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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНС-
ФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЗАДРУ-
ГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ СТОПА-

НИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои сто-
панисуваат со земјоделското земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 11 април 1996 година. 

Број 08-1368/1 Претседател 
11 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонка, 

Тито Петковски, с.р. 
З А К О Н 

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ 
СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМ-

ЈИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-
стапката за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделското земјиште во државна сопственост, како и на 
земјоделските задруги во приватна сопственост, а во 
кои се вложени средства во општествена сопственост, 
односно кои управуваат со општествен капитал (во на-
тамошниот текст: претпријатие, односно земјоделска 

Член 2 
Претпријатија со општествен капитал кои стопани-

суваат со земјоделско земјиште, според овој закон, се 
претпријатијата во општествена сопственост и прет-
пријатијата во мешовита сопственост. 

Претпријатијата во општествена сопственост вршат 
приватизација на општествениот капитал, а претприја-
тијата во мешовита сопственост доприватизација на 
општествениот капитал. 

Земјоделски задруги со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна, од-, 
носно во приватна сопственост, според овој закон, се 
земјоделските задруги во кои се вложени средства во 
општествена сопственост, односно кои управуваат со 
општествен капитал. 

Член 3 
Трансформацијата на претпријатијата, односно зем-

јоделските задруги од член 1 на овој закон се врши со 

организирање на претпријатијата во акционерски 
друштва или друштва со Ограничена одговорност, а на 
земјоделските задруги во друштва со ограничена одго-
ворност, ако така одлучи органот на управување на 
земјоделската задруга. 

Член 4 
На трансформацијата на претпријатијата, односно 

земјоделските задруги соодветно се применуваат одред-
бите од Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/93) доколку со овој закон не е 
поинаку уредено. 

Член 5 
Трансформација според овој закон не се врши на: 
а) земјоделско земјиште во сопственост на Репу-

блика Македонија; 
б) земјоделско земјиште и други недвижности кои 

врз основа на присилни прописи преминале од приватна 
во државна односно во општествена сопственост; 

в) објекти и други средства во сопственост на задру-
гарите; 

г) трансформираниот општествен капитал во при-
ватна сопственост врз основа на Законот за општествен 
капитал („Службен лист на СФРЈ" број 84/89 и 46/90) и 
Законот за исплата на личните доходи, на средствата за 
непосредна заедничка потрошувачка и средствата за 
исхрана на работниците во текот на работата („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 37/90 и 84/90); 

д) водостопански објекти и постројки; 
ѓ) институти и други организациони форми кои се во 

состав на претпријатијата, односно земјоделските за-
други кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, а 
кои ќе се конституираат како јавни установи и 

е) други објекти и средства од јавен интерес утврден 
со друг закон. 

Член 6 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

продолжуваат да ги користат земјоделското земјиште, 
другите недвижности и објекти, средствата во институ-
тите и другите организациони форми до нивното транс-
формирање. 

Претпријатието кое согласно со одредбите на овој 
закон се трансформира и организира како акционерско 
друштво или друштво со ограничена одговорност, од-
носно земјоделската задруга во која е извршена транс-
формација, земјоделското земјиште во државна соп-
ственост го користат врз основа на долгорочен закуп на 
начин и под услови определени со овој и со друг закон. 

Член 7 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

кои во својот состав имаат преработувачки капацитети 
и други заокружени технолошки целини (сточарска 
фарма, фабрика, винарска визба, рибник, оранжерии, 
институти, лаборатории, семенски станици, опитни 
центри и слично) или се организирани во сложена 
форма, при донесувањето на одлуката за трансформа-
ција и програмата за начинот на остварувањето на 
трансформацијата вршат и организационо преструкту-
ирање на кое преструктуирање согласност дава Мини-
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стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Член 8 
Пред донесувањето на одлуката за трансформација 

на претпријатијата, односно земјоделските задруги и на 
програмата за начинот на остварувањето на трансфор-
мацијата, се врши процена на вредноста на општестве-
ниот капитал. 

Член 9 
Вредноста на општествениот капитал на претприја-

тието, односно земјоделската задруга според овој закон 
е разликата меѓу вредноста на претпријатието, односно 
земјоделската задруга и другите права (вкупна) и вред-
носта на обврските на претпријатието, односно земјо-
делската задруга (пасива). 

Вредноста на становите не влегува во вредноста на 
претпријатието односно земјоделската задруга, а соп-
ственичката трансформација на станбениот фонд се 
врши според одредбите на друг закон. 

Вредноста на објектите на општествениот стандард 
посебно се изразува во рамките на вредноста на прет-
пријатието, односно земјоделската задруга. 

Член 10 

Вредноста на претпријатието, односно земјодел-
ската задруга се утврдува согласно со условите утвр-
дени во методологијата од Законот за трансформација 
на претпријатијата со опшгејствен капитал, усогласена 
со одредбите на овој закон. 

Член 11 

Големите и средните претпријатија се трансформи-
раат во акционерски друштва. По исклучок, со соглас-
ност на Агенцијата на Република Македонија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(во натамошниот текст: Агенција), средните претприја-
тија можат да се трансформираат и во друштва со огра-
ничена одговорност. 

Малите претпријатија се трансформираат во друш-
тва со ограничена одговорност. 

Земјоделските задруги можат да се организираат во 
друштва со ограничена одговорност ако органот на 
управување на земјоделската задруга така одлучи. 

Друштвата и земјоделските задруги од ставовите 1,2 
и 3 на овој член се правни следбеници на претпријати-
ето, односно земјоделската задруга што се трансфор-
мирале со денот на уписот во судскиот регистар. 

Член 12 

Малите и средните претпријатија, односно земјодел-
ските задруги, се должни да донесат одлука за транс-
формација во рок од шест месеци, а големите претпри-
јатија во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. Рокот од 12 месеци се однесува и на 
претпријатијата, односно земјоделските задруги од 
член 7 на овој закон. 

За претпријатијата, односно земјоделските задруги 
кои ја започнале трансформацијата според Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, роковите за трансформација од став 1 на овој 
член започнуваат да течат од денот на известувањето за 
извршената контрола, но не подолго од 12 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Претпријатијата, односно земјоделските задруги 
ако не донесат одлука за трансформација во роковите, 
утврдени во став 1чна овој член, постапката за транс-
формација ќе ја спроведе Агенцијата. 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

A. Трансформација на мало претпријатие, односно 
земјоделска задруга 

Член 13 
Малото претпријатие, односно земјоделската за-

друга, се трансформира со: 
- откуп на претпријатието, односно земјоделската 

задруга; 
- продажба на идеален дел на претпријатието, од-

носно земјоделската задруга и 
- продажба на удел. 

B. Трансформација на средно претпријатие, односно 
земјоделска задруга 

Член 14 
Средното претпријатие, односно земјоделската за-

друга се трансформираат со: 
- продажба на идеален дел на претпријатието, од-

носно на општествениот капитал на земјоделската за-
друга; 

- откуп на претпријатието, односно земјоделската 
задруга; 

- продажба на претпријатието, односно на опште-
ствениот капитал на земјоделската задруга на лица кои 
го преземаат управувањето; 

- издавање на акции заради дополнително вложу-
вање и 

- претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Општествен капитал на земјоделска задруга може 
да се трансформира согласно со став 1 алинеја 3 на овој 
член, ако задругата согласно на овој закон во постап-
ката за трансформација се организира како друштво со 
ограничена одговорност. 

В, Трансформација на големо претпријатие, односно 
. земјоделска задруга 

Член 15 
Големото претпријатие, односно земјоделската за-

друга се трансформираат според начините и постапката 
кои согласно со овој закон се применуваат за трансфор-
мација на мало и средно претпријатие, односно земјо-
делска задруга. 

Член 16 
Трансформација на малите, средните и големите 

претпријатија, односно земјоделски задруги може да се 
врши и преку: 

- издавање средства на претпријатието, односно 
земјоделската задруга во закуп; 

- продажба на сите средства и 
- во постапка на стечај. 

