безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата; 

- контрола на преминување на државната граница, 
движење и престој во граничниот појас; 

- престој и движење на странци; 
- утврдување и решавање на граничните инциденти 

и други повреди на државната граница; 
- поставување, контрола и одржување на ознаките 

со кои се обележува граничниот појас на копно и вода; 
- заштита од пожари и експлозии; 
- контрола на условите во врска со производство, 

промет, набавување, поседување и носење на оружје, 
делови за оружје и муниција; 

- производство, промет, складирање, превоз и заш-
тита од експлозивни и други опасни материи и склади-
рање и заштита од запаливи течности и гасови; 

- контрола на пријавување и одјавување на живе-
алиштето и престојувалиштето на граѓаните; 

- укажување на помош при отстранување на после-
диците предизвикани од природни непогоди и епидемии 
кои можат да ги загрозат животот и здравјето на граѓа-
ните и имотот; 

- истражување и развој во областите од негова над-
лежност и 

- други работи утврдени со закон. 
Според член 70 од Законот за внатрешни работи, 

вработените во Министерството правото еа штрајк мо-
жат да го остваруваат под услови битно да не се нару-
шува редовното извршување на работите и задачите 
утврдени во член 1 од Законот. Заради спречување на 
евентуални штетни последици од неизвршување на вна-
трешните работи за време на штрајкот, министерот или 
од него овластен работник е должен да обезбеди по-
требно функционирање на организационите единици во 
процесот на работата. Врз основа на преземените 
мерки од ставот 2 на овој член, вработените се должни 
да постапуваат по соодветните наредби. Доколку вра-
ботените не постапат согласно со ставот 3 на овој член 
министерот, односно овластениот работник е должен 
да го обезбеди остварувањето на работниот процес со 
заменување на соодветни работници. 

Според член 8 од Уставот, една од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија е 
поделбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска. Законот за органите на управата, помеѓу дру-
гите права и должности, предвидува овластување за 
функционерите кои раководат со органите на управата 
да донесуваат прописи за извршување на законите, дру-
гите прописи и општи акти, кога се за тоа овластени со 
закон, друг пропис и општ акт, и тоа правилници, на-
редби и упатства за извршувана на законите и на дру-
гите прописи и општи акти, при што со правилник се 
разработуваат одделни одредби на законите и другите 
прописи ч општи акти заради нивно извршување (член 
19,160 и 161 од Законот). 

Имајќи ги предвид цитираните уставни и законски 
одредби, Судот оцени дека оспорените акти не се во 

со гласност со членот 38 од Уставот, бидејќи оваа. 
одредба јасно упатува дека до ограничување на уоп-
ште за остварување на правото на штрајк во вооружеа 
мите ешш? полицијата и органите на управата може да 
дојде едванствено врз основа на зжое, поради што од-
лучи тако во точката 1 на оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен МЈЖ&ЈШВСЅШ, 
д-р Јота. Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски 
и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 227/97 Претседател 
29 април 1998 година ш Уставниот суд на Република 

Скопје , Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

m 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на ^теновите 110 и 112 од Уставот на Република Маке 
доѕшја и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македоѕшја" бр. 70/92), на седницата одржана на 13 мај 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

L СЕ УКИНУВА член 30 став 5 од Законот за 
Агенцијата за разузнавање („Службен ш ж на Репу-
блика Македонија" бр. 19/95). 

2. Окаа одлука произведува праш© од денот 
ма објавувањето во „Службе® ш&сшк ш Р@НЈбл1жа Ма-
кедошја46. 

Зо Уставниот суд на Република Македонија но ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение 
У.бр. 37/98 од 18 март 1998 година, поведе постапка за 
оценување уставноста на член 30 став 5 од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за неговата согласност со член 32 
ста® 5 од Уставот. 

4.Судот на седницата утврда дека според член 30 
став 5 од Законот, потешките случаи на кршење на 
работната дисциплина заради кои работникот се одда-
лечува од работа, должината еа отказниот рок, како и 
случаите кога тоа право не се остварува, се пропишува 
со акт на директорот. 

5. Остварувањето на правата на вработените т нив-
ната положба, во согласност со член 32 став 5 од Уста-
вот, се уредуваат со закон и со колективни договорио 

Тргнувајќи од содржината ма наведената одредба од 
Уставот^ според која остварувањето на правата на вра-
ботените и нивната положба се уредуваат со закон и со 
колективен договор, а имајќи ја предвид содржината на 
оспорената одредба ка член 30 ста® 5 од Законот, спо-
ред која потешките случаи на кршење ма работната 
дисциплина заради кои работникот се оддалечува од 
работа, должината на отказниот рос, F^O т случаите 
кога тоа право не се остварува, се пресадува со акт На 
директорот на Агенцијата, според мислењето на Судот, 
таквото овластување значи уреду^ Ј&е на прашања за 
осттару eaite на правата од ра о однос што не може 
да 6w&c предмет на уредува: т акт на директорот« 
Ммечп), законоските овластувања со акт ма директорот 
да се уредуваат прашања за остварување вд плавата од 
работом однос не е во огавност е ~ж ^ л* уставен 
шршцх-ш дека остварувањата ш дра- а" ма ф&ботевтае 
и ншшата положба се ypejr/ѕаат со т а д <g© кшекта-
вен договор. АКТОТ на работодавецот, одаошо 9?жтотм 

на директорот на Агенцијата, во конкретниот случај, 
немаат уставна подлога. Тоа подразбира дека сите 
права и обврски од работниот однос, се предмет на 
уредување на закон и на колективен договоре Во таа 
смисла, нема никаква причина, специфичностите од ра-
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ботниот однос во Агенцијата да не бидат уредени со 
Законот за Агенцијата за разузнавање, како и со колек-
тивните договори, вклучувајќи го и колективниот дого-
вор на ниво на работодавец. Понатаму, предвидува-
њето со акт на директорот на Агенцијата, да се пропи-
шуваат односи какви што се во оспорената одредба, би 
можело да значи арбитрерност и можност од нееднаков 
третман кон правата и обврските што произлегуваат од 
работниот однос и нивната заштита. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека одред-
бата на член 30 став 5 од Законот не е во согласност со 
член 32 став 5 од Уставот. 

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

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

У.бр. 37/98 жг Претседател 
13 мај 1998 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д-р Милан Недков,с.р^ 

734. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Републику Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за додадената вредност на ^финансиските прет-
пријатија" што Заводот за статистика на Република 
Македонија согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонка" бр. 64/97), ќе го 
спроведува со годишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата, трговци поединци и трговски друштва што 
имаат пазарен карактер и Заводот за платен промет. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за факту-
рираната реализација, бруто вредноста на производ-
ството, меѓуфазната потрошувачка, додадената вред-
ност, набавната вредност на реализирана трговска 
стока, амортизација, нето деловен вишок, вработени, 
основни средства и залихи на готови производи и не-
довршено производство и залихи на суровини и матери-
јали; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите на Системот на националните сметки 
и постоечката Единствена класификација на дејности/ 
Национална класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на подгранка, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија по област, гранка и облик на сопственост. 

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

Бр. 02-373/46 В.д. директор, 
7 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

735. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишна пре-
сметка на додадената вредност кај корисниците на сред-
ствата на буџетот и фондовите" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија согласно Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97), ќе го спроведува со годишна периодика од 1998 
година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат За-
водот за платен промет и корисници на буџет и фон-
дови. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за бројот 
на претпријатијата, број на вработени, бруто вредност 
на производство, меѓуфазна потрошувачка, средства на 
вработените, амортизација, вработени и основни сред-
ства; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите и стандардите на Системот на наци-
онални сметки и Единствена класификација на дејно-
сти/Национална класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе ги даваат на ниво на подгранка, а ќе 
се објавуваат за Република Македонија на ниво на 
област, и гранка по облик на сопственост. 

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

Бр. 02-373/47 В-Д- Директор, 
7 мај 1998 година Нончо Герасимовски, с.р. 

736. С к°П Ј е 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишна пре-
сметка на додадената вредност за буџетот на Република 
Македонија, буџет на единиците на локална самоуправа" 
што Заводот за статистика на Република Македонија, 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Мини-
стерството за финансии, единиците на локалната само-
управа и фондовите. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за бруто 
вредноста на производството, меѓу фазната потрошу-
вачка, средства на вработените, амортизација; 
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- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите и стандардите на Системот на наци-
оналните сметки и Единствена класификација на дејко-
сти/Национална класификација на дејноста. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на подгранка, а ќе 
се објавуваат за Република Македонија на ниво на 
област и гранеа по облик т сопственост. 

3. Ова решение влегува во сида со денот ма објавува 
љето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/48 w Директор, 
7 мај 1998 година , Д<**° ^асимовски, с.р. 

Скопје 

737. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година, 
донесе 

F Е Ш Е Н И Е__ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ Ш МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
- ' ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

'ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

Основи за статистичкото истражување „Годишна пре-
сметка на додадената вредност кај други субјекти (не-
профитни дастатухдаи)" што Заводот за статистика на 
Република Македонија, согласно Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/ 
97), ќе го спроведува со годишна периодика од 1998 
година. 

. 2, За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатија, трговци поединци и трговски друштва и ин-
ституции што имаат пазарен и непазарен карактер и 
Заводот за платен промет. 

~ задолжително ќе се прибираат податоци за бруто 
вредноста на производството, меѓуфазна потрошу-
вачка, средства на вработените, амортизација; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите и стандардите на Системот на наци-
оналните сметки и Единствена класификација на дејно-
сти/Национална класификација на дејности; 

- давањето на податс^гте за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе ги даваат на што на шдгранка, а ќе 
се објавуваат за Република Македонија на ниво на 
област, и гранка по облик на сопственост. 

3, Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/49 В.д. директор, 
7 мај 1998 година Демче Герасимом«, с.р. 

Скопје 
738. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИТИЧКО 
(СТАТИСТИЧКО) ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за аналитичкото истражување „Годишна пре-

сметка т додадената вредност на ^финансиските 
претпријатија" по организационен принцип што Заво-
дот за статистика на Република Македонија, согласно 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна пери-
одика од 1998 година. 

2о За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека пресметките се засновани врз 
база на редовни статистички истражувања на Заводот 
за статистика, Заводот за платен промет, Царинската 
управа, Управата за јавни приходи, Министерството за 
финансии и други податоци од овластени носители. 

- задолжително ќе се обработат податоци за факту-
рираната реализација, бруто вредноста на производ-
ството, меѓуфазната потрошувачка, додадената вред-
ност, набавната вредност на реализирана трговска 
стока, амортизација, нето деловен вишок, вработени, 
основни средства и залихи на готови производи и не-
довршено производство и залихи на суровини и матери-
јали; 

- при изработка на пресметките ќе се користат де-
финициите на Системот на националните сметки и по-
стоечката Единствена класификација на дејности/На-
ционална класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајни^ единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на подгранка, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија по област, гранка и облик на сопственост. 

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

Бр. 02-373/51 В д Директор, 
7 мај 1998 година Д0®40 Герасимовски, с.р. 

Скопје 
(ЅГШ 
Р ч?ЈТ* 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за ста-
стистика на Република Македонија на 7.05.1998 година-
, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИТИЧКО 
(СТАТИСТИЧКО) ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за аналитичкото истражување „Годишна пре-
сметка на додадената вредност на нефинансиските 
претпријатија" по чиста дејност што Заводот за стати-
стика на Република Македонија, согласно Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97), ќе го пресметува со годишна периодика од 1998 
година« 

2. За аналитичките пресметки од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека пресметките се засновани врз 
база на редовни статистички истражувања на Заводот 
за статистика, Заводот за платен промет, Царинската 
управа, Управата за јавни приходи, Министерството за 
финансии и други податоци од овластени носители. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за факту-
рираната реализација, бруто вредноста на производ-
ството, меѓу фазната потрошувачка, додадената вред-
ност, набавната вредност на реализирана трговска 
стока, амортизација, нето деловен вишок, вработени, 
основни средства и залихи на готови производи и не-
довршено производство и залихи на суровини и матери-
јали; 

- при изработка на пресметките ќе се користат де-
финициите на Системот на националните сметки и по-
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стоечката Единствена класификација на дејности/На-
ционална класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување не е 
задолжително; 

- извештај ните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на подгранка, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија по област, гранка и облик на сопственост. 

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

Бр. 02-373/75 В-Д- Директор, 
7 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

740. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИТИЧКО 
(СТАТИСТИЧКО) ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Квартална пре-
сметка на бруто домашниот производ по постојани цени 
за Република Македонија", пробно во 1998 година. 

што Заводот за статистика на Република Македо-
нија согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со 
годишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека како извори на податоци за 
овие пресметки ќе послужат редовни статистички 
истражувања од Секторот за национални сметки и ре-
довни статистички истражувања од Секторот за де-
ловни статистички и други бази на податоци во Заводот 
за статистика. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за бруто 
вредноста на производството, меѓуфазната потрошу-
вачка, додадената вредност, средства на вработените; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите и стандардите на Системот на наци-
оналните сметки и Единствена класификација на дејно-
сти/Национална класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување не е 
задолжително; 

- ова се аналитички пресметки за кои ќе се користат 
податоци на подгранка и гранка, а објавувањето на 
податоците ќе се врши на ниво на област и на ниво на 
Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/76 w Директор, 
7 мај 1998 година Д о н ч ° ^асимовски, с.р. 

Скопје 
741. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 7.05.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИТИЧКО 
(СТАТИСТИЧКО) ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за аналитичкото истражување „Квартална пре-

сметка на бруто домашниот производ по тековни цени 
за Република Македонија", пробно во 1998 година што 
Заводот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика^Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека како извори на податоци за 
овие пресметки ќе послужат редовни статистички 
истражувања од Секторот за- национални сметки и ре-
довни статистички истражувања од Секторот за де-
ловни статистики како и друга база на податоци во 
Заводот за статистика. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за бруто 
вредноста на производството, меѓуфазната потрошу-
вачка, додадената вредност, средства на вработените; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите и стандардите на Системот на наци-
оналните сметки и Единствена класификација на дејно-
сти/Националната класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување не е 
задолжително; 

- ова се аналитички пресметки за кои ќе се користат 
податоци на подгранка и гранка, а објавувањето на 
податоците ќе се врши на ниво на област и на ниво на 
Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/77 В.д. директор; 
7 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

И С П Р А В К И 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определу-
вање на царински контингент при увоз на суровини 
наменети за производство за АД „Крзно" - Ресен, обја-
вена во „Службен весник на РМ" бр. 22/98, се поткрад-
нала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ 
НАМЕНЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА АД „КРЗ-

НО" - РЕСЕН 

Во точка 2 во алинеја 1, наместо тарифната ознака 
„5506 70 00 00" треба да стои „5506 20 00 00". 

9 1
 БР: ^1294/1 Од Владата на ' 

2 1 М а Ј
с ^ ' е ° Д И Н а Република Македонија 

И С П Р А В К А 
НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ 

Во Статутот на Фондот за осигурување на штедни влогови, 
објавен во „Службен весник на РМ" бр. 22 од 15 мај 1998 
година, направена е грешка и поради тоа се врши исправка, и 
тоа: на страна 1325, во пописите, после зборовите: „18. Пош-
тенска штедилница Скопје" треба да стојат зборовите: „Коле 
Смилевски, с.р.". 

Од Редакцијата 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води по-

стапка за извршување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителката Стефанија Лешкова-Зелен-
ковска од Скопје, со полномошник - адвокат Драган 
Тоневски од Скопје, против тужените Асанов Меме-
дов Азир од с. Нерези, со непозната адреса на живе-
ење и второтужениот Абдил Алиевски од е. Средно 
Нерези - Скопје. 

За времен застапник на првотужениот се опреде-
лува адвокат Наташа Орановска, ул."Пајко маало" 
бр. 6, која ќе го застапува првотужениот се до него-
вото јавување во постапката како странка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXI. П. бр. 
3368/97. ' (9810) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор по тужбата на 

тужителот Сулејман Мехаил, против тужениот Сулеј-
ман Јашар, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Сулејман Јашар да се јави во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави сегашната адреса на 
живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе му биде 
поставен привремен старател во смисла на член 84 од 
ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до 
окончување на постапката или неговото јавување во 
судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, П.П. бр. 
1062/98. (9394) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се води по-
стапка за раскинување на договор за доживотна 
издршка по тужбата на тужителот Мемети Реџеп од 
Скопје, ул."Метохиска" бр. 25, застапувал од адвока-
тот Сашо Додевски од Скопје, против тужената 
Мемети Мирвет со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужената Мемети Мирвет да се јави 
во судот лично или преку полномошник во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе и 
биде назначен привремен застапник адвокатот Дафин-
ка Ивановска од Скопје, која ќе ја застапува тужената 
во постапката се додека таа или нејзиниот полномош-
ник не се појават пред судот, односно додека Органот 
за старателство не ќе го извести Судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ЈХП.бр. 
3424/96. (9519) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и 

ништавност на договор по тужбата на тужителката 
Лазова Цвета, против тужените Панов Симон, сега на 
привремена работа во странство со непозната адреса и 
други. Вредност на спорот 15.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во судот, да 
назначи свој полномошник или, да ја достави својата 
точна адреса на престојување. 

Во спротивно, судот за привремен застапник го 
поставува Зоран Лозаноски, стручен соработник во 

овој суд^ кој ќе ги штити интересите на тужениот се 
до правосилното окончување на спорот или до 
јавување на тужениот пред судот. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.426/98. (9937) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред Основниот суд во Гевгелија е поднесена туж-

ба од малолетната тужителка Јанева Дивна од Гев-
гелија, застапувала од нејзиниот татко Јанев Јанаки од 
Гевгелија, против тужената Жаклина Јанева, со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Жаклина Јанева да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Расправа по предметната тужба е закажана за 
29.VI.J998 година во 8,00 часот во сала број 7 во 
Основниот суд во Гевгелија. 

Доколку тужената не се јави, ќе и биде определен 
привремен застапник во смисла на член 85 и 86 од 
ЗПП, кој ќе ја застапува се до правосилното завршу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.733/97. (9461) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд заведен е предмет П.бр.5/98 за раз-

вод на брак, по тужбата на тужителот Хавзија Фарије 
од е. Чегране, застапувала од Рихан Исмаили, адвокат 
од Гостивар, против тужениот Емини Хаки од е. 
Неготино, а сега со непозната адреса во странство - Р. 
Хрватска. 

Се повикува тужениот Емини Хаки во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави 
во Основниот суд во Гостивар, или постави свој 
полномошник. Во спротивно, за привремен застапник 
се поставува Душица Димитриеска, стручен соработ-
ник при Основниот суд во Гостивар, која ќе ги 
застапува интересите на тужениот се до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 5/98. (9428) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак ' 
по тужбата на тужителот Салиу Исејн од Гостивар, 
против тужената Салиу Хатие од Гостивар, сега со 
непозната адреса во Р. Германија. 

Согласно чл.84 ст.2 т.4 од ЗПП на тужената и се 
одредува привремен застапник и тоа Душица Димит-
риеска, стручен соработник при овој суд, која ќе ги 
застапува интересите на тужената се додека таа или 
нејзин полномошник не се јават пред суд. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.247/98. (9429) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 
смртта на лицето Садику Ашим, порано од е. Чегране, 
по предлог на предлагачот Садику Белул од е. Чег-
ране, застапувал од неговиот полномошник Рихан 
Исмаили, адвокат од Гостивар. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Садику Ашим, роден на 15.V.1909 година во е. Сегране 
да се јави во Основниот суд Гостивар во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" и на огласна табла при овој суд. 

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



28 мај 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУ El ЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 Стр. 1415 

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

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр%82/98. (9430) 

Пред овој суд се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Мемеди Емрула Муса од е. Д. Ба-
њица, а по предлог на предлагачот Мемеди Алит ос е. 
Д. Бањица. 

Основниот суд во Гостивар го повика лицето 
Мемеди Емрула Муса, да се јави во Основниот суд во 
Гостивар во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", и на огласна 
табла при овој суд. 

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

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

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.295/97. (9431) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Фејзула 
Ајша, ул."Браќа биноски" бр. 54 - Гостивар, се води 
постапка за докажување на смртта на лицето Фејзули 
Мифтар од е. Трново. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Фејзули Мифтар, роден на 7.IX.1914 година во е. 
Трново да се јави во Основниот суд во Гостивар во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" и на огласна табла при овој 
суд. 

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

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

Од Основниот суд во Гостивар,Р.бр.305/97. (9432) 

Пред овој суд е заведен предмет за развод на брак 
П.бр.287/98, по тужбата на тужителот Емини Бајрам 
од е. Чегране, против тужената Емини Вј ол ца од е. 
Чегране, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во Основниот 
суд во Гостивар или да постави свој полномошник. Во 
спротивно, како нејзин привремен застаспник се 
поставува Димитриеска Душица, стручен соработник 
во Основниот суд во Гостивар, која ќе ги застапува 
интересите на тужената се до правосилното завршу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд во.Гостивар, П.бр.287/98. (9435) 

Пред овој суд во тек е постапката за исполнување 
на договор и повраќај на камион мерцедес-влекач, 
полуприколка Горица, по тужбата на тужителот Гаши 
Фатмир од Гостивар, против тужениот Илјази Мехмет 
од е. Вруток, Гостиварско, на привремена работа во 
Австралија со непозната адреса. Вредност на спорот 
неопределена. 

Согласно чл. 84 ст.2 т.4 од ЗПП на тужениот му се 
одредува прирремен застапник и тоа Душица Дими-
триеска, стручен соработник при овој суд, која ќе ги 
застапува интересите на тужениот се додека тој или 
неговиот полномошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.776/97. (9802) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци, во тек е 

постапка за попништување на договор за доживотна 
издршка по тужбата на тужителот Костадинов Павле 
од Скопје, против тужениот Костадинов Јанко од е. 
Росоман - Кавадарци, со непозната адреса во Гер-
манија. 

За привремен застапник на тужениот се поставува 
Јосифова Елизабета, адвокат од Кавадарци, ул. "Град-
ски плоштад" - Кавадарци. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник и истиот ќе ги врши 
се додека тужениот не се појави пред судот, односно 
додека органот за старателство не му постави ста-
рател. 

Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр. 1138/97.(9540) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани е заведен спор за 

издршка по тужбата на малолетната тужителка На-
таша Јованова и нејзината мајка Татјана Глигорова и 
двете од Кочани, ул."Кирил и Методи" бр. 20, заста-
ну вани од адвокатот Трајчо Христов од Виница, про-
тив тужениот Стојко Николов од е. Облешево, Коча-
нско, со непозната адреса во странство. Вредност на 
спорот 10.000 денари. 

Се повикува тужениот Стојко Николов од е. Об-
лешево во рок од 30-дена по објавувањето на овој 
оглас, да се јави во овој суд или, да определи свој пол-
номошник. Во спротивно, ќе му биде поставен при-
времен застапник кој ќе ги застапува неговите права и 
интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 528/97. (9539) 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред овој суд се води постапка за наплата на долг 
од 2.000 ДМ по тужбата на тужителот Иванов Томе од 
Струмица, против тужениот Иванов Ване од Струми-
ца со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во судот. Докол-
ку истиот не се јави во одредениот рок ќе му биде 
поставен привремен застапник. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.644/97. (9803) 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, води сопстве-
нички спор По тужбата на Рамиз Бајрам Ганија од е. 
Г.Речица - Тетово, против Илмије вд. Рамадан Ганија 
од е. Г. Речица - Тетово и други. 

Се повикуваат тужените Исмаилќемал Рамадан 
Ганија од е. Г. Речица, сега во Швајцарија, и Гзи, 
Сабедин Ганија, од е. Г.Речица сега во Албанија, да се 
јават во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или да одредат полно-
мошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална 
работа во Тетово, ќе им биде одреден привремен 
застапник кој ќе ги застапува до правосилно 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1432/97. (9426) 

Пред овој суд во тек е граѓанска парница по 
тужбата на тужителот Ризвани Ештреф од е. Одри -
Тетово, против тужените Тофилоска Ружа и 
Тофилоски Богосав, двајцата од е. Одри, а сега со 
непозната адреса во СРЈ. 

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот 
суд во Тетово, во рок од 15 дена од објавувањето на 
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огласот, или пак да овластат свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе им одреди привремен старател 
преку Центарот за социјални работи, Тетово, кој ќе се 
грижи за нивните права и интереси до правосилното 
окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.476/98. rf (9433) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постанка 
за предавање во владение недвижен имот: ~ / бата 
на тужителот Вејсели Вејсел и Вејсел и Беџат, и 
двајцата од е. Доброште, против тужениот Иљази 
Рецеп од е. Доброште, а сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување 

Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му 
постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр.1395/97. (9434) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип е поведена постап-

ка за развод на брак, по тужбата на тужителот Благе 
Алексов од Пробииггип, против тужената Лили Ар-
сова Алексова, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува Лили Арсова Алексова во рок од 30 
едена по објавувањето на огласот да се јави во овој 
суд, да достави точна адреса на престојувалиште или 
да определи свој полномошник. Во спротивно, на 
тужената ќе и биде поставен привремен застапник по 
службена должност кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до завршување на постапката,, 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 216/98. (9630) 

ЗАШШУ&А&Е ВО СУДСКИОТ 
Основниот суд во Штип, со решението Срѕг. бр. 207/, 

98, на регистарска влошка бр. 1-9107-0 го зшита во 
трговскиот регистар бришењето поради стагуша дро-
мена припојување кон Транспортно^ шнедѕггерско 
претпријатие „Атом-шпед" доо, ул. 29 ти Ношѕри бр. 
34, Кочани. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 207/98 (5856) 

Основниот суд во Штип, со решението СреГо бр. 227/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-13239-0, го зшшша во 
трговскиот регистар истапувањето и присетувањето 
на основач и промена на овластено лице Прешрмрати-
ето за земјоделско производство, промет т j m j m „А-
ГРОНИК" експорт-импорт п.о. Звегор - Деотеш«, 

Николовски Митко истапува а пристапува пж,слов-
ска Снежа и го прифаќа без надомест основачкиот влог 
во износ од 100,00 ден. 

Николовски Митко се разрешува од функциите ди-
ректор и застапник а се назначува Николова^ Соња -
директор со неограничени овластувања.. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 227/98 (5857) 

Основниот суд во Штип, со решението Ср@л\ бр. 233/ 
98, на регистарска влошка бр.1-13818-0, ја заниша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието во приватна сопственост „ЛА-
-СПОРТ" увоз-извоз, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 15, 
Делчево. 

Се брише Јоваковски Лазар, а се запишува Здравко 
Јовановски, директор со неограничени овластувања.. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 233/98 (5858) 

Оа&>вниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1100/9$, на регистарска влошка бр.1-19768-0-
04), го запиша во судскиот регистар промена на се-
диште ма фирма, промена на основач и промена на лице 
овластено за застапување на Услужно трговско прет-
пријатие „ВЕСТ ТРЕНД" д.о.о. Скопје, ул. „Дрезден-
ска" бр, 15/10 Скопје. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: услужно 
трговско претпријатие „ВЕСТ ТРЕНД "ц.о. Скопје ул. 
„Сава Ковачевиќ" бб Скопје. На ден 09.02.1998 иста-
пил: Мери Михајловом а на истиот ден пристапил: 
Тома Михајловом. 

Да се брише: Мери Михајловска, директор без огра-
ничување. Да се запише: Тома Михајловом, директор 
без ограничување. 

0& Основниот суд Скопје 1-Скопје, Срег. бр. 1100/98 
(6016) 

суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. 6р„6689/97,, на регистарска влошка бр.1-54966-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач 
и директор на „АНТОМАК" д.о.о. претпријатие за 
трговца услуги угостителство и туризам застапување 
посредување и увоз-извоз Скопје Скопје ул. „Берска" 
бр. 3. 

Од претприајтието истапува Антонио Митрев при-
станува МЕШОВСКИ ДОНЧО ОД Скопје. 

Се брише Антонио Митров се запишува Митовски 
Дончо како нов директор. 