III. ЗАКУП, ИНСТИТУТИ И ДРУГИ ОРГАНИЗА-
ЦИОНИ ФОРМИ 

А, Закуп 

Член 17 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

кои се трансформирале и продолжиле да стопанисуваат 
со земјоделското земјиште во државна сопственост (во 
натамошниот текст: корисници), се должни да склучат 
договор за долгорочен закуп за користена на земјодел-
ското земјиште во согласност со закон. 



19 април 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 551 

Член 18 
До донесувањето на закон со кој ќе се уреди дава-

њето на земјоделското земјиште под закуп, договорот 
од член 17 на овој закон го склучува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 
дена од денот на уписот на претприј атието, односно 
земјоделската задруга во судскиот регистар. 

Договорот од став 1 на овој член ги содржи особено 
следните елементи: 

- земјоделското земјиште што се дава под закуп; 
- надоместокот што се плаќа за користење на тоа 

земјиште; 
- времетраењето (рокот) на договорот кој не може 

да биде пократок од пет години и 
- за првите пет години трансформираните претпри-

јатија, односно земјоделски задруги не плаќаат закуп-
нина. 

Висината на надоместокот од став 2 алинеја 2 на овој 
член се утврдува врз основа на елементите на кои се 
пресметува и плаќа данок на катастарски приход од 
вршење на земјоделска дејност, бонитетот на земјиш-
тето, а условите поблиску ги утврдуваат министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и министе-
рот за финансии. 

Член 19 
Договорот за долгорочен закуп се заведува во по-

себна јавна книга што се води во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и во Мини-
стерството за финансии. 

Начинот на водење и содржината на јавната книга 
од став 1 на овој член ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во соглас-
ност со министерот за финансии. 

Б. Институти и други организациони форми 
Член 20 

Институтите и другите организациони форми 
(опитни центри, семенски станици, лаборатории и 
слично) кои ќе се трансформираат како јавни установи, 
ја вршат својата дејност со самофинансирање како 
јавни установи, врз основа на договор со претпријати-
ето, односно земјоделската задруга. 

Член 21 
Објектите, паричните средства и материјалните 

права кои ги користат институтите и другите организа-
циони форми од член 20 на овој закон се во државна 
сопственост. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Водостопанските објекти и постројки и други об-

јекти и средства кои до влегувањето во сила на овој 
закон ги користеле Претпријатијата, односно земјодел-
ските задруги кои ќе се трансформираат според овој 
закон, ќе се користат под услови и на начин утврдени со 
закон. 

Член 23 
Претпријатијата, односно земјоделските задруги 

кои до денот на влегувањето во сила на овој закон го 
отпочнале процесот на трансформација или се транс-
формирале, должни се во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да ја известат Аген-
цијата и да и ги достават актите, односно документите 
за трансформацијата. 

Член 24 
Ако во претпријатие, односно земјоделска задруга 

или од нив зависни или поврзани претпријатија, од-

носно земјоделски задруги кои за времето од 1 јануари 
1990 година до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, на кој и да било начин статусно се трансформи-
рале или реорганизирале или извршиле друга статусна 
промена (спојување, припојување или поделба), при 
што е пренесуван општествен капитал или основале и 
вложувале во нови претпријатија или на друг начин 
пренесувале или отуѓувале општествен капитал или 
земјиште во државна сопственост или одделни деловни 
функции на други претпријатија, односно земјоделски 
задруги, постои сомневање дека е оштетен општестве-
ниот капитал, се врши финансиска, сметководствена и 
правна контрола на законитоста и правилноста на спро-
ведувањето на постапката. 

Ако со контролата се оцени дека е оштетен опште-
ствениот капитал, јавниот правобранител покренува 
соодветна постапка за поништување или за утврдување 
на неважност на одделни акти или договори, склучени 
на штета на општествениот капитал. 

До завршувањето на постапката од став 2 на овој 
член не може да се започне или продолжи со трансфор-
мацијата согласно со овој закон. 

Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот правобра-
нител по добиен извештај од извршената контрола мо-
жат да побараат и дополнителна контрола за недоволно 
јасни состојби. 

Член 25 
Интерните акции издадени според член 4 од Законот 

за исплата на личните доходи, на средствата за непо-
средна заедничка потрошувачка и средствата за ис-
храна на работниците во текот на работата, добиваат 
својства на обични акции. 

Интерните акции од став 1 на овој ,член својството 
на обични акции го стекнуваат согласно со овој закон и 
имаат својство на акции според Законот за хартии од 
вредност. 

Промената на интерните акции од став 1 на овој 
член во обични акции се врши според Упатството на 
Агенцијата. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, до-

дека не се отпочне со реализација на избраниот начин 
на трансформација, претпријатијата, односно земјодел-
ските задруги можат да продаваат или на друг начин да 
располагаат со градежни објекти и други основни сред-
ства само во согласност со Агенцијата. 

Согласноста од став 1 на овој член ја дава Агенци-
јата по претходно прибавено мислење од Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 
рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето на 
претпријатието, односно земјоделската задруга. 

Средствата остварени со продажбата од став 1 на 
овој член се уплатуваат во Агенцијата. 

Член 27 
Поблиските прописи според овој закон ќе се донесат 

во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон чле-

нот 145-6 од Законот за претпријатијата престанува да 
се применува на претпријатијата во општествена соп-
ственост и на претпријатијата во мешовита сопстве-
ност. 

До спроведувањето на трансформацијата според 
овој закон не се применува и членот 187-а од Законот за 
претпријатијата. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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341. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ 

Се прогласува Законот за таксата за привремен пре-
стој, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 11 април 19% година. 

Број 08-1367/1 
11 април 1996 година Претседател 
Скопје на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ 

Член 1 
Со овој закон се воведува такса за привремен пре-

стој и се уредува начинот на плаќање на таксата и 
намената на средствата добиени од таксата. 

Член 2 
Такса за привремен престој плаќаат државјаните на 

Република Македонија, кои надвор од своето место на 
постојано живеење користат услуги за ноќевање во 
сместувачките објекти регистрирани за прием на гости 
за ноќевање, како и во куќи, станови и соби наменети 
за издавање. 

Странските државјани плаќаат такса за привремен 
престој под условите определени со овој закон. 

Член 3 
Државјаните на Република Македонија и странските 

државјани, таксата за привремен престој ја плаќаат во 
износ од 20,00 денари дневно. 

Член 4 
Такса за привремен престој не плаќаат државјаните 

на Република Македонија и тоа: 
- лица до осумнаесет годишна возраст; 
- слепи и глуви лица и лица со телесна инвалидност; 
- ученици на училишни екскурзии и кога изведуваат 

настава во природа; 
- лица кои се наоѓаат на лекување и 
- сопственикот на сместувачкиот објект, односно на 

куќа, стан и соби за издавање и неговиот брачен другар, 
деца, родители, браќа и сестри. 

Такса за привремен престој не плаќаат и странски 
државјани, кои со меѓународни договори и спогодби се 
ослободени од плаќање на такса. 

Член 5 
Младинци и студенти, државјани на Република Ма-

кедонија, кои користат услуги за ноќевање во сместу-
вачките објекти на младината (младински одмора-
лишта и домови), како и спортисти од Република Маке-
донија (поединци и екипи), кога се подготвуваат за нат-
превари плаќаат такса за привремен престој во износ од 
10,00 денари дневно. 

Член 6 
Државјаните на Република Македонија и странските 

државјани од членовите 4 и 5 на овој закон, правото за 

ослободување или намалување на плаќањето на таксата 
за привремен престој го докажуваат со потврда од соод-
ветна организација, претпријатие, образовна институ-
ција, лекарско уверение и други соодветни документи. 

Член 7 
Претпријатијата и другите правни лица, граѓаните 

регистрирани за вршење угостителска и туристичка деј-
ност, како и граѓаните кои даваат услуги за сместување 
на туристи и патници (во натамошниот текст: вршители 
на угостителска и туристичка дејност), таксата за при-
времен престој се должни да ја наплатуваат истовре-
мено со наплатувањето на извршената услуга за ноќе-
вање. 

Во сметката за извршената услуга за ноќевање, од-
делно се искажува износот на наплатената такса за при-
времен престој, а во случаите од членовите 4 и 5 на овој 
закон се наведува и основот за ослободување или нама-
лување на плаќањето на таксата за привремен престој. 

Член 8 
Вршителите на угостителската и туристичката деј-

ност се должни, наплатената такса за привремен пре-
стој да ја уплатат до петнаесеттиот ден во тековниот 
месец за изминатиот месец на сметка на Буџетот на 
Републиката. 

Член 9 
Таксата за привремен престој е приход на Буџетот 

на Републиката. 
На единиците на локалната самоуправа им се отста-

пува 70% од приходот остварен на подрачјето на едини-
цата на локалната самоуправа. 

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се наме-
нети за општа туристичка пропаганда и информативна 
дејност и за подобрување на условите за престој на 
туристите и се користат според посебно донесени про-
грами. 

Владата на Република Македонија донесува го-
дишна програма за општа туристичка пропаганда и за 
информативна дејност на Република Македонија, а го-
дишната програма на единиците на локалната самоу-
права за општа туристичка пропаганда и за подобру-
вање на условите за престој на туристите ја донесува 
советот на единицата на локалната самоуправа. 

Министерството за стопанство, по потреба, а нај-
малку еднаш годишно, ја известува Владата на Репу-
блика Македонија за спроведување на Програмата од 
став 4 на овој член. 

Член 10 
Надзор над спроведувањето на овој закон врши Ми-

нистерството за стопанство. 
Член 11 

Со парична казна од четири до десет плати ќе се 
казни за прекршок претпријатието и друго правно лице 
кое дава услуги за сместување на туристи и патници 
ако: 

1) во секој одделен случај не наплати такса за при-
времен престој истовремено со наплатата на сметката 
за извршената услуга за ноќевање, одделно не го иска-
жува износот на наплатената такса и причините за 
ослободување или намалување на плаќањето на таксата 
за привремен престој (член 7) и 

2) наплатената такса за привремен престој не ја 
уплати согласно со член 8 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член, со парична 
казна од една петтина до една ипол плата ќе се казни и 
одговорното лице во претпријатието и друго правно 
лице. 

Член 12 
Со парична казна од една петтина до три 1шати ќе се 

казни за прекршок граѓанинот регистриран за вршење 
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угостителска и туристичка дејност за сместување на 
туристи и патници за дејствијата предвидени со член 11 
на овој закон. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите од член 4 став 1 точка 2, 
член 7 став 1 точка 3, член 8, член 13-в, член 14 став 3, 
член 14-а, член 14-б ставови 2 и 3, член 15-а и тариф-
ниот број 2 од член 16-а на Законот за комуналните 
такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 39/77, 42/ 
80,10/81, 51/88, 11/91 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91,50/91,34/92,4/93,45/93 и 33/95). 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

342. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонка („Службен весник на Репу-
блика Македонка“ бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на каз-

ната затвор осудените лица: 
1. Халити Халит Рефик, од Кратово 
2. Левкоски Војне Раде, од Гостивар 
3. Тони Ордан Коневски, од с. Амзабегово 
4. Коце Трајчо Стефанов, од Радовиш 
5. Нуи Гајтаз Ајдаровски, од Скопје II 

Извршувањето на изречената казна затвор се заме-
нува со условна осуда за време од 1 година на осуденото 
лице: 

1. Сашо Борче Димитровски, од Свети Николе во 
траење од 3 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 08-287 Претседател 
16 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје КироГлигоров, с.р. 
343. 

Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр, 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр, 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр, 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр, 63/94), Владата на Република Македонка, на седни-
цата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД ВО ОД-
ДЕЛЕНИЈАТА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА ВО ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА 

I. Владата на Република Македонија дава согласност 
за републички инспектори за труд во одделенијата за 
труд и социјална политика во општините во Републи-
ката да бидат назначени и тоа: 

1. За републички инспектор за труд од областа на 
заштитата при работа во Одделението за труд и соци-
јална политика „Гази Баба“ - Скопје 

- Грозданка Тилева, вработена во ГП „Маврово“ -
Скопје 

2. За републички инспектор за труд од областа на 
работните односи во Одделението за труд и социјална 
политика во Кичево 

-Беќир Гижа, досегашен референт во Одделението 
за труд и социјална политика во Кичево 

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

Број 17-295/2 Претседател на Владата 
1 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

344. 
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 РМ“ бр, 63/94) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр, 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр, 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА 

1. Се разрешува д-р Сејфедин Сулејмани од должно-
ста помошник на министерот за култура, поради зами-
нување на друга должност, заклучно со 14.03.1996 го-
дина. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-880/2 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

345. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр, 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр, 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр, 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр, 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН 

ИНСПЕКТОРАТ 

I. Владата на Република Македонија дава согласност 
за републички санитарни и здравствени инспектори во 
подрачните единици на Републичкиот санитарен и 
здравствен инспекторат да бидат назначени и тоа: 

1. За републички санитарен и здравствен инспектор 
во подрачната единица на Републичкиот санитарен и 
здравствен инспекторат во Радовиш 

-Мирко“ Ивановски, доктор на медицина од Битола 
2. За републички санитарен и здравствен инспектор 

во подрачната единица на Републичкиот санитарен и 
здравствен инспекторат во Ресен 

- Душанка Босилкова, доктор на медицина од Би-
тола. 
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3. За републички санитарен и здравствен инспектор 
во подрачната единица на Републичкиот санитарен и 
здравствен инспекторат во Гостивар 

-Насер Ракипи, доктор на медицина од Гостивар 
4. За републички санитарен и здравствен инспектор 

во подрачната единица на Републичкиот санитарен и 
здравствен инспекторат во Крушево, 

- Цвета Лозанова, доктор на медицина од Битола 
II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-882/2 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

346. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА 

ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектори во подрачните единици на Мини-
стерството за финансии - Управа за јавни приходи да 
бидат назначени и тоа: 

Подрачна единица во Берово 

1) Јордан Муртовски, преземен од СОК како виши 
инспектор; 
2) Вангелица Чичаковска, преземена од СОК како 
инспектор; 
3) Стефанка Миовска, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Берово. 

Подрачна единица во Битола 

1) Цветанка Баковска, преземена од СОК како 
шеф на Отсекот за контрола кај правни лица; 

2) Петко Долевски, преземен од СОК како само-
стоен инспектор; 

3) Круме Палашевски, преземен од СОК како само-
стоен инспектор; 

4) Томе Наковски, преземен од СОК како виши 
инспектор; 

5) Вера Неделкова, преземена од СОК како виши 
инспектор; 

6) Јана Мојсовска, преземена од СОК како инспек-
тор: 

7) Тодорка Јузевска, преземена од СОК како ин-
спектор; 

8) Ѓорѓи Каранфилов, преземен од СОК како ин-
спектор; 

9) Иванка Ристевска, преземена од СОК како ин-
спектор; 

10) Димче Кодовски, преземен од СОК како ин-
спектор; 

11) Вера Петровска, преземена од СОК како инспек-
тор; 

12) Горан Дијановски, досегашен виши референт во 
Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии во Битола; 

13) Пеце Димовски, досегашен виши референт во 
Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии во Битола; 

14) Цветанка Тодорова, преземена од СОК како по-
млад инспектор; 

15) Елизабета Павловска, преземена од СОК како 
помлад инспектор; 

16) Соња Крстевска, преземена од СОК како помлад 
инспектор; 

17) Драги Мишковски, досегашен началник на Одде-
лението за инспекциски надзор и контрола во 
Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии во Битола; 

18) Еленица Донева, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Битола; 

19) Трајче Крстевски, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Битола; 

20) м-р Сотир Пауновски, досегашен инспектор во 
Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии во Битола; и 

21) Ѓурѓа Ристевска, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Битола. 

Подрачна единица во Валандово 

1) Соња Арнаудова, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Валандово. 

Подрачна единица во Виница . 