Од Основниот суд Скоцје I-Скопје, Срег. бр.5589/97 
(6017) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Сре*'* бр« 1063/98, на регистарска влошка бр.1-49588-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиште, основач и промена на лице на претпри-
јатието за производство, промет и услуги „ВАЛЕ-ПРО-
МЕТ45 доо експорт импорт Скопје бул. „Јане Сатан-
ски" брО30-11/8 Скопје. 

А новата промена на фирмата, и седиште гласи: 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало „СУЗИ 98" ДОО експорт импорт ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 35 А Скоцје. Кон претприајтието 
пристапува: Сузана Стојановска а истапува: Валентина 
Годева од Скопје. Се брише: Валентина Голова а се 
запишува: Сузана Стојановска како директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, Срег. бр.1063/98 
(6018) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
216/98, на регистарска влошка бр. 001145, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото со 
ограничена одговорност за угостителство, производ-
ство и трговија Томевски Спиро и други „МЛАДОСТ* 
увоѕ-нзвоз, Демир Хисар. 

Организирање на Претпријатие за угостителство, 
производство и трговија „МЛАДОСТ" ц.о. Демир Хи-
сар во Друштво со ограничена одговорност за угости-
телство, производство и трговија Томевски Спиро и 
Друга „Младост" увоз-извоз Демир Хисар, запишување* 
на податоци за промените настанати со примена на За-
конот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал и усогласување на друштвото со одред-
бите на Законот за трговските друштва. 

Дејности: 080112, 080121, 080190, 013021, 013041, 
013121, 013122, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070250, 070260, 030003, 070310, 070320. 

Основна главница: 374.000 ден. 
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Лице овластено за застапување е Томевски Спиро 
- управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 216/98. 
(6384) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
212/98, на регистарска влошка бр. 001141, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја на мало со ^прехранбени производи Николче Бо-

Јие Талевски „НИ-ВАЛ" т.п. ул. „Партизанска" 57, 
(емир Хисар. 

Основач: Николче Борис Талевски. 
Дејности: 070121, 070122. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка и одгова-
ра со целиот свој имот. 

Управител е Николче Талевски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 212/98. 

(6385) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

188/98, на регистарска влошка бр. 001115, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец Наим Ќе 
нија Лика, такси превозник т.п. ул. „11-ти Септември" 
бр. 127, Кичево. 

Трговец поединец е Наим Ќенија Лика. 
Дејности: 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања и одговара со целиот свој имот, со полна 
одговорност. 

Овластен потписник е Наим Лика. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 188/98. 

(6386) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
217/98, на регистарска влошка бр. 001146, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец Мирослав 
Ѓуро Петрески, такси превозник „МИРО" т.п. ул. 
„Том Џелај Шумски" бб, Кичево. 

Овластен потписник е Мирослав Петрески. 
Дејности: 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува 

лично за своја сметка и во свое име и одговара со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 217/98. 
(6387)' 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
237/98, на регистарска влошка бр. 001166, го запиша 
во трговскиот регистар Друштвото за производство, 
промет и услуги „ЕЛ-ИН" увоз-извоз Спиридоноски 
Горѓи и др. д.о.о. ул. „4-ти Јули" бр. 152, Кичево. 

Основачи на Друштвото се Спиридоноски Ѓорѓи од 
Охрид, ул.„Сирма Војвода" бр. 108/в-1/15 и Илијевски 
Небојша од Кичево, ул. „Пиринска" бр. 2, бб. 

Друштвото е основано со договор од 11.03.1998 год. 
Дејности: 011311, 011312, 011313, 011319, 011320, 

011390, 011411, 011710, 011721, 011724, 011741, 011742, 
011799, 011910, 011920, 011949, 011990, 012429, 013021, 
013030, 013041, 013042, 013050, 013099, 013115, 013121, 
013904, 013909, 020110, 020121, 020130, 020140, 030003, 
050100, 0502302, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 0б0190, 080201, 
080202, 090171, 090172, 090179 , 090183, 090209, 110109, 
110309, 110402, 110403, 110404, 110909, 070310, 070320, 

малограничен промет со соседните држави, застапува-
ње на странски фирми, посредништво, консигнација, 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Ѓорѓи Спиридоно-
ски, управител без ограничување во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 237/98. 
(6388) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
185/98, на регистарска влошка бр. 001112, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец Трајан 
Димко Петкоски, такси превозник, т.п. ул. ,,29-ти 
Ноември" бр. 67, Кичево. 

Трговец поединец е Трајан Димко Петкоски. 
Дејности: 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува 

во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот 
свој имот. 

Трајан Петковски, овластен потписник со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 185/58. 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 621/98, на регистарска влошка бр. 1-19435-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма, се-
диште, основач и промена на лице на Претпријатие за 
промет, производство и услуги увоз-извоз „МЕГАН" 
Д.О.О. Скопје ул. „Козара" бр. 36 Скопје. 

Во претпријатието за промет, производство и 
услуги, увоз-извоз „ВИТА" Д.О.О Скопје, извршена е 
промена на основач, фирма, седиште и застапник -
Директор на претпријатието така што. 

Од претпријатието истапи досегашниот основач Бо-
дрожа Александар а на негово место пристапува Ни-
кола Стојановски од Скопје. 

Претпријатието под нова фирма и со седиште: 
Претпријатие за промет, производство и услуги, 

увоз-извоз „МЕГА" Д.О.О. Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. „Козара" бр. 36. 

Се разрешува досегашниот застапник директорот 
Бодрожа Александар а за нов застапник се запишува 
Никола Стојановски директор без ограничувања, како 
во внатрешниот така и во надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 621/ 
98. (5451) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2466/97 од 24.П.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "ПНА 
Компани" ЦО од Скопје,ул."Мите Богоевски" бр.43а, 
со жиро сметка бр. 40100-601-146880. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипров-
ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8/3-36, телефон 415-
054. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот, должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 4.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
барака бр. 4,соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9322) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2470/97 од 24.П.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТУП "Беба 
Комерц 73" од Скопје,ул."Цветан Димов" бр.81, со 
жиро сметка бр. 40100-601-360647. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Киков-
ски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8/3-36, телефон 415-
054. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 4.VL1998 година, во 9,50 часот, во 
барака бр. 4,соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9324) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ог.бр.477/98 од 8.V.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ "Агромак" од 
Скопје, ул."Карл Либнехт" бр.64-2/1. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15,телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.VI.1998 година, во 10,20 часот, во 
барака бр. 4,соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. _ (9335) 

решението Ст.бр. 1210/97 од 04.Ш.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над стечајниот должник 
Производно трговско претпријатие вреска Компани 
Б" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул."Коце Металец" 
бр. 15 со жиро сметка 40110-601-371044. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9339) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1546/97 од 24.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП "Фло-
рида" од Скопје,ул."128" бр.12. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од Скопје, ул."Пелистерска" бр.1-2/7, телефон 376-272. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1481/97 од 9.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот 11111 "Еко 
Трејд" од Скопје,ул."Никола Вапцаров" бр.20. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божинов-
ски од Скопје,ул."Ордан Чопела" бр. 116,телефон 260-
694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.V.1998 година, во 11,10 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9355) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци 
свкикува рочиште за ден 02.VI.1998 година во 10 часот, 
на кое рочиште, доверителите ќе се изјаснат и ќе 
гласаат за програмата на финансиска и сопственичка 
траноформација» на АД "Македонија" од Неготино. 

Рочиштето ќе се одржи во судница бр. 1 на Основ-
ниот суд во Кавадарци. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишал овластен застапник на 
доверителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.92/98 од 4.V.1998 година е отворена 

. стечајна постапка над должникот Друштво со огранку 
чена одговорност "Металпромет Скопје" ДОО од 
Скопје, Градски ѕид бр.Ш/15, со жиро сметка бр 
40100-601-366474. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул. "Беровска" бр.2/2-15, телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.VI.1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9391) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1009/97 од 22.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПГП "И-М 
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Компани" Д.О.О. од Скопје, ул."Даме Груев" бр.5/4-1. 
За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 

при овој суд. 
За стечаен управник -е одреден Ефтим Петров од 

Скопје, ул."Јане Сандански" бр.50/3-4, телефон 417-
130. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник <без одлагање. 
~ Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9412) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци 
со решението Ст.бр. 129/96 свикува рочиште на ден 
4.VI.1998 година во 9 часот на кое рочиште доверите-
лите ќе се изјаснат и гласаат за програмата за финан-
сиска консолидација на Општественото претпријатие 
за замјоделско производство "Душан Ќириќ" - е. Росо-
ман. 

Рочиштето ќе се одржи во судница бр. 1 на Основ-
ниот суд во Кавадарци. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишал овластен застапник на 
доверителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9473) 

Рочиште за испитување на побарувањата на долж-
никот "Електромашински сервис д-р Рајс" - Битола, 
отворено со решение Сг.бр. 879/96 и над ДОО "Ште-
дилница Континентал" - Битола отворено со Рл.бр. 
17/98 се закажува за ден 4.VL1998 година во 10 часот 
во соба бр. 41, Основен суд Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (9437) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
76/98 од 5.V.1998 година над ПП "Ники Бамби" -
Битола, ул."Седми јули" бр. 26, жиро сметка 40300-
601-55541 отвори стечајна постапка, но не ја спроведе 
истата ја заклучи. И со решението Ст.бр.128/97 од 
5.V.1998 година, над ГШ "Металкомпани" - Битола, 
ул."Пере Тошев" бр. 8-в, жиро сметка 40300-601-78186, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе, истата ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9439) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со 
решението Ст.бр.36/96 од 23.П.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ТП "Ангро-
промет" Д.О.О. "Големопродажба" од Валандово, 
ул."М.Тито" бр. 20. 1 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9440) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Сг.бр. 
132/97 година од 6.XL1997 година објавува дека е отво-
рена стечајна постапка и истовремено е заклучена над 
стерчајниот должник ПП "Лале-Комерц" од Него-
тино, ул."Антигона" бр.40. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9442) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 10/98,од 4.V.1998 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПТУ "Моле Пром" од е. 
Фалише. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Душко Кироски од 
Тетово, ул."Љ.Б. Пит" бр.66. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.VI.1998, година, во 10,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9443) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.240/96 од 
4.V. 1998 година е отворена пестапка за стечај над 
ППС "Агробалкан" од Струмица,но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (9445) 

Со решение на стечајниот совет, Ст.бр.341/98 од 
4.V. 1998 година е отворена постапка за стечај , над 
ПГП "Велпромет" од Струмица,но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (9447) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.360/98 од 
4.V.1998 година е отворена постапка за стечај над 33 
"Партизан" од е. Турново но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (9448) 
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Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 534/97 од 
4.V.1998 година е отворена постапка за стечај над 
ПТИ "Сумераница" од Струмица но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (9449) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
31/97 од 07.Х.1997 над ПП "Фил-Би" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9450) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
239/97 од 5.V.1998 година отвори стечајна постапка 
над должникот ПП "Дидико" од Прилеп, ул."Борка 
Стеваноски" бр.17, со жиро сметка 41100-601-7818. 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управител е определена Цене Не дел-
кова, дипл. економист од Прилеп, телефон 24-194. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази и вирманска уплата со такса од 
600 ден. на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот за отворање на 
стечајна постапка во "Службен весник на РМ". Се 
повикуваат должниците на должникот да ги измир ат 
своите долговите без одлагање. 

Се определува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувањата на доверителите од должникот за 
3.VII.1998 година, во 13,00 часот, во судница бр. 7 во 
Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
надеи 18.V.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9462) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
159/97 од 29.rV.1998 година отвори стечајна постапка 
над должникот ПП "Озирис"-Прилеп, ул."Александар 
Македонски" бр.2/66, со жиро сметка 41100-601-27910. 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управител е определена Снежана Јоси-
фова, дипл. економист од Прилеп, телефон 32-218. 

Се повикуваат доверителите да им ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 
два примероци со доказите и вирманската уплата со 
такса од 600 ден., на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
РМ". Се повикуваат должниците на должникот да ги 
измир ат своите долговите без одлагање. 

Се определува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувањата на доверителите од должникот за 

З.УПЛ998 година, во 12,30 часот, во судница бр. 7 во 
Основниот суд во Прилеп. 

ОВОЈ оглас е објавен ка огласната табла на судот 
на ден 18.V.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9463) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
13/98 од 5.V.1998 година отвори стечајна постапка над 
должникот ПП "Врбјани - Тале промет" - Прилеп, 
ул."Војводинска" бб, со жиро сметка 41100-601-10792. 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управител е определена Цене Недел-
коска, дипл. економист од Прилеп, телефон 24-194. 

Се повикуваат доверителите да им ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 
два примероци со доказите и вирманската уплата со 
такса од 600 ден., на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
РМ". Се повикуваат должниците на должникот да ги 
измир ат своите долговите без одлагање. 

Се определува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувањата на доверителите од должникот за 
З.УП.1998 година, во 14,00 часот, во судница бр. 7 во 
Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
надеи 18.V.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9464) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
130/97 од 5.V.1998 година отворени стечајна постапка 
над должникот ПП "Хилда" - Прилеп, ул."Будимаш 
бр. 186, со жиро сметка 41100-601-3546. 

За стечаен судија е. одредена Татјана Сусулеска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управител е определена Калина Талеска, 
дипл. економист од Прилеп, телефон 28-697. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази и вирманска уплата со такса од 
600 ден., на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот за отворање на 
стечајна постапка во "Службен весник на РМ". Се 
повикуваат должниците на должникот да ги измир ат 
своите долговите без одлагање. 

Се определува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувањата на доверителите од должникот за 
ЗЛИ. 1998 година, во 13,30 часот, во судница бр. 7 во 
Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
на ден 18.V.199S година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9465) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст бр. 
29/97 од 24.IV. 1998 година отвори стечајна постапка 
над должникот ПП "Данеми" - Прилеп, ул."Гоце Дел-
чев" згр Македонија, со жиро сметка 41100-601-29455. 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија на овој суд. 

За стечаен, управител е определен Ордан Бунтески, 
дипл. економист од Пр ил еп,ул. "Свети Наум Охрид-
ски" бр. 20а. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два 
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примероци со докази и вирманска уплата со такса од 
600 ден., на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот за отворање на 
стечајна постапка во "Службен весник на РМ". Се 
повикуваат должниците на должникот да ги измир ат 
своите долговите без одлагање. 

Се определува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувањата на доверителите од должникот за 
30.VI.1998 година, во 13,00 часот, во судница бр. 7 во 
Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
на ден 15.V.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9466) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 132/97 од 23.IV.1998 година е отворена 
стечајна постапка над ТП "Глобус" - Пробиштип. Со 
решението Ст.бр. 148/97 од 29.IV.1998 година над ТИ 
"Грне"- Штип и со решението Ст.бр. 316/97 од 
29.IV. 1998 година над ТП "Амос" Штип, но постапка 
не се спроведува поради немање имот на должниците. 

Стечајната постапка над ТП "Глобус" - Пробн-
и н е , ТП "Грне" - Штип и ТП "Амос"-Штип cf заклу-
чува. 

По правосилноста на овие решенија стечајните 
должници да се бришат од судскиот регистер. 

Од Основниот суд во Штип. (9467) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.352/98 од 5.V.1998 година е отворена 
'стечајна постапка над должникот ПИТ "Степром" од 
Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.294-а. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љубомир Филипов-
ски од Скопје, ул."АСНОМ" бр.66-2-20,телефон' 435-
289. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.VI.1998 година, во 9,15 часот, во 
барака бр. 4,соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9474) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2438/97 од 31.ШЛ998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Алекс-
Комп" увоз-извоз од Скопје,ул."Коце Металец" бр,2-6 
со жиро сметка бр. 40110-601-325502. 

За стечаен судија е одреден Лина Петровска, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден! Илија Димитри©-
вски од Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр.41 а, 
телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник: 
да ги пријават свсѓите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.VIL1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4,соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (9485) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ог.бр.1952/97 од 24.ШЛ998 година е отво* 
рена стечајна постапка над должникот ШТО! "Дина 
Шпед" од Скопје, ул."Аугуст Цесарец" бр.3/1-1. «5 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бакалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Мирјана Димитров-
ска од Скопје, ул."Јани Луговски" бр.10/44,телефон 
126-004. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.VI.1998 година, во 9,20 часот, во 
барака бр. 4,соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9491) 
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 

решението Сг.бр.2801/97 од 22.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПИТУ "Дама-
Јуниор" ДОО увоз-извоз од Скопје, бул, "Јане 
Сатански" бр.87/1-14, жиро сметка 40100-601-361506. 

За стечаен дудија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. , 

За стечаен управник е одредена Драган Даневски од 
Скопје,ул."Јане Сандански"бр.77/Ш-6,телефон 414-303' 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник: на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат, должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. ; 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 11,00 часот, Во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. , 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. '(9494) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1285/97 од 14.11998 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ТП "Мак-Порт" 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане Сатански" бр.14/2, со 
жиро сметка 40100-601»38? 179. 

За стечаен судија е одредена Маја Манакова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Радосав Кипровски 
од Скопје,ул."АСНОМ"бр.8-3/36,телефон 415-054.. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци Со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 3.VI. 1998 година, во 11,30 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во -овој суд. , 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (95Q0) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1694/97, од 24.IV.1998 година е отво-
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рена стечајна постапка над должникот ТП "Мани" од 
Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр.42. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје,ул."АСНОМ" бр.8/3-36,телефон 435-021 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен ̂ весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во дба примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9501) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.201/98 од 25.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "ГО-ГО 
Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" 
бр.237-Б, со жиро сметка 40100-601-301208. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Стојановска Лил-
јана од Скопје,ул."Методи Митевски" бр.8-4/4, теле-
фон 135-482 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.VI.1998 година, во 11,10 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9502) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.208/97 од 1.Х.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТУП "МА-КОКО 
Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 1602-
22. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Чедим*:р Младено-
виќ од Скопје, ул."Париска" бр.8-г,телефон 246-741. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.VI. 1998 година, во 9,50 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (9514) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.85/97 од 29.IX.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ГОШУ "Вар-
дарска Компанија" увоз-извоз од Скопје, ул ."Ѓорѓи 
Капчев" бр.16/13, со жиро сметка 40100-601-334961. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓоргиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младеновиќ Чедо-
мир од Скопје, ул."Париска" бр.8-г, телефон 246-741. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги нам^гат 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.VI.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9515) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со 
решението Ст.бр. 192/97 од 27ЛП. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПГП "Никол 
Теке" д.о.о. од Гевгелија, ул."Маршал Тито" бб. 

За стечаен судија е одреден Трајко Аврамов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Апостолов Димитар 
од Гевгелија, ул."М.Тито" бр. 142,телефон 034-88-033. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 6.VH.1998 година, во 8,30 часот, во* 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9517) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието Ст.бр.74/96 од 27.IV*1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Алмак" од 
Гевгелија, ул."Никола Карев" бр.80. 

За стечаен судија е одреден Аврамов Трајко, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од 
Гевгелија,ул."Митко Зафиров" бр.28,телефон 211-605. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 8,45 часот, во 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9522) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со 
решението Ст.бр.98/97 од 5.V.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУТ "Гетекс" од 
Гевгелија, ул."Моински пат" бб. 

За стечаен судија е одреден Стаменов Иван, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од 
Гевгелија,ул."Митко Зафиров" бр.28,телефон 211-605. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VL1998 година, во 9,10 часот, во 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9523) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието Ст.бр.149/98 од 5.V. 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ "Валм" од 
Гевгелија, ул."Железничка" бб. 

За стечаен судија е одреден Мендизов Ванчо, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од 
Гевгелија,ул."Митко Зафиров" бр.28,телефон 211-605. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"-
до стечајниот совет со пријава ве два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 9/-5 часот, во 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9524) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со 
решението Ст.бр.293/97 од 25.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПИ "Иваг" од 
Гевгелија, ул."Слободан М.Данко". 

За стечаен судија е одреден Дилберов Драги, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Варелов Никола од 
Гевгел иј а,ул. "Браќа Миладинови" бр.20,телефон 034-
88-369. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 10 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9525) 
Основниот суд во Кичево објавува дека со решени-

ето Ст.бр.50/98 од 7.XV.1998 гс дина е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие го за трговија 
на големо и мало "Нарцис-Пром" увоз-кзвоз од 
Кичево, ул."Солунска" бб, со жиро сметка 49320-601-
33813. 

За стечаен управник е одреден Јако илески Атанас 
од Кичево, бул."Ослободување" бр.32,1телефон 32-174. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето ла огласот во "Службен весник иа РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 10,30 часот, во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (9534) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.45/98 од 16.П.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТУП "Европа - 92" 
од Тетово, ул.^Ј.Сандански" бр.54. 
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За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарузгнг ? 
се закажува на 7.VH1998 година, во 9,30 часот, 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9537) 

Основниот суд во Велес објавува дека се,заклучува 
стечајната постапка против претпријатието "МГВ-
ЛТД" - Велес, ул."Моша Пијаде" б.б. со жиро сметка 
41600-603-37373. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во "Службен вес-
ник на РМ" и на огласната табла во судот. 

Се задолжува стечајниот управник по приемот на 
ова решение да достави до стечајниот совет завршен 
извештај за работата како и да ги остави печатите на 
чување во судот. 

Од Основниот суд во Велес. (9538) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
231/97 од 26.ХП.1997 над ПП "Твинс парк" - Битола, со 
жиро сметка 40300-601-47478 отвори стечајна постап-
ка но, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9568) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
78/97 од 13.V.1998 година ја заклучи стечајната 
постапка што се води над должникот ПП "Јадреш 
пром" - Битола, поради немање ка имот. 

Од Основниот суд во Битола. (9569) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
476/97 од 13.V.1998 година ја заклучи стечајната 
постапка што се води над должникот ПП "Венисо 
Комерц" - Битола, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Битола. (9570) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
740/96 од 5.V.1998 година cnpfeMa должникот ПИ 
"Кола Комерц" - Битола, отвори стечајна постапка 
при што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, 
судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен 
управител Ѓорѓи Кривчевски, дипл.економист од 
Битола. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот со пријави таксирани со 600 денари такса, 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 ден 25.VI.1998 година во 8 часот,соба број 41, 
на Основниот суд во Битола. 
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Огласот е објавен на огласната табла во судот на 
ден 5.V.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (9571) 

Основниот суд Во Битола со решението Ст.бр. 
146/97 од 23 .IV. 1998 година спрема должникот ГО! 
"Чучук" - е. Новаци,Битола, отвори стечајна постапка 
при што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, 
судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен 
управител Мите Блажевски, дипл.економист од 
Битола. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата ќе 
одржи на ден 25.VI. 1998 година во 8 часот,соба број 41, 
на Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Битола. (9572) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
345/97 од 30.IV.1998 над ПП "Таргет" - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9573) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
325/97 од 30.1V.1998 над ПП "Алвес" - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9574) 

: Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст,бр, 
125/97 од 08.V.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Ри-
ледо",ул."Блажо Алексов" бр. 56/1-18 од Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9575) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
141/96 од 08.V.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПГП 
"Фист Комерц", ул .Партизанска" бр. 2 од Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9576) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
103/96 од o8.V.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ГШ 
"Тиквеш Експорт",ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бб 
од Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9577) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ог.бр. 
241/96 од 08.V.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ГШ 
"Сандан Комерц",ул."Владо Арсов Шпанац" бр. 152 од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9578) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст,бр. 
213/97 од 07.V.1998 година, објавува дека ја отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник ГШ "М-
Комерц",ул."Јане Сандански" бб од Неготино, но 
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истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9579) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. • 
171/97 од 07.V.1998 година, објавува дека ја отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТУ 
"Са-т-ем", ул."Киро Спанџов" бр. 51 од Кавадарци, но 
истата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9580) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр, 
91/98 од 07.V.199S година, објавува дека ја отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Т-
М", ул."Фемо Кулаков" бб од Неготино, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9581) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
217/97 од 07.V.1998 година, објавува дека ja отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник 1111 ГУ 
"Сонгстер", ул."Блажо Димов" бр. 4 од Кавадарци, но 
истата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9582) 

Со решението Ст.бр.15/97 од 05.V.1998 година е 
отворена стечајна постапка над ЗУТП "Универзал-
Ксенија компани" - Струмица со бројна жиро сметка 
41300-601-15986, која се води при ЗПП Филијала -
Струмица, но истата не се спроведува поради немање 
на имот на должникот и стечајната постапка над 
ЗУТП "Универзал-КсениЈа компани" се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
преку овој до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горенаведеното решение 
стечајниот должник да се брише од регистарот на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струамица. (9583) 

Со решението Ст.бр.123/97 од 05.V.1998 година е 
отворена стечајна постапка над ПТ "Атма комерц" -
Струмица со број на жиро сметка 41300-601-21478,која 
се води при ЗПП Филијала - Струмица, но истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
стечајната постапка над ПТ "Атма комерц" се 
заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
преку овој до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горенаведеното решение 
стечајниот должник да се брише од регистарот на 
претприј атиЈ ата. 

Од Основниот суд во Струмица. (9584) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 267/96 од 15.V.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка, над должникот Претприја-
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тие "Макотраде* - Скопје, ул .Иво Лола Рибар" бр.28б 
жиро сметка 40100-601-25776. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатцјата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (9542) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2473/97 од 9.Ш.199Ѕ година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ИПУ "Ива-
Нета" од Скопје, ул. "Неврокопска" бр.13-Б, жиро 
сметка 40100-601-117878. 
- За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 

при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Ѓоргоноски Ристо 

од Скопје,ул."Црвена Армија"бр. 10/1-2;телефон 238-
963. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагаше^ 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.VI.1998 година, во 9,50 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува цека со 
решението Ст.бр.1586/97 од 21.V.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот "Интерледо 
Интернационал" - Скопје, ул.'Вел ко Влаховић" бр. 
19/26 и жиро сметка 40100-601-281839. 

По правосилноста на решението должникот ќ* ос 
избрише ед регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9557) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
142/98 од 08.5.1998 над ПП "Плејбој" - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (95Ѕ7) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани 
објавува дека со решението Ст.бр.738/96 од 28.IV.1998 
година е отворена стечајна постапка над ДОО "Нова 
Трговија" од Кочани, ул. "29 Ноември" бб, жиро 
сметка 40400-601-4265 при ЗПП Филијала Кочани. 

За стечаен судија е одреден Трајковски Васил, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓиев Ванчо, 
дипломиран економист од Кочани, ул. "Брегалничка" 
бр.4, телефон 0903 - 26^ 726. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази, и уплатница на износ од 600,00 денари на име 
судска за пријавата. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према стечајниот должник без 
одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 7.VII. 1998 година, во 10 часот, во 
судница I во судот. 

Огласот е истакнат на судската табла на 28.IV. 1998 
година. 

ОдТЗсновниот суд во Кочани. (9732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.25/98 од 31.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "КЕМИ ПТ" 
од Скопје, ул. "Ванчо Миџков" бр.32-а, жиро сметка 
40120-601-85983. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсто Асенов"бр. 12/1/15,телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 8,10 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9697) 
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 

решението Ст.бр.2290/97 од 31.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПВНП "Плас-
тик-Комерц" од Скопје, ул. "1213" бр.32, жиро сметка 
40100-601-125135. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крстс Асенов"бр. 12/1/15,телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
^се закажува на 2.VII.1998 година, во 11,00 часот, во 
барака бр. 4,соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9699) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 729/96 од 18.VI998 година се 
одобрува порисилното порамнување на должникот 
"Шутекс П Компани" - Скопје, ул."Крале Марко" 
бр.10-А со жиро сметка 40100-601-326835 и неговите 
доверители со следната содржина: 

Должникот Претпријатие "Шутекс П Компани" -
Скопје должен е да ги исплати своите доверители во 
висина Ј)д 100% главен долг со дамата во рок од 1 
година, а времето да тече од денот на склучувањето на 
присилното порамнување. 