1) Киро Паунковски, преземен од СОК како ин-
спектор; 

2) Венцислав Зафиров, преземен од СОК како кон-
тролор. 

Подрачна единица во Гевгелија 

1) Иван Ефтимов, преземен од СОК како виши ин-
спектор-

2) Љупчо Ѓошевски, преземен од СОК како инспек-
тор; 

3) Илија Минов, преземен од СОК како помлад ин-
спектор; 

4) Тодор Делев, досегашен инспектор во Министер-
ството за финансии - Секретаријат за финансии 
во Гевгелија; 

5) Димитар Танев, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Гевгелија. 

Подрачна единица во Дебар 

1) Нада Панчевска, преземена од СОК како инспек-
тор; 

2) Имурџан Поцеста, преземен од СОК како ин-
спектор; 

3) Ајдар Реџа, преземен од СОК како инспектор: 
4) Решат Коџа, досегашен инспектор во Министер-

ството за финансии - Секретаријат за финансии 
во Дебар. 

Подрачна единица во Делчево 

1) Ефтим Кушовски, преземен од СОК како виши 
инспектор; 

2) Благој Сугарев, преземен од СОК како инспек-
тор; 

3) Елеонора Дуовска, преземена од СОК како ин-
спектор; 
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4) Миле Ангеловски, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Делчево; 

5) Љупчо Мирчевски, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Делчево. 

Подрачна единица во Демир Хисар 

1) Краса Мијајлеска, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Демир Хисар, 

Подрачна единица во Кочани 

1) Димитар Величков, преземен од СОК како шеф 
на Одделението за контрола; 

2) Ристо Стојановски, преземен од СОК како виши 
инспектор; 

3) Владо Петров, преземен од СОК како инспек-
тор; 

4) Благородна Ангелова, преземена од СОК како 
инспектор; 

5) Билјана Спасовска, преземена од СОК како ин-
спектор; 

6) Благојчо Спасков, преземен од СОК како ин-
спектор; 

7) Верка Костад иновска, преземена од СОК како 
инспектор; 

8) Душко Алексов, преземен од СОК како инспек-
тор; 

9) Звонко Илиевски, преземен од СОК како ин-
спектор; 

10) Милан Атанасов, преземен од СОК како инспек-
тор; 

11) Драги Серафимов, досегашен началник на Одде-
лението за даноци во Министерството за финан-
сии - Секретаријат за финансии во Кочани; 

12) Славе Паунов, досегашен инспектор во Министер-
ството за финансии - Секретаријат за финансии 
во Кочани; 

13) Јане Атанасов, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Кочани. 

Подрачна единица во Крушево 

1) Вера Павлоска, преземена од СОК како виши 
инспектор: 

2) Захарија Гонда, преземен од СОК како инспек-
тор; 

3) Тома Кондовски, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Крушево; 

4) Андре Фиданоски, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Крушево; 

5) Стеван Велески, досегашен виши референт за 
облог во Министерството за финансии - Секре-
таријат за финансии во Крушево. 

Подрачна единица во Македонски Брод 

1) Бранко Стојаноски, преземен од СОК како ин-
спектор; 

2) Милан Трајкоски, преземен од СОК како инспек-
тор. 

Подрчана единица во Прилеп 

1) Илија Шокоски, преземен од СОК како шеф на 
одделение за контрола; 

2) Мирче Јованоски, преземен од СОК како виши 
инспектор; 

3) Радмил а Петровска, преземена од СОК како 
виши инспектор; 

4) Гојко Седлоски, преземен од СОК како виши 
инспектор; 

5) Здравко Јорданоски, преземен од СОК како 
виши инспектор; 

6) Љуба Богатиноска, преземена од СОК како са-
мостоен инспектор; 

7) Петко Качакоски, преземен од СОК како ин-
спектор; 

8) Љубица Димкова, преземена од СОК како ин-
спектор; 

9) Василка Мирческа, преземена од СОК како ин-
спектор; 

10) Ружица Башеска, преземена од СОК како инспек-
тор; 

11) Александар Тодор чесни, преземен од СОК како 
инспектор; 

12) Блага Јовеска, преземена од СОК како инспек-
тор; 

13) Снежана Иваноска, преземена од СОК како ин-
спектор; 

14) Коста Јанески, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Прилеп; 

15) Димитар Малкоски, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Прилеп; 

16) Кирил Ковал оски, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Прилеп; 

17) Богоја брајкоски, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Прилеп; 

18) Сузана Блажеска, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Прилеп; 

19) Ристе Трајкоски, досегашен началник на Одделе-
нието за инспекциски надзор и контрола во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Прилеп. 

Подрачна единица во Пробиштип 
1) Ванче Пановски, досегашен инспектор во Мини-

стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Пробиштип; 

2) Влатко Здравков, преземен од СОК како инспек-
тор; 

3) Софика Арсовска, преземена од СОК како ин-
спектор 

Подрачна единица во Радовиш 
1) Славчо Ристов, досегашен инспектор во Мини-

стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Радовиш; 

2) Славчо Борисов, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Радовиш; 

3) Спасија Лукарева, преземена од СОК како ин-
спектор; 

4) Бојчо Тасев, преземен од СОК како инспектор 

Подрачна единица во Ресен 
1) Петар Јовановски, преземен од СОК како виши 

инспектор; 
2) Јово Ристевски, преземен од СОК како инспек-

тор; 
3) Златка Ставре века, преземена од СОК како ин-

спектор; 
4) Ќире Димиџиевски, досегашен инспектор во Ми-
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нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Ресен; 

5) Трајан Радевски, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Ресен 

Подрачна единица во Свети Николе 
1) Лазар Георгиев, преземен од СОК како инспек-

тор; 
2) Марија Митрова, преземена од СОК како ин-

спектор; 
3) Ленче Андова, преземена од СОК како помлад 

инспектор; 
4) Зоран Стојчев, досегашен инспектор во Мини-

стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Свети Николе-

Подрачна единица во Струга 
1) Тасим Исмаили, преземен од СОК како само-

стоен инспектор; 
2) Снежана Ѓонческа, преземена од СОК како ин-

спектор; 
3) Воскре Будиноска, преземена од СОК како ин-

спектор; 
4) Стојмир Србиноски, досегашен инспектор во 

Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии во Струга; 

5) Јонче Кувенџиески, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Струга; 

6) Јаков Наумовски, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Струга; 

7) Сантипи Кочоска, досегашен инспектор во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Струга; 

8) Нашифет Кадриеска, досегашен инспектор во 
Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии во Струга 

Подрачна единица во Струмица 

1) Атанас Христов, досегашен началник на Одделе-
нието за даноци во Министерството за финансии 
- Секретаријат за финансии - Струмица; 

2) Илија Костадинов, досегашен началник на Одде-
лението за инспекциски надзор и контрола во 
Министерството за финансии - Секретаријат за 
финансии - Струмица; 

3) Митко Наков, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии - Струмица; 

4) Кирил Стојанов, преземен од СОК како шеф на 
Одделението за контрола 

5) Живко Конев, преземен од СОК како виши ин-
спектор; 

6) Снежана Тасева, преземена од СОК како виши 
инспектор; 

7) Иван Терзиев, преземен од СОК како виши ин-
спектор; 

8) Борис Караманов, преземен од СОК како ин-
спектор; 

9) Јосиф Тенев, преземен од СОК како инспектор; 
10) Митко Гарванлиев, преземен од СОК како ин-

спектор; 
11) Јорданка Стојанова, преземена од СОК како ин-

спектор; ' 
12) Панче Туџаров, преземен од СОК како инспек-

тор; 
13) Снежана Терзијанова, преземена од СОК како ин-

спектор; 
14) Петар Милованови к, преземен од СОК како ин-

спектор. 