Ова порамнување на правно дејство и спрема дове-
рителите на должникот и побарурањата кои стасале^ 
за наплата до 18.V.1998 година како и оние кои неу-
чествувале во постапката за присилно порамнување, 
како и оние доверители кои учествувале во постап-
ката за присилно порамнување, а чие побарувања се 
оспорени доколку дополнително истите се утврдат. 

Ова решение има сила на извршна исправа пред 
сите доверители чии побарувања се утврдени во по-
стапката за присилно порамнување. 

Секој учесник во постапката ќе ги сноси своите 
трошоци. 
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ѕ Стечајната постапка спрема стечајниот должник 
"Шутекс П Компани" отворена со решението на овој 

'суд Ст.бр.729/96 од 25.XI.1996 година се запира. 
. Составен дел на ова решение преставува и реше-

нијата донесени во овој суд Ст.бр.729/96 од 21.1.1998 
година, 4.Ш.1998 година, 18.V.1998 година. 

Одлучено во Основен суд Скопје П - Скопје, Сг.бр. 
729/96. 

, Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9700) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.251/98 од 28.JV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот 'Тргометал" од 
Скопје, ул. "Првомајска" бб. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден* Душан Тодевски од 
Скопје,ул ."Беровска" бр;2-2/15,телефон 526-250. 
г Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да. ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
Докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.yj.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бјр. 4,соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9728) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2771/97 од 22.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"Нате" од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр.3/4-7* 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Кузман Кузма-
новски од Скопје, ул. "Никола Русински" бр.4/2/27, 
телефон 364-113. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намира^ 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 8.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
барака бр. 4,соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9737) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1461/97 од 12.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Томел" 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр.79-А, жиро 
сметка 40100-601-66461. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Ристо Ѓоргоноски 
од Скопје,ул."Црвена Армија"бр. 10/1-2,телефон 318-
852.. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во ^Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 01.VII. 1998 година, во 8,20 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9739) 

Основниот суд во Охрид со решението Ст.бр. 
912/97 од 11.Ш.1998 година према стечајниот должник 
ПП "КИРГ - Комерц" од е. Лескоец - Охридско, 
отвори стечајна постапка, истата не се спроведува и се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (9804) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст,.бр. 
255/97 од 5.V. 1998 година отвори стечајна постапка над 
ДП "Амадеус" - Прилеп,ул ."Кире Гаврилоски" бр. 5, 
со жиро сметка 41100-601-12024, но истата не ј а 
спроведе туку ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9805) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со 
решението Ст.бр.268/98 од 29.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Сајо 
Комерц" од Тетово, ул. "117" бр. 17. 

За стечаен судија е одредена Никола Ристоски, 
рудија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Глигур Симоски од 
Тетово,ул."Благоја Тоска" бр.222. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.VI. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9806) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.178/98 од 22.IV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Аплауз 4" 
ДОО од Скопје, ул. "710" бр. 1, жиро сметка 40100-601-
383799. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредени Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсто Асенов"бр.12/1 /15,телефон 261-102. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.VII.1998 година, во 10,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9913) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.259/98 од 28.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "АМС 
Компани" од Скопје, ул. "Мара Маждуречка" бр.8-а. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден^ Цане Ванков од 
Скопје,ул."Крсто Асенов"брД2/1/15.' 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 9,05 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9914) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1964/97 од 23JV.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот 11111 "Горекс" 
од Скопје, ул. "Ѓорѓи Андреевиќ Кун" бр.32-б. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божи-
новски од Скопје, ул. "Ордан Чопела'4 бр. 116, телефон 

! 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.VI.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9995) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решение 
на овој суд Сг.бр.59/98 од 05.V.1998 година, стечајната 
постапка према должникот ПП "Мегдан" од Охрид, 
ул. "Булевар на Револуција" бр. 17, Охрид, се отвора, 
но не се спроведува. Стечајната постапка спрема 
должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (1000) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Сѓ.бр.40/98 од27.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Симона СГ 
Претпријатие за производство, трговија и услуги од 
Куманово, ул. "Франц Розман" бр.48. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремова, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Ангеловски 
од Куманово,ул."Франц Розман" бр.46,телефон 34-169. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.VL199S година, во 9,00 часот, во 
соба број 7/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (1 ООО 1) 

ЈШКВИДАЦИИ "" 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 46/98 од 13.V.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Г Ш "ПИФ-

Транс" - Скопје, ул."Бела Краина" бр.б-б со жиро 
сметка 40120-601-63961. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 

Од Основниот суд Скопје ! - Скопје. ' (9365) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
нието Л.бр. 3/98 од 5.V.1998 година, отвори ликвида-
циона постапка над ДОО - ПО "Мак протеин" -
Прилеп, населба Точила П зграда Д 1 и жиро сметка 
41100-601-33972. 

За ликвидационен управник се определува Анкица 
Митреска,дипл. економист од Прилеп,телефон 27-828. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања на ликвидациониот совет со поднесок во 
два примероци со доказите и вирманската уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
на должникот да ги, измир ат. своите долгови без 
одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот, должник на 3.VDL1998 година, во 12,00 ча<?от во 
судница број 7 во Основен суд во Прилеп. • 

Од Основниот суд во Прилеп. , (9468) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со реше-
нието РЛ.бр. 8/97 од 31.Ш.1998- година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за производство и трговија "Исван-Пром" од Кичево, 
ул. "М.Тито" бр. 9 и жиро сметка 40320-601-16140. 

За ликвидационен управник се определува Атанас 
Јаковлески од Кичево, бул. "Ослободување" бр.32, 
телефон 32-174. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на, ликвидацио-
ниот должник на 25.V.1998 година, во 10,00 часот во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. , (9469) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 143/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над МП "Зелмако 
Стил" од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 17 и жиро сметка 
40100-601-269830. 

За ладсвидационен управник се определува Ристо 
Ѓорѓовски, од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр., 10-
2-2, телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од, 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагале. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.VI.1998 грдила, во 8,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9388) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 120/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТУ "БЕЛ-
Тјрејд" експорт-импорт ДОО рд Скопје, ул. "Васил 
Главинов** бб и жиро сметка 40100-601-82640. 

За"ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓорѓиовски, оќ Скопје, бул. 'Црвена Армија*' бр. 10-
2-2, телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен' 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 6.^1.199$ год ина, во 8,15 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Оловниот суд Скопје I-Скопје. (9389) 
1 

Основниот суд Скопје Д • Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 163/98 од 6.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација нед Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет и услуги "Датони" 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Гаврил Радомир** бр. 
14-6 и жиро сметка 40100-601-334496. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски, од Скопје, бул. **АСНОМ** бр. 8/3-36. 

Се повикуваш1 доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават двоите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ** до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VL1998 година, во 9,15 часот во 
барака бр. 4, соба 6j$oj 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9390) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 50/98 од 22.IV.1998 година, отворена е 

! постапка за редовна ликвидација над Претпријатиеза 
трговија и шпедиција "Либрас" ДОО експорт-импорт 
од Скопје, ул. "Лазо Дренков** бр. 81 и жиро сметка 
40100-601-356231. 

За ликвцдационен управник се определува Ефтим 
Петров, од Скопје, бул. "Јане Сандански** бр. 50-3-4, 
телефон 452-084. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ** до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на* ликвидацио-
ниот должник на 9.VI. 1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 161/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ТП "ЕМАГ" од 
Скопје, ул. "Кочо Рацин** бр. 18/15 и жиро сметка 
40100-601-117750. 

За ликвидационен управник се определува Георги 
Божиновски, од Скопје, бул. "Ленинова" бр. 63-2/7, 
телефон 132-289. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ** до ликвидациониот совет на овој суд со 
пргави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. * 
" Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје ! - Скопје. (9419) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 48/98 од 10.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ИТП "Сува Гора 
Комерц'* Ц,0. од Скопје, ул. "Чаирска** бр. 86 и жиро 
сметка 40100-601-236701. 

За ликвидационен управник се определува Марко 
Ѓурчиновски, од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ** бр. 8, 
телефон 616-547. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ** до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, фезодлагање. 

Се закажува роницгге за испитување на прија-
вените Јјобфувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9438) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. $70/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет и услуги на големо и мало "Дал-Ма-Ес" цо 
експорт импорт од Скопје, ул. "Црвени Брегови** бр. 
326 и жиро сметка 40100-601-412бб. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Тепевски, од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. la, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
ЗС дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ** до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.VI.1998 година, во 8,30 часот во 
бараќа бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9342) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 166/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
транспорт и трговија на големо и мало "Еврокомпаѓ^" 
ДОО експорт-импорт од Скопје.^. Јурумлери ул. "513" 
бр. 4а и жиро сметка 40110-601-299882. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски, од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.VI.1998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба 6poi 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9343) 

Основниот суд Скопје I •• Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 131/98 од 5.V. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
"КАН-КАН" Д.О.О. од Скопје, ул. "Народен Фронт" 
бр. 13 и жиро сметка 40100-601-161688. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски, од Скопје, ул. "Христо Черноиеев" бр. 1/А, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето ' на:̂  огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци с<$-докази.Се повикуваат 
должниците да ги намиратгдолговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9344) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
37/98 од 29.IV. 1998 година над ПП "Авто лимар Симе" 
- Битола и овори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9451) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр. 40/98 од 
5.V. 1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над И П У "ТД-Комерц" од е. Мокрино но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба, преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од'15 

дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". о Ј 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија , ; / 

Од Основниот суд во Струмица. (9452) 

Основниот суд во 1 Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр. 38/98 од 
5.V.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ППС "Мермер-гран" од Струмица но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да гр напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

Пс правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9453) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр. 45/98 од 
5.V. 1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ТП "АС-Лаки" од Струмица но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9454) 
- , > Ц 'чЈ 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр. 44/98 од 
5.V.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ПДС "Југотехника" од Струмица но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9455) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение 
на ликвидациониот совет Л.бр. 27/98 од 27.IV.1998 
година е отворена постапка за ликвидација над ПТТ 
"ЗЕН-Компани" од е. Штука но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

^Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
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дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9456)* 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр. 27/98 од 
4.V.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ПУПИ "Консалтинг-МИ" од Струмица но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9457) 

Основниот суд СкопјеН - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 177/98 oftT.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатиеза 
производство, трговија, услуги "Интер-Скопје" Ц.О. 
од Скопје, ул. "Христи}зд Тодоровски Карпош" бр. 55-
Б и жиро сметка 40100-601-368603. 

За ликвидационен управник се определува Мерџа-
новски Никола, од Скопје, ул. "Даме Груев" блок 
WV/3, телефон 234-792. 
~ Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 17.VL1998 година, во 10,20 часот во 
барака бр.4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9484) 

Основниот суд Скопје!} - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 124/98 од 22.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговца на големо и мало "Компанија Грујоски" 
од Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 11 и жиро сметка 
40120-601-365797. 

За ликвидационен управник се определува Михај-
ловом! Симон, од Скопје, ул. ''Белишка" бр.18-а, теле-
фон i 18-443. 
- Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
>30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 22.VI.1998 година, во 9,40 часот во 
барка бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9493) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 125/98 од 14.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ликвидаци-
ониот должник Производно, трговско, услужно прет-
пријатне "Маникс" ДОО извоз-увоз од Скопје, ул. 
"Ниџе Планина" бр. 12 и жиро сметка 40100-601-
193304. 

За ликвидационен управник се определува Чедо-
мир Младеновиќ, од Скопје, ул. "Париска" блок 8-Г, 
телефон 246-741. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен* 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр.4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 117/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ГГГУТ "ДАР 21" 
д.о.о. од Скопје, Градски трговски центар - златарска 
улица и жиро сметка 40100-601-387371. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр 15-2/15, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-' 
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI. 1998 година, во 8,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9531) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со 
решението Л.бр. 5/98 од 6.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за производство, промет и услуги "Ели Мак 21" д.о о.. 
од Кичево, со жиро сметка 40320-601-79846. 

За ликвидаццонен управник се определува Атанас 
Јаковлески, од Кичево, бул. "Ослободување" бр.32, 
телефон 32-174. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
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ниот должник на 30.VI.1998 година, во 10,30 часот во 
во Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (9535) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на ликвидациониот совет Л.бр. 39/98 од 
5.V.1998 година е отворена достанка за ликвидација 
над ППС "Енергопромет" од Струмица но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот ра 
должникот и истата да се заклучи. 
_ Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15, 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9536) 

Осншшиот суд Скопје I - Скопје објавува декадо 
решението Л.бр. 146/98 од 5.у.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПППУ "Плутал-
Д" д о р од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 21/3-22 и 
жиро сметка 40100-601-143644. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Киковски, од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, теле-
фон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
'должник да ги пријават своите побарувала во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот бо "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пргави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.>Л.1998 година, во 8,30 часот во 
©од број 44 во овој суд. ) 

Одфсновниот суд Скрије I - Скопје. (9532) 
, , • * јј.Ј— 

Основниот суд Скопје I.—Скопје објавува дека со 
решението Л.брЛ 50/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
Постапка за редовна ликвидација над ППТ "Креација" 
ДОО од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 23/1-6 и 
жиро сметка 40100*601-253251. 

За ликвидационен управник се определува Кипров-
ски Радослав, од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, те-
лефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI.1998 година, во 8,50 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9533) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 173/98 од 5.V.1998 година, отворена е 

поетика за редовна ликвидација над Претпријатие за 
градежништво и трговија "Блек Мек" увоз-извоз ДфО 
од Скопје, село Марино-Илинден, ул. "531" бр. $5 р 
жиро сметка 40110-601-244469. \ 

За ликвидационен управник се определува Атан-
сова Марика, од Скопје, уд. "Бриселска" бр.15^/5, 
телефон 254-093. ' 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок јод 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување На прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 6.VII.1998 година, во 8,2р часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Q& Основниот суд Скопје П - Скопје. (9543) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 168/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
претанка за редовна ликвидација над ПППУ 'Трејд 
Интернешенел" ДОО од Скопје, ул. "11 Октомври" К--
14/3-11 и жиро сметка 40100-601-104152. 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓорѓиовски, од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр. 
10/1-2, телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на шија* 
вените побарувања на Доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI. 1998 година, во |,20 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Р д Основниот суд Скопје I - Скопје. (9545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 152/98 од 21.у1)998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, преработка и трговија на големо и 
мало "Сандев - Компани" од Скопје, ул. мЕлисие 
Поповски-Марко" бр. 4i и жиро сметка 401200-601-
159032. 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓоргоновски, од Скопје, бул. "Црвена Армија** бр. 10-
1/2, телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 8,45 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје ! - Скопје. < (9546) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 133/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТ "ЗИС-
Промет" од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 15/20 и 
жиро сметка 40100-601-214027. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски, од Скопје, ул. "АСЦОМ" бр.8/3-36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението JL6p. 97/98 од 23.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
"Виа - СОС ЦО увоз извоз од Скопје, ул. "Серава" 
бр. 68-а и жиро сметка 40100-601-280420. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски, од Скопје, ул. "Беровска" бр.2/2-15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониотсовет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.VI.1998 година, во 8,45 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 136/98 од 5.V. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
"Тромел" Д.О.О. од Скопје, ул. "Илинден" бр. 84 и 
жиро сметка 40120-601-231614. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски, од Скопје, ул. "Беровска" бр.2/2-15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на' огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9558) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 137/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Мики 
Комерц 88" од Скопје, ул. "Јордан Филиповски" бр.. 2 
и жиро сметка 40120-601-17996. . 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски, од Скопје, ул. "Беровска" бр.2/2-15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувала во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште -за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 102/98 од>30.ГУ.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за завршни работи "Услуга - Комерц" Д.О.О. од 
Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 63-а и жиро сметка 40120-
601-91475. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски, од Скопје, ул. "Беровска" бр.2/2-15, теле-
фон 525-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.. (9560) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 138/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над "Дики Комерц" 
увоз-извоз Д.О.О. од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин"' бр. 
28/4-2 и жиро сметка 40120-601-385816. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Колевски, од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бо. 
72/2-1, телефон 431-278. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од^објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9562) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр.4/98 од 14.V.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија на големо и мало 
"Неби Комерц" ДОО увоз извоз, е. Д.Свиларе -
Скопје, со жиро сметка 40120-601-155348. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основнирт суд Скопје I - Скопје. (9563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со' 
решението Л.бр.37/98 од 14.V. 1998 година* е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија и агенциски услуги "Јуниор Пони 
експрес" ДОО Скопје,ул. "Славејко Арсов" бр. 28, со 
жиро сметка 40100-601-121003. 

По правосилноста на решението Должникот ќе се 
Избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

ОД Основниот суд Скопје I - Скопје. (9564) 

/ 
Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 

34/98 од 29.IV.1998 година над ЛП "19 Декември" -
Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9585) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр. 
5/98 од 29.IV. 1998 година над ПП "Џани тека" -
Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9586) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на ликвидациониот совет JL6p. 46/98 од 
5аУ.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ПИС "Тргопласт" од Струмица но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на. имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат гопре наведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
не објавувањето на решението во "Службен весник на 
на". 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од региатарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (9588) 

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр. 12/98 
OR 4ЛЛА998 година отовори ликвидациона постапка 
фад ПИ "Пац-Шред" - Прилеп П.О, ул. "Димо Наред-
ником Б2/3-54, со жиро сметка 41100-601-32132, но ис-
тата не ја спроведе туку ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9808) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува' дека со 
решението Л.бр. 101/98 од 29.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ППП "Рина 
Колекшн" од Скопје, ул. "Серава" бр. 99 и жиро смет-
ка 40100-601-281870. 

За ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска од Скопје,ул."Јани Луговски" бр. 10/44, 
телефон 171-475. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ѓи пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 8.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9910) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 132/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
"Мотива" ДОО од Скопје, ул. "Лондонска" бр. 116 Ил 
жиро сметка 40120-601-366698: 

За ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска, од Скопје,ул."Јани Луговски" бр. 10/44, 
телефон 171-475. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" дб ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања На доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд- Скопје I - Скопје. (9911) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 164/98 од 5.V. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна лШсћидацфа над ПТУП "Дактило 
комерц" од Скопје, ул. "Ослободување" бр. 116 и 
жиро сметка 40120-601-61119. 

За ликвидационен управник се определува Цане, 
Ванков, од Скопје,ул."Крсто Асенов" бр. 12//1/15,' 
телефон 626-049. ' 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 8,40 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9912) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 162/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППС "Лаки-
Комерц" од Скопје, ул. "Островска" бр. 2-а И жиро 
сметка 40120-601-65459. 
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За диквидационен управник се определува Мирко 
Петрески, од Скопје,ул."АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен, 
весник на РМ'* до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријава во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот Должник, без одлагање. 

Се здомува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должни* на 30.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9992) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 165/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
поШНка за редовна ликвидација над ПП "Омер 
Комерц" од Скопје, ТЦ Мавровка Лок.49 и жиро смет-
ка 40110-601-55791. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје,бул "АВНОЈ" бр. 68/TV, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека Со 
решението Л.бр. 158/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Фикс 
Комерц" ДОО од Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 26 
и жиро сметка 40120-601-187006. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Тепевски од Скопје,ул."Христо Чернопеев" бр. 1/А, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9996) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 125/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 

трговија на големо и мало "Миг Интрејд" ДОО екс-
порт импорт бд Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1/7-3 и 
жиро сметка 40100-601-337206. 

За ликвидационен управник се определува Бранко 
Димитриевски, од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јас-
мин" бр. 6/1-7, телефон 238-611. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должнкк да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират, долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI. 1998 година, во 8,30 часот feo 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10026) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печати под назив: "Општествено трговска претприја-
тие "Вино - Жупа" д. о. р. експорт импорт Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Република 
Македонија "Демократска партија"- Скопје". (9723) 

Тркалезен печат и штембил прд назив: 'Трговско ус-
лужно претпријатие "Вакав" ДОО експорт импорт, 
Скопје". (9931) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво со 
Ограничена одговорност "Металпромет- Скопје" д.о.о. 
Скопје". (10024) 

Правоаголен печат под назив: "Забавни игри со 
грил, пиво и сокови "Рандеву" - Петров Љупчо - Титов 
Велес". (9796) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
водство внатрешна и надворешна трговија на големо и 
мало "Агропин" ц.о. Скопје". (9416) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за изград-
ба поправка производство промет трговија на големо 
и мало увоз - извоз угостителски и др.услуги "Напре-
док" д.о.о.Кичево". ' (9518) 

Тркалезен печат под назив;: "Стоматолошка орди-
нација " Корона дент" др^Дзем Исмани, ул. "Ленин-
градска" бр. 23Гостивар".4 (9917) 

Тркалезен печат под назив: "Винце комерц" Скопје 
претпријатие за трговија производство и услуги". 

Тркалезен печат под назив: "Бури Комерц" Скопје 
претпријатие за трговија ц. о. експорт импорт".( 10025) 

Правоаголен печат и штембил под назив: "Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "Стре-
меж^" ц.о. - е. Длга, Куманово". (9427) 

Правоаголен печат под назив:"О.П. 'Тетекс" Тетово 
EE Трговска мрежа Продавница бр. 29 Гевгелија". 

Тркалезен печат под назив: "Акционерско друштво 
за промет и земјоделско производство; во вториот 
круг: во мешовита сопственост "ЗЕМ-ПРОМЕТ" 
извоз-увоз Ц.р.; во средена СКОПЈЕ" и штембил под 
назив: "Акционерско друштво за промет и земјо-
делско производство во мешовита сопственост "ЗЕМ-
ПРОМЕТ" if.O. извоз-увоз - Скопје, место за број и 
датум и на крај СКОПЈЕ". (9364) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Јавно 
претпријатие за комунални работи "Бошава" Ц.О. -
Демир Капија". . (9808/97) 
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Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.160605/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Иво Мастевски, ул."Ф. Клуз" бр. 8/6,Скопје. (9386) 

Пасош брТ(Г779392 на име Здравев Ванчо, е. Злеово, 
Радовиш. (9398) 

Пасош бр.595881/95 на име Новакоски Богољуб, 
с.Дебреше, Гостивар. (9399) 

Пасош бр.693841, издаден од МВР - Ресен на име 
Шаќири Невзат,ул."Браќа Миладинови"бр.180,Тетово. 

Пасош бр. 0261255 на име Танатарец Љупчо, ул. "М. 
Бабу коска" бр.3-5/1,Битола. (9402) 

Пасош бр. 135759, издаден од УВР - Куманово на име 
Ќенан Биљали, ул."Средорек" бр.54,Куманово. (9403) 

Пасош бр.516713/95 на име Абдулаи Садат,с.Врањов-
це,Гостивар. (9404) 

Пасош бр. 758220/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Јовановски Сретен, нас.Карпош ул."2" бр5, Кума-
ново. (9406) 

Пасош бр.997852/97,издаден од УВР - Кичево на име 
Лимани Емине, е. Г. Строгомишта,Кичево. (9407) 

Пасош бр.516712/95 на име Абдулаи Алие е. Врањов-
це,Гостивар. (9408) 

Пасош бр.516714/95 на име Абдулаи Суад,е. Врањов-
це,Гостивар. (9409) 

Пасош бр. 21582/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Сузана Костова, ул."Т. Пановски" бр.5/2-12,Скопје. 

Пасош бр.0372742 на име Цеку Фламур,Дебар. (9413) 
Пасош бр.0935300 на име Колари Анита,Дебар.(9414) 
Пасош бр.0293785на име Хаџи Алили Илбер,Дебар. 
Пасош бр. 158291/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Рустеми Амет, е. Арнакија,Скопје. (9417) 
Пасош бр.242370,издаден од УВР - Куманово на име 

Додевски Дејан, ул."Денко Драганов"бр.34,Куманово. 
Пасош бр.0474469/94,издаден од ОВР - Ресен на име 

Нуредин Зеќири, ул."Преспанска" бр. 104,Ресен. (9421) 
Пасош бр ЛОЗ6907 на име Белковски Коста,бул."1-ви 

Мај" бр. 379,Битола. (9422) 
Пасош бр. 194074/94 на име Рецепи Митасин, е. Топ-

лица,Гостивар. (9423) 
Пасош бр.848224/96,издаден од ОВР - Струга на име 

Жаку Џеврије, е. Делогожда,Струга. (9415) 
Пасош бр. 054820/93, издаден од УВР - Куманово на 

име Чесмаџиски Радован, ул."В. Карастојанов"бр. И, 
Куманово. (9441) 

Пасош бр. 491560/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Чесмаџиска Марта, ул."В.Карастојанов" бр. 11, Кума-
ново. (9444) 

Пасош бр.448657/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Абибе Емрулах, ул. "Ресенска" бр.8/2-12,Скопје. (9458) 

Пасош бр. 151048, издаден од УВР - Велес на име 
Сулејманов Ќерим, ул. "Ј. Џунов" бр.23,Велес. (9460) 

Пасош бр. 153026/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Ставров Борут, ул. "Ленинова" бр.65,Скопје. (9470) 

Пасош бр.867618/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Иса Азировиќ, ул."П. Тошев" бр. 32,Скопје. (9471) 

Пасош бр. 1001505/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Манојловски Лазар, ул. "М. Горки" бр. 20,Скопје. 

Пасош бр.255085,издаден од УВР - Велес на име 
.Босилков Благој,ул."Пајак Полина" бр.34,Вел ес. (9477) 

Пасош бр.0702167,издаден од УВР - Скопје на име 
.Металари Насер, бул."Македонско-Косовска бригада 
20" бр.4,Скопје. (9478) 

Бр. 24 Стр. 1435 

Пасош бр.999658/97,издаден од УВР - Скопје на име 
.Нухија Сулејман, е. Арачиново, ул."18" бр.28,Скопје. 

Пасош бр.625822/95»издаден од УВР - Скопје на име 
Белковски Тони, бул. "Ј. Сатански" бр.88/3-5,Скопје. 

Пасош бр.643660/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Белковски Андреј, бул."Ј. Сан дански" бр.88/3-5, Скопје. 

Пасош бр.625275/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Белковска Даниела,бул."Ј.Сандански"бр.88/3-5,Скопје 

Пасош бр.0638434/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Чолиќ Костадинка, ул. "Ж Зрењанин" бр. 10-6, 
Скопје. (9492) 

Пасош бр. 154164/93,из даден од УВР - Скопје на име 
Исак Мустафа, ул."169" бр. 15,Скопје. (9495) 

Пасош бр. 304854/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Стефаноска Мира,ул."Д.Г. Кара"бр.33/6,Тетово. (9496) 

Пасош бр.304850/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Стефаноски Александар,ул."Д.Г.Кара"бр.ЗЗ/6,Тетово. 

Пасош бр.304855/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Стефаноски Милан, ул."Д. Г. Кара" бр.33/6,Тетово. 

Пасош бр. 305538/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Стефаноска Ирина ул. "Д.Г. Кара" бр.33/6,Тетово. 

Пасош бр.890476/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Марина Митревска, ул."Џ.Кенеди" бр 10 в/3-13,Скопје. 

Пасош бр. 110672/94,из даден од УВР - Куманово на 
име Трајковски Петар, нас. И.Тричковиќ,ул."И" бр.6 
,Куманово. (9504) 

Пасош бр. 0170503/94,издаден од ОВР - Виница на 
име Стојанов Влатко, е. Лески,Виница. (9505) . 

Пасош бр.0896647/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Кате Тодоровска, е. Г. Лисиче бр.154,Скопје.(9509) 

Пасош бр. 1093991/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Билали Фари, бул. "Македонско-Косовска брига-да" 
бр. 48/22,Скопје. (9520) 

Пасош бр.206598/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Маргрита Апостоловска, ул."Љ.Ивановиќ" бр.20-б, 
Скопје. (9521) 

Пасош бр. 181971, издаден од УВР - Битола на име 
Ристевски Владе, ул."Лавченска Корија" бр.24-а, Би-
тола. (9526) 

Пасош бр. 1011310/97, издаден од УВР - Гостивар на' 
име Рамадани Нагиб, ул."ЈНА" бр. 129,Гостивар. (9528) 

Пасош бр.812512/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Бајрам Шабан, ул."М. Крале" бр. 10-а,Скопје. (9530) 

Пасош бр.602780/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Трпковски Игор, бул."АСНОМ" бр.З8/1-40,Скопје. 