Подрачна единица во Штип 
1) Зага Мишева, досегашен секретар на Секретари-

јат за финансии во Штип; 
2) Томе Василев, преземен од СОК како виши ин-

спектор; 
3) Стојан Костов, преземен од СОК како инспек-

тор; 
4) Ристо Мишев, преземен од СОК како инспектор; 
5) Ленче Димова, преземена од СОК како инспек-

тор; 
6) Емилија Цацкова, преземена од СОК како ин-

спектор; 
7) Ванчо Панев, преземен од СОК како инспектор; 
8) Олга Јовановиќ, преземена од СОК како инспек-

тор; 
9) Драги Георгиев, преземен од СОК како инспек-

тор; 
10) Слободан Арсов, досегашен началник на Одделе-

нието за инспекциски надзор и контрола во Ми-
нистерството за финансии - Секретаријат за фи-
нансии во Штип; 

11) Георги Мајхошев, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Штип; 

12) Света Мадиќ, досегашен инспектор во Министер-
ството за финансии - Секретаријат за финансии 
во Штип; 

13) Мијалче Шутев, досегашен инспектор во Мини-
стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Штип. 

Подрачна единица во Титов Велсс 
1) Иле Леовски, преземен од СОК како инспектор; 
2) Петре Гаврилов, преземен од СОК како инспек-

тор; 
3) Мирко Николовски, преземен од СОК како ин-

спектор; 
4) Томе Божиков, преземен од СОК како инспек-

тор; 
5) Илинка Богоевска, преземена од СОК како ин-

спектор; 
6) Кирил Соколов, преземен од СОК како инспек-

тор; 
7) Панче Димов, досегашен инспектор во Мини-

стерството за финансии - Секретаријат за финан-
сии во Титов Велес; 

8) Борис Леов, досегашен виши референт за облог 
во Министерството за финансии - Секретаријат 
за финансии во Титов Велес 

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

Број 17-1036/2 Претседател на Владата на 
1 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
347. 

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 РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советничка министерот за надворешни работа 
се назначува Теута Арифи, досегашен советник во Вла-
дата на Република Македонија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1042/2 Претседател на Владата 
1 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

348. 
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 РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА КУЛТУРА 

1. За помошник на министерот за култура се назна-
чува Златко Теодосиевски, досегашен заменик на ми-
нистерот за култура. 

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

Број 17-1072/2 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

349. 
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 РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
1. За помошник на министерот за надворешни ра-

боти и раководител на Секторот за Европската Унија 
се назначува Јордан Панев, досегашен началник на 
Управата за Европската Унија во Министерството за 
надворешни работи. 

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

Број 17-1238/2 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46, став 5 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 1 април 
19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-
ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „РАХИЛКА ГОНЕВА“ -

СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Работната организа-

ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „Рахилка Гонева“ - Свети 
Николе, со која за индивидуален работоводен орган на 
Организацијата е именувана Љиљана Стоилева, воспи-
тувач во оваа организација. 

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

Број 17-59/10-95 Претседател на Владата 
1 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

351. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46, став 5 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 1 април 
19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-

ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „8 МАРТ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „8 Март“ - Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на Организацијата 
повторно е именувана Стева Иваноска, воспитувач. 

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

Број 17-59/11-95 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

352. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46, став 5 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 1 април 
19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-
ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА" 

-ШТИП 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст ,Зера Циривири-Трена" -
Штип, со која за индивидуален работоводен орган на 
Организацијата повторно е именувана Слободанка По-
пандонова, дип. психолог. 

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

Број 17-59/13-95 Претседател на Владата 
1 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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353. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46, став 5 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 1 април 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-

ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „25 Мај“ - Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на Организацијата 
повторно е именувана Павлина Мисиркова, воспиту-
вач. 

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

Број 17-59/14-95 Претседател на Владата 
1 април 1996 година . на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

354. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 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 1 април 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛШННИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - Тетово се именуваат: 

- Славољуб Филиповиќ, архитект, технички дирек-
тор во „Комунапромет" - Тетово 

- Кристина Стојанова, студент-апсолвент на Еко-
номскиот факултет во Скопје 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лирија“ 
- Тетово се именуваат: 

- Бранка Мисоска, професор во Училишниот цен-
тар за образование на стручни кадри во стопанството 
„Моша Пијаде“ - Тетово 

- Неџбедин Абдиу, вработен во Собранието на опш-
тината Тетово 

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брат-
ство - Миѓени" - Тетово се именуваат: 

- Горки Качелов, директор на Медицинска пластика 
- Тетово 

- Латиф Сејфулаи, професор во УСО „Кирил Пеј-
чиновиќ" - Тетово 

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Истик-
бал" Тетово се именуваат: 

- Генц Куриу, наставник во ОУ „Сабедин Бајрами“ -
с. Камењане 

- Крсте Кузманоски, директор на Бирото за врабо-
тувана во Тетово 

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Андреа 
Савески-Ќиќиш" -Тетово се именуваат: 

- Златко Конески, директор на одржување на ХЕК 
„Југохром" - с. Јегуновце 

- Валтер Божиновски, професор во УЦ за образова-
ние на стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде“ -
Тетово 

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наим 
Фрашери" - Тетово се именуваат: 

- Ќемал Лимани, пензионер 
- Ракип Мазлами, педагог во ОУ „Прпарими" с. Г. 

Речица 
7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 

и Методиј“ - Тетово се именуваат: 
- Цветко Видоески, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ -

Тетово 
- Махи Мисими, новинар во Редакцијата на весникот 

„Флака е Влазирими" 
8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Прпа-

рими" - с. Голема Речица се именуваат: 
- Ремзифаик Иљази, инспектор во Собранието на 

општината Тетово 
- Дрита Мемети,, началник на Одделението за 

имотно-правни работи во Тетово 
9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Абдул 

Фрашери" - с. Боговиње се именуваат: 
- Мазлам Селмани, економист, вработен во Заводот 

за платен промет - ОЕ - Тетово 
- Веби Џемаили, професор во ОУ „Кирил Пејчино-

виќ“ - Тетово 
10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сами 

Фрашери" - с. Пирок се именуваат: 
- Имрл,и Беќири, градежен инспектор во Министер-

ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина - ПЕ - Гетово 

- Сефедин Бајрамни, началник во Министерството 
за труд и социјална политика - ПЕ - Тетово 

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ ,Лири-
ја“ - с. Жеровјане се именуваат: , 

- Гафур Дервиши, правник, шеф на Месната канце-
ларија во с. Боговиње 

- Драгомир Стефановски, референт во Министер-
ството за одбрана - ПЕ - Тетово 

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце 
Делчев“ - с. Стенче се именуваат: 

- Маринко Ристовски, директор на АТП „Полет“ -
Тетово 

- Трпе Ценовски, благајник во АД Тетовска банка -
Тетово 

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брат-
ство“ - с. Челопек се именуваат: 

- Анѓелко Анѓеловски, претседател на Синдикатот 
на работниците од текстилната, кожарската и чевлар-
ската индустрија на Република Македонија 

- Азис Фејзулаи, вработен во Медицинскиот центар 
во Тетово 

14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Коста 
Рацин“ - с. Брвеница се именуваат: 

- Миломир Трајановски, дипл. правник, вработен во 
Месната канцеларија во с. Брвеница 

- Здравко Здравевски, вработен во ЗИК - Тетово 
15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Луиѓ 

Гуракуќи" - с. Желино се именуваат: 
- Шенаси Рецепи, наставник во ОУ во с. Боговиње 
- Асим Јусуфи, пензионер - с. Желино 
16. За членови на Училишниот одбор на ОУ 

„Пашко Васа“ - с. Групчин се именуваат: 
- Фаик Демири, дипл- економист од с. Дебарце 
- Ибуш Кадриу, професор во ОУ „Фан Ноли“ - с. 