Пасош бр. 463044,из даден од УВР - Тетово на име 
Ристоски Живко, е. Лешок,Тетово. (9555) 

Пасош бр 177342/94,издаден од УВР - Кумановож на 
име Фазлији Ирфан, ул. "Т. Мендол" бр.115Куманово. 

Пасош бр. 1021196/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Изет Салих, бул. "Македонско-Косовсска бри-
гада" бр.38/24,Скопје. (9565) 

Пасош бр.0999761/97,из даден од УВР - Скопје на 
име Џемаиловиќ Денис, ул. "А. Дворжак" бр. 8-6, 
Скопје. (9566) 

Пасош бр. 941403/96,издаден од УБР - Скопје на име 
Мирвета Џемаиловиќ,ул. "А. Дворжак" бр.8-6,Скопје. 

Пасош бр. 0409860/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Шерифи Фисник, ул. "К. Р. Дрнц" бр.85,Тетово. 

Пасош бр. 1053893/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Садик Јетиш, е. Мојанци,Скопје. (9724) 

Пасош бр.623017/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Исмет Куртишов, ул. "Р.Шестокрило" бр.9,Скопје. 

Пасош бр. 1069731/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Рамадани Фатиме, ул. "Л. Геров" бр.5,Скопје. 
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Пасош бр. 1040850/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Заири Алмира, ул. "О. Чоп ла" бр.6-ц,Скопје. 

Пасош бр. 1043018/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Заири Бурак, ул. "О.Чопела" бр.б-ц,Скопје. (9730) 

Пасош бр.1040953/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Заири Орхан, ул. "О.Чопела" бр. 6-ц,Скопје; 

Пасош бр.1040956/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Заировиќ Афете, ул."О.ЧопеЛа" бр.б-ц, Скопје. 

Пасош бр.135035,издаден од УВР - Св. Николе на 
име Стојанов Маријан,е. Лозово,Свети Николе. (9734) 

Пасош бр.0152373/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Реџеп Мурсел овски, е. Света Петка,Скопје. (9735) 

Пасош бр. 0818956/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Дерњани Амет, ул "Места" бр. 32-6 »Скопје. 

Пасош бр.283836/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Азири Севдаиљ, е. Арачиново ул."100" бр.69,Скопје. 

Пасош бр.998604/97 на име Мојаноска Даниела ул. 
"Андре Јованоски11 бр.27А,Охрид.* (9763) 

Пасош бр.848557/96, издаден од ОВР - Струга на име 
Авмедоски Аднан, е. Подгорци,Cipyra. (9780) 

Пасош бр.509282, издаден од УВР - Кочани на име 
Каров Игорчо, ул."Ударничка" бр. 38,Кочани. _ $>781) 

Пасош бр.0531042 на име Машкули Башким,Дебар. 
Пасош бр.012277/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Манасијев Димче, ул ."Бриселска" бр.10/2-9,Скопје. 
Пасош бр.0585407 на име Муслиу Адрит, ул."ЈНА" 

бр.49,Гостивар. (9785) 
Пасош бр.0409822,издаден од УВР - Тетово на име 

Дестани Селјим, ул."164" бр. 8,Тетово. (9786) 
Пасош бр.904489 на име Диана Симеонова ул. "Про-

летерски бригади" бр. 10,Кочани. (9787) 
Пасош бр.0067797, издаден од УВР - Струмица на 

име Димитров Тони, е. Колешино бр. 73,Струмица. 
Пасош бр.067682,издаден од УВР - Струмица на име 

Стоилова Лидија, е. Габрово бр. 100,Струмица. (9790) 
Пасош бр.0386615, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Танчева Марина,Скопје. (9791) 
Пасош бр.124698/93, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Домника Белческа, ул."С.Ковачевиќ" бр. 11/2-27, 
Скопје. (9792) 

Пасош бр.0075847/93, издаден- од МВР - Охрид на 
име Мунир Биба, ул."Аџи Мустафа" бр. 19,Охрид. г 

Пасош бр.452466, издаден од УВР - Кочани на име, 
Усеинова Славица, е. Тркање,Кочани. (9799) 

Пасош бр.303131/94, на име Шабани Ќемал, е. Фори-
но,Гостивар. (9800) 

Пасош бр.612250/95 на име Асан Ерол ул. "В. Сте-
фови" 76-Б,Охрид. (9811) 

Пасош бр.0103196, издаден од ОВР - Радовиш на име 
Ѓорѓиев ^Слободанчо, е. Ињево,Радовиш. (9812) 

Пасош бр.0779301 на име Ристов Стево, е. Покрај-
чев©,Радовиш. (9813) 

Пасош бр.0452332/94,издаден од ОВР - Делчево на 
име Парачки Икмет, ул."Ѓ.Петров"-17, Делчево. (9814) 

Пасош бр.741331/96 на име Ферати Рефик, е. Дебре-
ше,Гостивар. (9815) 

Пасош бр.0858758,издаден од ОВР - Делчево на име 
Гоцевски Ванчо, е. Очипала,Делчево. (9816) 

Пасош бр.401541/94 на име Демири Неџмедин ул. 
"Васил Василески" бр.5,Гостивар. * (9823) 

Пасош бр.401225/94 на име Демири Назе ул."Васил 
Василески" бр.5,Гостивар. * (9824) 

Пасош бр.382242 на име Мирче Паунов, ул. 
"АСНОМ" бр.6, Кочани. (9839) 

Пасош бр.0383493, издаден од УВР - Прилеп на име 
Кочоски Трајче, ул."Ј.Јорданоски"бр.138,Прилеп. 

Пасош бр.0020779, издаден од УВР - Кочани на име 
Малинова Витора, е. Грдовци,Кочани. (9849) 

Пасош на име Галевска Снежана,ул."Црвена вода" 
бр.26,Битола. (9879) 

Пасош бр .0990658 на име Јованов Драган, ул. 
"Авала" бр.9,Кавадарци. (9881) 

Пасош бр. 1014356 на име Ѓорѓи Ѓорчев, ул. "Бела-
сице бр.30,Кавадарци. (9883) 

Пасош бр.1040440, издаден од УВР - Скопје на име 
Исни Мухамеда^, е. Кондово,Скопје. (9919) 

Пасош бр.752340, издаден од УВР - Куманово на 
име Дестани Агим,е. Лојане,Куманово. (9922) 

Пасош бр.176116/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Даути Ади, ул."Маршал Тито"бр.135,Cipyra. (9930) 

Пасош бр. 0448984, издаден од Скопје на име Пет-
ровски Зоран, ул. "Пржино" бр. 40,Скопје. (9933) 

Пасош бр.01086929/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Асан Рустеми, е. Арачиново, ул. "М. Тито" бр.1, 
Скопје. (9935) 

Пасош бр.0441024, издаден од ОВР - Дебар на име 
Колари Селим, ул."И.Колари"бр.34,Дебар. (9936) 

Пасош бр. 0746376/95, издаден од УВР, - Скопје на 
име Костова Верица, ул."Волгоградска" бр. 21/8-7, 
Скопје. (9990) 

Пасош бр.354613/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Неџбедин Чилафи, ул."4" бр. 17, е. Рашче,Скопје: 

Пасош бр.862595/96, издаден од ОВР - Струга на име 
Ќук Ислам, ул."Петро Рафто"бр.28-а,Сгруга. (10008) 

Пасош бр.745137, издаден од Скопје на име . 
Халидовиќ Мурат, ул. "К. Асенов" бр.4/3-24,Скопје. 

Пасош бр.0863762 на име Машкули Ризван,Дебар. 
Пасош бр.077123 на име Дилевски Емин,Дебар. 
Пасош бр.739487 на име Османи Халил, е. Теново, 

Тетово. (10015) 
Пасош бр. 790127/95,издаден од УВР - Скопје на 

име Дина Абедин, ул."В,? Аџаларски" бр.7,Скопје. 
--Пасош бр.298818/94 на име Рецеп Рецепи,ул. "Турис-

*1 тачка" бр. 102,Охриду - ! ил гу (10017) 
Пасош бр, 1018040?наз«ме Милев Николчо, е. Пода-

реш,Радовиш. ? -f (10018) 
Пасош бр.0916819 на име Велков Тони, ул."Едвард 

Кардељ" бр.17-1/10,Кавадарци. (10019) 
Пасош бр.457806 на име Алит Ќенан, е. Пршовце, 

Тетово. (10020) 
Пасош бр.405570 на име Башким Синани ул. "М. 

Бафтари" бр. 9,Тетово. (10024) 
Пасош на име Ракип Сејдула, е. Вешала,Тетово. 
Пасош бр.0577695/95, издаден од ОВР - Делчево на 

име Милорад Балас, ул."М.Тито" бр. 25,Делчево. 
Пасош бр.238708, издаден од ОВР - Кичево на име 

Мифтари Беким, е. Жубрино, Кичево. (10030) 
Пасош бр. 063970/93, издаден од УВР - Тетово на 

име Мурати Илбер, е. М. Речица, Тетово. (8375) 
Пасош бр.575099,издаден од УВР - Скопје на име 

Снежана Кокра Волчева, ул."Народен Фронт" бр. 
15/21, Скопје. (9276) 

Чек бр.30004287462, од тековна сметка бр.08326609 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 

.Динго Чоловски,Скопје. (9711) 
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Чекови од бр. 82806 до 82812, од тековна сметка 
бр.53207/46, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Васоски Петар,Скопје. (9725) 

Чек бр. 3109638, од тековна сметка бр. 125944-18, из-
даден од Комерцијална банка ЛД Скопје на име 
Јончева Слободанка,Скопје. (9740) 

Чекови бр. 15882568 и 15882569, од тековна сметка 
бр.48679-96, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Наумоски Јосиф, ул.мЈ.Гагаринмбр.6-а,Скопје. 

Чекови од бр.1514901 до 1514907, од тековна сметка 
бр.283/96, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
- Филијала - Кочани на име Кугов Ѓорги, ул. "Проле-

терска" бр.28,Кочани. (9801) 
Чекови бр. 16714533 и 16714534, издадени од Сто-

панска банка а.д. - Скопјена име Чобанов Милош, ул. 
"Волгоградска" бр.8-3/15,Скопје. (9809) 

Чекови од бр. 14666663 до 14666672, од тековна 
сметка бр.41042-82, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Горан Ѓорѓевиќ ул."Ѓорѓи Капчев" 
бр.4/7-а,Скопје. (9828) 

Чек бр.00771729 на име Стојкоски Александар, е. 
Свиниште, Битола (9884) 

Чекови од бр. 14105835 до 14105840, од тековна 
сметка бр. 14282-52,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Јорданка Цимбировска,ул."Ј1ука Геров1' 
бр.17-2,Скопје. (9902) 

Чекови од бр. 1806448 до 1806457,3493789 и 3493790, 
од тековна сметка бр. 35213-70,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Стошиќ Бранко, 
Скопје. (9994) 

Чекови бр. 2919635, 2919636 и 2919637, ЗД тековна 
сметка бр.4300-45,издадени од комерцијална банка АД 
Скопје на име Евдокија Алековска,Скопје. (10012) 

Чекови од бр. 16814633 до 16814636 и 16814628, од 
тековна сметка бр.44566-42, издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Славица Петрушевска, ул. 
"Костурска" бр.3-2/1,Скопје. (10013) 

Работна книшка на име Коцевски Мирослав,Скопје. 
Работна книшка на име Додевски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име .Давитков Стојан Ѓорѓи, 

Скопје. (9397) 
Работна книшка на име Горан Кочишки,Скопје. 
Работна книшка на име Џоровски Слободан,Скопје. 
Работна книшка на име Јовановска Слаѓана,Скопје. 
Работна книшка на име Андовска Гордана,Скопје. 
Работна книшка на име Славчо Стојкоски,Скопје. 
Работна книшка на име Сејдиовски Ајрис,Скопје. 
Работна книшка на име Рефет Арифи,Скопје. (9529) 
Работна книшка на име Ленче Пеливанова,Скопје. 
Работна книшка на име Чековиќ Нусрет;Скопје. 
Работна книшка на име Васовски Борислав,Скопје. 
Работна книшка на име Фејзула Флорија,Скопје. 
Работна книшка на име Божаров Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Тасески Гоце, ул."Козара" 

бр. 2/23,Прилеп. (9789) 
Работна книшка на име Талимџиоски Иле ул. "Куз-

ман Јосифовски" бр.216,Прилеп. (9793) 
Работна книшка на име Јорданова Јорданка, ул. "М. 

Зефиров" бр. 13,Гевгелија. (9794) 
Работна книшка на име Конески Круме,Скопје. 
Работна книшка на име Тренковски Димитар, 

Скопје. (9915) 
Работна книшка на име Тренковска Пандора^Скогде 
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Работна книшка на име Марковиќ Анета,Скопје. 
Работна книшка на име Јашаревиќ Лулзим,Скопје 
Работна книшка на име Катерина Јаковлевска, 

Скопје. ^ (9997) 
Работна книшка на име Фатмире Ставилеци,Скопје 

Работна книшка на име Васил Лафазановски,Скопје. 
Работна книшка на име Гајдов Данчо,Скопје.(10028) 
Чековна картичка бр.299123,издадена од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Зафировски Ангел, 
Скопје. (9459) 

Чекови од бр.ЗЗ82970 до 3382974 и 2102093 и чековна 
картичка,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Бажевски Коце,Скопје. (9552) 

Чекови од бр.978484 до 978486 и од бр. 991360 до 
991363, од тековна сметка бр.1636.57, издадени од Сто-
панска банка - Гевгелија на име Павлоска Марија, ул. 
"Коле Неделковски" бр. 26,Гевгелија. (9090) 

Свидетелства за I, ПДП и IV година и свидетелство за 
завршено средно обтазование, издадени од ЖУЦ и 
ПТТ "Владо Тасевски" Скопје (»а име Деан Атанасов 
Виница. , (9381) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
дено од УФК "М. М.Брицо" Скопје на име Асан Абди, 
Скопје. (9418) 

Свидетелство за П година, издадено од УСО "Орце 
Николов"- Скопје на име Кочкоски Пецо,Скопје. 