Требош 
17. За членови на Училишниот одбор на ОУ ,,Даме 

Груев“ - с. Шемшево се именуваат: 
- Љупчо Столевски, правник во А. Д. „Бистрица“ -

с. Теарце 
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- Исак Абази, инженер, вработен во ХЕК ,Југо-
хром" - с. Јегуновце 

18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Алек-
сандар Здравевски“ - с. Јегуновце се именуваат: 

- Филко Блажевски, директор на Технички сектор 
во ХЕК „Југохром" - с. Јегуновце 

- Ванчо Маркоски, референт во Правната служба 
во ХЕК „Југохром" - с. Јегуновце 

19. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Симче 
Настоски“ - с. Вратница се именуваат: 

- Љупчо Тасески, машински инженер во ХЕК „Ју-
гохром" - с. Јегуновце 

- Јабланка Веселиновска, професор во УСО „Кирил 
Пејчиновиќ" - Тетово 

20. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик 
Коница" - с. Доброште се именуваат: 

- Славјанка Герасимовска, вработена во А.Д. „Те-
текс" - Тетово 

- Шукри Салиу, вработен во Министерството за од-
брана - ПЕ - Тетово 

21. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил 
Пејчиновиќ" - с. Теарце се именуваат: 

- Арун Локмани, вработен во ХЕК „Југохром" - с. 
Јегуновце 

- Сречко Ристоски, економист, вработен во ХЕК 
„Југохром" - с. Јегуновце 

22. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓерѓ 
Кастриоти-Скендербеу" - с. Порој се именуваат: 

- Веби Исмаили, правник во КК „Годел“ - Тетово 
- Исен Фетаи, вработен во Центарот за социјални 

работи Тетово 
23. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Рецеп 

Бока“ - с. Шипковица се именуваат: 
- Хамид Алиу, помошник на директорот на Заводот 

за платен промет - Скопје 
- Рахим Имери, професор во УСО „Кирил Пејчино-

виќ" - Тетово 
24. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фан 

Ноли" - с. Требош се именуваат: 
- Мухамед Ракипи, наставник во ОУ „Пашко Васа“ 

- с. Групчин 
- Сафет Кадриу, правник, сопственик на приватна 

фирма во с. Стримница 
25. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сабе-

дин Бајрами“ - с. Камењане се именуваат: 
- Атом Шерифи, потпретседател на Извршниот од-

бор на СО - Тетово 
- Шериф Мемети, помошник на министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство 
26. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кли-

мент Охридски“ - с. Глоѓи се именуваат: 
- Божидар Јовановски, директор на Младинска за-

друга во Тетово 
- Рами Рецепи, правник, сопственик на приватна 

фирма 
27. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Екрем 

Чабеј" - с. Слатино се именуваат: 
- Сервет Ќамили, секретар на ОУ „Фаик Коница" -

с. Доброште 
- Рами Велиу, професор во ОУ „Ѓ. К; Скендербеу" -

с. Порој 
28. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Хасан 

Тахсини" - с. Седларево се именуваат: 
- Акиф Белули, матичар во с. Седларево 
- Рецеп Ибраими, вработен во Ресторанот „Амаде-

ус" - Тетово 
29. За членови на Училишниот одбор на ОУ „11 

Октомври“ - с. Урвич се именуваат: 
- Ајрула Идризи, судија на Општинскиот суд - Те-

тово 
- Гоце Поповски, професор во УСО „Кирил Пејчи-

новиќ" - Тетово 
30. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Рилин-

дија" - с. Селце се именуваат: 

- Џемаиљ Елмази, началник во Министерството за 
финансии - Подрачна единица - Тетово 

- Ариф Ибраими, секретар на Советот на ССМ на 
Општината Тетово 

31. За членови на Училишниот одбор на ОУ „И-
смаил Ќемаили" - с. Нераште се именуваат: 

- Насер Небиу, директор на Работничкиот универ-
зитет - Тетово 

- Сали Абази, професор во ОУ „Ѓ. К. - Скендербеу" 
- с. Порој 

32. За членови на Училишниот одбор-на ОУ „Ибра-
хим Темо“ - с. Стримница се именуваат: 

- Садула Халили, професор во ТУЦ „Гоце Стојче-
ски“ - Тетово 

- Абди Муртезани, секретар на Собранието на опш-
тината Тетово 

33. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дер-
виш Цара“ - с. Долно Палчиште се именуваат: 

- Селим Велиу, наставник во ОУ „Бајрам Шабани“ -
с. Камењане 

-Зејнулаи Салиу, наставник во СУ „Братство Миѓе-
ни“ - Тетово 

34. За членови на Училишниот одбор на Основното 
музичко училиште во Тетово се именуваат: 

- Зоран Серафимовски, професор во УСО „Кирил 
Пејчиновиќ" - Тетово 

- Магдалена Дабеска - директор на ОУ „Гоце Дел-
чев“ - Тетово 

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

Бр. 17-57/1 
1 април 1996 година Претседател на Владата 

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

355. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1 април 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОДБОРИ ВО ОДДЕЛНИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Григор 
Прличев" - с. Колешино се именуваат: 

- Ванчо Костадинов, директор на ПП „ПОТ“ - с. 
Колешино 

- Добри Андонов, дипл. екон. директор на ЈЗО 
„Бања Банско“ - с. Банско 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мар-
шал Тито“ - с. Муртино се именуваат: 

- Алекса Смилков, комерцијална во ПТП „КИ-
ВАС" - Струмица 

- Трајче Тренчовски, шалтерски работник во ПТТ -
с. Банско 

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

Бр. 17-57/2 
1 април 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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356. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и 
член 46, став 5 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 1 април 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „НАИМ ФРАШЕ-

РИ" С. ДЕЛОГОЖДА - СТРУГА 
1. Ариф Даути се разрешува од должноста член на 

Училишниот одбор на ОУ „Наим Фрашери" - с. Дело-
гожда, Струга. 

2. За член на Училишниот одбор на ОУ „Наим Фра-
шери" - с. Делогожда, Струга се именува Агим Даути, 
гимназиски матурант. 

3. 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. 17-57/3 
1 април 1996 година 

Скопје 
357. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46, став 5 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 1 април 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА КДУ „БАМБИ" - МАКЕДОНСКА КА-

МЕНИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Комбинираната детска 
установа „Бамби" - Македонска Каменица, со која за 
индивидуален работоводен орган на Установата е име-
нувана Бебица Митровска, воспитувач. 

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. 

ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „Пролет“ - Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на Организацијата 
повторно е именувана Аргирула Санева, професор по 
педагогија. 

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

Бр. 17-59/2 
1 април 1996 година 

Скопје 

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

359. 
Врз основа на член 26 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79; 51/88 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ -

ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 
Музејот на тетовскиот крај - Тетово, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Музејот е именуван Вели-
мир Цветановски, дипл. историчар на уметноста со ар-
хеологија и в.д. директор на Музејот. 

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

Бр. 17-64/1 
1 април 1996 година 

Скопје 

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

Бр. 17-59/1 
1 април 1996 година 

Скопје 
358. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46, став 5 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 1 април 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-

ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ПРОЛЕТ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-

360. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сценско 

- уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/ 
86; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93), 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 1 април 19% година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДО-
МОТ НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ“ - МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 
Домот на културата „25 Мај“ - Македонски Брод, со 
која за работоводен орган на Домот повторно е имену-
ван Богоја Радески, наставник по македонски јазик. 

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

Бр. 17-65/4 
1 април 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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з а 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сценско 

- уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/ 
86; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93), 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 1 април 1996 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НА-

РОДНИОТ ТЕАТАР - КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на Народ-
ниот театар - Куманово, со која за работоводен орган 
на Театарот е именуван Гоце Јакимовски, дипл. истори-
чар на уметноста со археологија, секретар на Кул-
турно-просветната заедница - Куманово. 

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

Бр 17-65/5 Претседател на Владата 
1 април' 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвеновски, с.р. 

362. 
Врз основа на член 12, став 7 од Законот за данокот 

на промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, број 34/92, 3/93,4/93,80/93,42/ 
95 и 4/96), министерот за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРИ-
МЕНАТА НА КАТАЛОГОТ НА ВРЕДНОСТИТЕ 

НА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Со ова решение се определува почетокот на при-
мената на Каталогот на вредностите на употребувани 
моторни возила во издание на Министерството за фи-
нансии. 

2. Каталогот од точка 1 на ова решение ќе се приме-
нува од 15 април 1996 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број.09-3108/1 Министер за финансии, 
9 април 1996 година д-р Таки Фити,с.р. 

Скопје 
363. 

Врз основа на член 58. став 2, од 
Законот за мерните единици и мерилата 
("Сл. весник на Република Македонија“, 
бр. 23/95), министерот за стопанство 
донесува 

ПРАВИЛНИК 
З А УСЛОВИТЕ КОИ ВО ПОГЛЕД НА 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА РА-
БОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА И ПРОСТО-
РИИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ДОВЕРУВАЊЕ З А 
ВРШЕЊЕ Н А МЕТРОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
(ОВЛАСТЕНИ МЕТРОЛОШКИ ЛАБО-

РАТОРИИ) 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат 
условите кои во поглед на стручната 

подготовка на работниците, опремата и 
работните простории треба да ги 
исполнуваат претпријатијата и другите 
правни лица на кои им се доверува 
поправка и преглед на работни еталони, 
мерила или мостри на референтни 
материјали (во понатамошниот текст: 
преглед). 

Член 2 
Одговорниот работник кој ја води и 
организира работата на прегледот и 
неговиот заменикот треба да имаат 
најмалку високо образование стекнато на 
технички или природно - математички 
факултет и работно искуство од најмалку 
три години во областа на метрологијата, 
односно на утврдување на карактеристики 
на супстанци и материјали, освен 
одговорниот работник кој ја води и 
организира работата на прегледот на 
хронотахографите и негрвиот заменик, 
треба да имаат најмалку вите 
образование. 

Член 3 
Работниците кои вршат преглед, водат 

записници за прегледот и ги жигосуваат 
работните еталони, мерилата и мострите 
на референтни материјали, треба да имаат 
намалку средно образование од 
машински, електротехнички, хемиски 
технолошки или друг соодветен смер и 
работно искуство од најмалку една година 
на работите на преглед или изработка и 
одржување на мерила, односно на 
утврдување на карактеристиките на' 
супстанци и материјали. 

Член 4 
Работниците од член 2. и 3. на овој 

правилник треба да го познаваат Законот 
за мерните единици и мерилата и 
важечките метролошки прописи за 
соодветната област. 

Работниците од член 3. на овој 
правилник треба да бидат оспособени за 
примена на пропишаните начини и методи 
за преглед од соодветната област. 

Претпријатијата и другите правни лица 
од член 1. на овој правилник обезбедуваат 
постојано стручно усовршување и 
осовременување на знаењето на своите 
работници во областа на метрологијата. 

Член 5 
Прептријатијата и другите правни лица 

од член 1. на овој правилнк треба да 
имаат соодветни еталони, мостри на 
реферетни материјали и помошна мерна 
опрема која овозможува примена на 
пропишаните начини и методи за преглед. 

Еталоните и мострите на реферетни 
метријали од став 1. на овој член треба да 
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бидат снабдени со уверение за 
исправноста и да се чуваат согласно со 
прописите, односно упатствата иџ 
производителот. 

Член 6 
Видот, бројот, големината и положбата 

на работните простории треба да биде 
таков да овозможува квалитетно и 
навремено вршење на прегледот и 
дејствијата неопходни за извршување на 
прегледот (прием, складиштење, отпрема, 
чистење и друг вид на припрема). 

Член 7 
Работната просторија во која се врши 

прегледот треба да биде таква што во неа 
да можат да се применат пропишаните 
начини и методи за преглед, а особено: 
1) да има уред за одржување и мерење 

(по потреба и регистрација) на 
влијанието на микроклиматските фактори 
во границите пропишани за одреден 
вид на работни еталони, мерила, 
односно мостри на референтни 
материјали, ако тие влијаат на 
спроведувањето на пропишаните 
начини и методи на прегледот; 

2) да биде заштитена од влијание на 
механички вибрации, потреси, електро-
магнетни пречки и сл., ако тие влијаат 
на примената на пропишаните начини и 
методи на преглед; 

3) да има стабилни извори на електрична 
енергија, со пропишано заземјување и 
електромагнатна заштита, ако е тоа 
потребно за примена на пропишаните 
начини и методи на преглед. 

Член 8 
Во просторијата од член 7. на овој 

правилник треба да биде сместена само 
опремата која се користи за преглед, 
распоредена така да не биде изложена 
директно на влијанието на сончевото 
зрачење, како и влијанието на агресивни 
гасови, чад, прашина или други реагенси, 

Пристапот во просторијата од став 1. 
на овој член треба да биде контролиран на 
начин кој одговара на нејзината намена, а 
влезот во просториите посебно уреден. 

Член 
Видовите на работни еталони и мерила 

чија поправка и преглед може да се 
довери на претпријатија и други правни 
лица дадени .се во прилог број 1, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 10 
Видовите на мостри на референтни 

материјали чија поправка и преглед може 
да се довери на претпријатија и други 
правни лица дадени се во прилог број 2, 

е составен дел на овој правилник. 
Член 11 

Претпријатијата и други правни лица на 
кои им е доверен прегледот во смисла на 
член 58. од Законот: 
1) обезбедуваат жигови согласно 

Наредбата видовите и облиците на 
жиговите и на другите знаци како и за 
содржината и формата на уверението 
за исправноста на еталоните и 
мерилата што се употребуваат при 
прегледот на еталоните и мерилата} 

2) се грижат за тоа нивните еталони, 
мостри на референтни материјали и 
мерна и друга техничка опрема која се 
користи при прегледот, да бидат 
редовно периодично прегледани; 

3) ја пријавуваат секоја промена која бара 
измена или дополнение на решението; 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден ,од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

д-р Беќир Жута, с.р. 

Прилог број 1 

Видови на работни еталони и мерила чија поправка и преглед може да се довери на 
претпријатија и други правни лица: 



19 април 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 563 

1 2 

- цилиндер 
- гранични паралелни мерила 
- еталон - мерила за рамност 
- еталон - мерила за рапавост 
- еталон - мерила за дебелина на тенки слоеви 
б) еталон - уреди (02) 
- уреди за лреглед на гранични планпарапелни мерила 
- уреди за преглед на мерни сатови 
- уреди за преглед на ширината и надвисот на колосеците 
МЕРИЛА (МС) 
а) материјализирани мерила (со поделоци и гранични површини) (01) 
- нивелмански, базни и тахиметриски летви и геодетски лењири 
- гранични планпаралелни мерила 
- гранични мерила (рачви, чепови, шипки и сл.) 
б) специјални мерила (02) 
- подвижни мерила (универзални подвижни мерила, 

длабиномери, висиномери и сл.) 
- микрометри за внатрешни и надворешни мерења 
- мерни сатови (компаратори) и мерила со мерен сат 
- мерила за дебелина на обла граѓа 
- мерила за ширина и надвие на колосеците 
- далномери (оптоелектронски, геодетски и сл.) 
- диоптиметри (фокометри) 
в) машини за мерење на должина (03) 
- мерни машини (за еднодимензионални мерења) 
- мерни микроскоп^ 
- трикоординатни мерни машини (рачни, со компјутер водени и сл.) 
г) мерила на состојбата на површината и обликот (04) 
- уреди за мерење на рапавоста (од контактен и бесконтактен тип) 
- мостри за визуелно испитување на состојба на површината 
- мерни плочи 
- уреди за мерење на рамноста 
- уреди за мерење на кружноста 

03 ЗАФАТНИНА 

МЕРИЛА ("“С) 
б)течности (02) 

03МС0206 - цистерни 
03МС0207 - резервоари, танкови и танкери 
03МС0208 - разладни уреди за млеко - лактофризи 

04 АГОЛ ВО РАМНИНА 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) еталон - мерила (01) 

04РЕ0101 - оптички призми и полигони 
04РЕ0102 - гранични мерила на агол 

6) еталон - уреди (02) 
04РЕ0201 -гониометри 
04РЕ0202 - автоколиматори 
04РЕ0203 - плочи со поделци и апарати 
04РЕ0204 - уреди за испитување на либели 
04РЕ0305 - уреди за испитување на агли 

МЕРИЛА (МС) 
а) материјализирани мерила (01) 

04МС0101 - гранични мерила на агли 
04МС0102 - оптички полигони 
04МС0103 - скали со кружна поделба (стаклени, метални и сл.) 