Свидетелство за У т одделение, издадено од ОУ 
"Марко Цепенков"- (^.Зелениково на име Димовски 
Сашо, ст. Зелениково,Скопје. (9779) 

Свидетелство за завршен испит,издадено од У СО 
"Ѓорче Петров" - Крива Паланка на име Ампова 
Роберта,Крива Паланка. (9783) 

Свидетелство за П година,издадено од ДУЦ "Ѓорѓи 
Димитров" Скопје на име Ѓороска Радослава,Скопје, 

Свидетелство за I година, издадено од Тех.уч."Наце 
Буѓони" - Куманово на име Гоцева Анета, ул."Тоде 
Думба" бр.90/12 ,Куманово. (9932) 
Свидетелство за I година на име Семенковска Дани-

ела, ул."Ристена Гоговска"бр.31 А ,Крова Паланка. 
Свидетелство за I година, издадено од Гимназија 

"Зеф Љуш Марку"- Скопје на име Абази "Нури, 
Тетово. (9939) 

Свидетелство за VDI одделени^, издадено од ОУ 
"Алија Авдовиќ", с.Батинци - Скопје на име Суад 
Џелили, с.Батинци,Скопје. (10003) 

Индекс бр. 13827,издаден од Педагошки факултет -
Штип на име Гордана Цекова, ул."Никоманска" бр.1, 
Штип. (9424) 

Дозвола АДР бр.936, издадена од Министерство за 
сообраќај и врски на име Каранфиловски Антонијо, 
Скопје. (9487) 

Штедна книшка бр.36342/35, издадена од Стопанска 
банка АД Скопје на име Добринка Танчовска,Скопје. 
Чекови бр.8205-07 од бр.01590133 до 01590142 и од 

бр. 01575531 до 01575540 на име Пројков Ѓорѓе, ул. 
"Ленинова" бр. 1-1/13,Струмица. (9778) 

Чекови бр. 16563511,16563512, 16563518,16563527, 
16563528 и 16563529, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Милева Домикова, ул."Иво Л. Рибар" 
бр.7/1-7,Скопје. (9837) 

Чекови од бр. 17077235 до 17077254, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ѓорѓија, ул."Руди 
Чајевац"0р.6-51,Скопје. , , П0014) 
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Престанува со вршење дејност ТП"Димса" авто так-
си бт.2816/97 на име Димитрија Петрушевски,издадено i 
од на имр ТП "Димса",Скопје. , t (9395) 

Потврда бр.18-1923/2-95 за ослободување од царина 
за странски влог, издадена од Министерство за надво-
решни рабори на име "Базиране",Гостивар. 

Даночноа картичка бр.4030997267045, издадена 'од 
Управа за приходи -Скопје на име "Буба комерц"ДТУ, 
'Скопје. , (9934) 

решение уп. бр. 12-1331,издадено од С. О. Центар .-
Скопје на,име Сулејман Пајазит,Скопје. (9396) 

Решение бр. 13-13,из дадено од Министерство за труд 
и социјална политика на име ППТУ "Шуко",Скопје. 

Решение уп. бр. 25-37, издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар- Скопје на име ПП "Шуко",Скопје. 

Решение бр. 13-20, "издадено од Републичка санитар-
на и здравствена испекција на име ППТУ "Шуко", 
Скопје. - , , . (9490) 

Решение уп. бр. 25-715,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Ристиќ Сречко, 
Скопје. (9510) 

Решение уп. бр.25-4575,издадено од Секретарја? за 
стопанство Центар - Скопје на име Јовановски Илија, 
Скопје. V, (9698) 

Огл асот 'Објавен во "Службен весник на РМ" бр.19 
/98 за пасош бр. 427687/94 на име Катарски Кирил ул. 
^Хо Ши Мин" бр. 216,Скопје, се сторнира. (9392) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ДОО „1 
Мај" - с. Мездра - Свети Николе 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата н£ претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Мездра, Св. Николе 
во време од 7 до 15 часот. , 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Агроком-
бинат" - Џумајлија ДОО е. Лозово - Свети Николе 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпр^атијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трацсформациј а на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието во комбинација со претва-
рање на побарувањата на доверителите во траен влог. 

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 во општина Лозово во 
време од 08 до 14 часот. 

(9506) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Претирија-
титое за рударство и металургија на бакар „Бучим" -
Радовиш 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација иа прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката бите заинтересираш 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во „Бучим" - Радовиш во 
време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал „Труба-
рево" ДОО-Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со ̂ претпријатието. 

Со содржината ндфдлуката сите заинтересирани 
до^аплѓи и странски ч̂Цр̂ рни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во Деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на с.Трубарево, Скопје во 
време од 08 до 12 часот. -

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Бентомак" 
АД - Крива Паланка 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на преттцздатието на лица кон го презе-
маат управувањето во претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бб 
- Крива Паланка во време од 8 до 14 часот. 
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К О Н К У Р С И 

Врз основа на член 14 од Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на РМ" бр. 20/97) Владата на 
Република Македонија на предлог на Советот за ради-
одифузија, на седницата одржана на 25 мај 1998 година 
распиша 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

I. Се распишува конкурс за доделување на концесии 
за вршење на радиодифузна дејност за следниве ради-
одифузни услуги и под следниве услови: 

1. Една кондоска за радио на територијата н£ Репу-
блика Македонија во фреквентниот опсег 87,5 - 108 
MHz. 

Концесијата се доделува за време од седум (7) го-
дини, а висината на надоместокот за концесијата изне-
сува 81.585 ДЕМ годишно. 

2. Дванаесет концесии за радио на локално ниво во 
фреквентен опсег 87,5 - 108 MXz во следните подрачја 
и под следните услови: 

Редев 
број 

Подрачје Број на концесии Висина на надоместокот 
за концесија во ДЕМ 

годишно (за една концесија) 
1 2 3 4 
1 Скопје 10 (5 фреквенции) 7350 
2 Дојран 1 525 
3 Маврово 1 525 

Редев 
број 

Подрачје Број на к о н д о в Висина на надоместокот 
за концесија во ДЕМ 

годишно (за една концесија) 
2 3 4 

Скопје 4 (2 фреквенции) 14.700 
Струга 1 12.600 
Охрид 1 12.600 
Тетово 2 18.900 

Гостивар 1 16.800 
6 Куманово 3 16.800 
7 Кичево 3 8.400 
8 Дојран 1 2.100 
Концесиите за Скопје се доделуваат по принципот 

на временска поделба на емитувањето (time shering), а 
распоредот за користење на времето за емитување ќе се 
утврди со договор меѓу концесионерите. 

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) го-
дини. 

II. Годишниот надоместок за концесијата се плаќа 
во текот на годината на шест (6) рати од кои првата 
рата изнесува 50% од надоместокот, а остатокот од 
надоместокот во 5 (пет) еднакви рата, во годината за 
која се однесува надоместокот. 

Првата рата од надоместокот од став 1 на оваа точка 
концесионерот е Должен да ја плати во рок од 60 Дена од 
денот на потпишувањето на договорот за концесија, а 
наредните 5 (пет) рати, на секои два месеца, најдоцна 
на денот кога е платена претходната рата. 

III. Општите, посебните и техничките услови за до-
делување концесија за вршење на радиодифузна дејност 
поблиску се определуваат со тендерска^ документа-
ција. ^ . . 

Тендерската Документација може да се подиже во 
Советот за радиодифузија, ул. „Илинденска", број 9 -
Скопје. 

За тендерската документација се плаќа надоместок 
во износ од 5.000 денари на жиро сметка број 40100-637-
2507. 

Кандидатите што се пријавија на претходниот кон-
курс за доделување концесија, доколку сакаат да се 
јават и на овој конкурс, поднесуваат само пријава. 

IV. Право на учество на конкурсот има секое правно 
и физичко лице кое ги исполнува условите од конкур-
сот и тендерската документарна. 

V. Пријавата за учество на конкурсот се поднесува 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкур-
сот на начин, форма и со содржина предвидени со тен-
дерската документација. 

Советот за радиодифузна во рок од 15 дена од денот 
на завршувањето, на конкурсот ќе к предложи на Вла-
дата доделување концесии. 

VI. Конкурсот да се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во други јавни гласила. 

Концесиите на подрачјето на Скопје се доделуваат 
по принципот на временска поделба на емитувањето 
(time - shering),а распоредот на користењето, на вре-
мето за емитување ќе се утврди со договор меѓу конце-
сионерите. 

Концесиите за Дојран и Маврово се доделуваат за 
шест месеци од годината. 

Концесијата се доделува за време од (5) пет години. 
3. Шеснаесет концесии за телевизија на локално 

ниво во IV/V фреквентен опсег (470-860 MHz) во след-
ниве подрачја и под следниве услови: 

Бр. 23-1492/1 
25 мај 1998 година 

Скопје 

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

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

685. Закон за избор на пратеници во Собрани-
ето на Република Македонија ; . . 1369 

686. Закон за референдум и граѓанска иниција-
тива 1381 

687. Закон за основање на Македонска банка за 
поддршка на развојот 1385 

688. Указ за поставување вонреден и ополно-
мопгген амбасадор на Република Македо-
нија во Романија 1387 

689. Указ за поставување воведен и ополно-
моштен амбасадор на Република Македо-
нка во Канада ; 1387 

690. Указ за поставување вонреден и ополно-
моштен амбасадор-постојан претставник 
на Република Македонија во Организаци-
јата на Обединетите Нации за храна и зем-
јоделство - ФАО 1387 

691. Указ за поставување вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Македо-
нија во Суверрниот воен ред на Малта . . . . 1387 

692. Одлука за потврдување на Годишната 
сметка на Народната банка на Република 
Македонија за 1997 година 1388 

693. Одлука за потврдување на Финансискиот 
план на Народната банка на Република Ма-
кедонија за 1998 година 1388 

694. Одлука за одбележување јубилејни годиш-
нини на значајни настани и истакнати лич-
ности во Република Македонија . . . . . . . . 1388 



695. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната здравствена организација Завод 
за* рехабилитација на слух, говор и глас- 722. 
Битола 1389 

696. Одлука за огласување избор на судија на 
Основниот суд во Кичево 1389 723. 

697. Одлука за избор иа судија на Врховниот суд 
на Република Македонија 1389 724. 

698. Одлука за изработување на пригодни ко-
вани пари . . . . . . . . . . . . . . . . . Л . . . . 1389 

699. Одлука за отуѓувале на материјални сред- 725. 
- етва надвор од употреба. 1389 

700. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Крум Тошев" - 726. 
Скопје . . . . 1390 

701. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Вера Јоциќ" - 727. 
Скопје 1390 

702. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кочо Рацин" е. 728. 
Петровец- Скопје 1390 

703. Одлука за продажба на државниот капитал 
во „Тетекс" АД - Тетово . 1390 

704. Одлука за продажба на државниот капитал 729. 
во „Агропроизвод" е. Чегране - Гостивар . 1391 

705. Одлука за изменување на Одлуката за ко-
ристење на недвижен имот бр. 23-142/1 од 
2.03.1998 година 1391 

706. Решение за утврдување на опрема која 730. 
може да се увезе без плаќање царина. . . . . 1391 

707. Решение за утврдување на опрема која "31 
може да се увезе без плаќање царина. . . . . 1392 

708. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина. . . . . 1393 732. 

709. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1393 

710. Решение за повторно назначување совет- 733. 
ник на министерот за образование и фи-
зичкакултура 1394 734. 

711. Решение за повторно назначување помош 
ник на министерот за образование и фи-
зичка култура 1394 '35. 

712. Решение за повторно назначување помош-
ник на министерот за образование и фи-
зичка култура 1394 736. 

713. Решение за повторно назначување совет-
ник на министерот за образование и фи-
зичка култура 1394 737. 

714. Решение за повторно назначување совет-
ник на министерот за образование и фи-
зичка култура 1394 738. 

715. Решение за повторно назначување совет-
ник на министерот за образование и фи-
зичка култура 1395 739. 

716. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на ЈВП „Водостопанство 
на Македонија" - Скопје 1395 740. 

717. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија 1395 

718. Решение за назначување советник во Вла- 741. 
дата на Република Македонија 1395 

719. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија 1395 

720. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за комунални дејности 
„Комуналец"-Кичево 1395 

721. Решение за именување членови на Одбо-
рот за контрола на материјално-финанси-

ското работење на ЈП за комунални дејно-
сти „Комуналец" - Кичево. 1396 
Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за законодав-
ство̂  на Владата на Република Македонија . 1396 
Решение за повторно назначување совет-
ник на министерот за култура 1396 
Решение за разрешување од должноста со-
ветник На министерот за образование и фи-
зичка култура . . 1396 
Решение за повторно назначување совет-
ник на министерот за образование и фи-
зичка култура 1397 
Решение за повторно именување заменик 
на главниот републички просветен инспек-
тор 1397 
Решение за повторно именување заменик 
на главниот републички просветен инспек-
тор 1397 
Решение за разрешување и именување 
член на Републичката комисија за про-
ценка и утврдување на висината на штетата 
од елементарни непогоди * 1397 
Правилник за постапката за признавање на 
ознака на потеклото на „производот и за 
постапката за признавање право на кори-
стење на ознака на потеклото на произво-
дот 1397 
Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1409 
Решение зз поништување на решението за 
давање одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност 1409 
Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 227/97 од 29 април 1998 го-
дина 1409 
Одлука на Уставниот суд ка Република Ма-
кедонија, У.бр. 37/98 од 13 мај 1998 година . 1410 
Решение за утврдување иа методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 1411 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 1411 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување . е . 1411 
Решение за у шрдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување . . . 1412 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на аналитичко 
(статистичко) истражување 1412 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на аналитичко 
(статистичко) истражување 1412 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на аналитичко 
(статистичко) истражување 1413 
Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на аналитичко 
(статистичко) истражување 1413 
Исправка на Одлуката за определување на 
царински контингент при увоз на суровини 
наменети за производство за АД „Крзно" 
Ресен 1413 
Исправка н$ Статутот на Фондот за 
штедни влогови 1413 
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