б) специјални мерила за агол (02) 

01РЕ0104 
01РЕ0105 
01РЕ0106 
01РЕ0107 
01РЕ0108 

01РЕ0102 
01РЕ0203 
01РЕ0204 

01МС0102 
01МС0103 
01МС0104 

01МС0201 

01МС0202 
01МС0203 
01МС0204 
01МС0207 
01МС0208 
01МС0209 

01МС0З02 
01МС0З0З 
01МС0З04 

01МС0401 
01МС0402 
01МС040З 
01МС0404 
01МС0405 
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64МС0201 
04МС0202 
04МС0203 
04МС0204 
04МС0205 
04МС0206 
04МС0207 
04МС0208 

- агломери 
- агли 
- либели (центрични, оптички, електронски и сл.) 
- столови со поделци и апарати 
- теодолити, нивелири 
- гониометри 
- автоколиматори 
- синусни лењири и уреди кои мерат по синусон (тангенсен) принцип 

06РЕ0301 

06РЕ0302 

06МС0101 

06МС0102 

06МС0103 
06МС0104 

06МС0203 

06 ПРИТИСОК 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
в) еталон - инструменти (03) 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, 

класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со мерен претворувач, 

класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6 х 
МЕРИЛА (МС) 
а) со општа намена (01) 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, 

класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6; 1 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, 

класа на точност 1,6; 2; 4 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со мерен претворувач 
- мерила на притисок со столб од течност 
б) со посебна намена (02) 
- барометри и барографи 

07 СИЛА 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
б) инструменти (02) 
- динамометри со класа на точност 0,1; 0,2; 0,5 
МЕРИЛА (МС) 
а) со општа намена (01) 
- динамометри 
б) со посебна намена (02) 
- мерила за мерење на сила на кочење кај моторни возила 
- уреди за проверка на усмереноста на предните тркала кај моторните возила 

(нагазна плоча) 

07РЕ0201 

07МС0101 

07МС0201 
07МС0202 

08 ТВРДИНА И ОСТАНАТИ МЕХАНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ 

08РЕ0101 
08РЕ0102 
08РЕ0103 

08МС0101 
08МС0102 
08МС0103 
08МС0104 
08МС0105 

08МС0201 
08МС0202 
08МС0203 
08МС0204 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за тврдина (01) 
- плочки за тврдина по Бринел 
- плочки за тврдина по Викерс 
- плочки за тврдина по Роквел 
МЕРИЛА (МС) 
а) за тврдина (01) 
- уреди за испитување тврдина по Бринел 
- уреди за испитување тврдина по Викерс 
- уреди за испитување тврдина по Роквел 
- уреди за испитување тврдина по Шор 
- мерила за тврдина на гуми 
б) останати механички карактеристики на материјалите (02) 
- уреди за испитување на жилавост 
- уреди за мерење на цврстина 
- уреди за динамички испитување на цврстината 
- уреди за испитување на опруги 
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09 ГУСТИНА 

МЕРИЛА (МС) 
а) ареометри (со или без термометар) - (01) 

09МС0101 - ареометри со општа намена 
09МС0102 - лактодензиметри 
09МС0103 - сахариметри 
09МС0104 - широмери 
09МС0105 -уринометри 

10 КОНЦЕНТРАЦИЈА (СОДРЖИНА) 

МЕРИЛА (МС) 
а) содржина на алкохол (01) 

10МС0101 - алкохолометри (со или без термометар) 
10МС0102 - ебулиоскоп по Малиган 
10МС0103 - ебулиоскоп по Салерон 

б) содржина на маснотии (02) 
10МС0202 - бутирометри за млеко 
10МС0203 - бутирометри за павлака 
10МС0204 г бутирометри за сирење 
10МС0205 - бутирометри за останатите млачни производи 

г) содржина на гасни компоненти (04) 
10МС0401 - анализатори на гасови кои работат на принципот 

на агтсорпција на инфрацрвен 
зрачење 

10МС0402 - останати анализатори на гасови 
д) останато(05) 

10МС0501 - опациметри (уреди за одредување на содржина 
на чад и други цврсти материи во издувните гасови 
на дизел моторите) 

11 ИНДЕКС НА ПРЕКРШУВАЊЕ 

МЕРИЛА (МС) 
а) рефрактометри (01) 

11МС0101 - рефрактометри рачни 
11МС0102 - рефрактометри по Абе 

11МС0103 , - рефрактометри електронски 

12 ВИСКОЗНОСТ 

МЕРИЛА (МС) 
а) вискозиметри (01) 

12МС0101 - капиларни вискозиметри 
12МС0102 - вискозиметри со топче што паѓа 
12МС0103 - ротациони вискозиметри 
12МС0104 - други видови на вискозиметри 

13 ТЕМПЕРАТУРА 

13РЕ0101 

13РЕ0201 

13РЕ0301 
13РЕ0302 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) стаклени термометри со течност (01) 
- живини термометри 
б) отпорни термометри на база на метал (02) 
- платински отпорни термометри 
в) термопарови (03) 
- термопарови платина-родиум(10%)/платина 
- термопарови платина-родиум(13%)/платина 
г) термометри на база на термичко зрачење (04) 
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13РЕ0401 - температурни ламба 
13РЕ0402 - радијациони пирометри 

МЕРИЛА (МС) 
а) отпорни термометри (01) 

13МС0101 - отпорни термометри на база на метали 
13МС0102 - отпорни термометри на база на полупроводници 
13МС0103 - мерила со отпорни термометри 

б) термопарови (02) 
13МС0201 - термопарови на база на скапоцени метали 
13МС0202 - термопарови на база на нескапоцени метали 
13МС0203 - мерила со термопарови 

в) стаклени термометри полнети со течност (03) 
13МС0301 - живини термометри 
13МС0302 - алкохолни термометри х 
13МСОЗОЗ - термометри за посебна намена 

г) термрметри на база на термичко зрачење (04) 
13МС0401 - оптички пирометри 
13МС0402 - фотоелектрични пирометри 
13МС0403 - пирометри на база на спектрален однос (двобојни пирометри) 
13МС0404 - радијациони пирометри 

д) медицински и ветеринарни термометри (05) 
13МС0501 - медицински (хумани) термометри - живини 
13МС0502 - медицински (хумани) термометри - елефични 
13МС0503 - ветеринарни термометри 
13МС0504 - инкубаторски термометри 

ѓ) специјални термометри (06) 
13МС0601 - манометарски термометри 
13МС0602 - биметални термометри 
13МС0603 - кварцни термометри 
13МС0604 - Бекманови термометри 
13МС0605 - логометри 
13МС0606 - метеоролошки термометри 
13МС0607 - силотермометри 

14 ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за време (01) 

14РЕ0102 - уреди за испитување на секундомери 
14РЕ0106 - часовни компаратори 

4 МЕРИЛА (МС) 
а) за време (01) 

14МС0101 - механички и електромеханички секундомери 
14МС0102 - електронски секундомери 
14МС0103 -часовници 
14МС0109 - часовници за паркирање на возила 

б) за фреквенција (02) 
14МС0201 - фреквенцметри (електронски) 
14МС0202 - фреквенцметри (механички), со класа на точност од 0.05 до 0.5 
14МС0203 - фреквенцметри (механички), со класа на точност од 1 до 5 
14МС0204 - претворувачи на фреквенција (делители, множачи, мешачи и сл.) 

15 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ГОЛЕМИНИ 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за електрична струја, електричен напон и сродни големини (01) 

15РЕ0101 - амперметри 
15РЕ0102 - ќелии за електромоторна сила 
15РЕ0103 - електронски еталони за електричен напон 
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15РЕ0104 
15РЕ0105 
15РЕ0111 
15РЕ0112 
15РЕ0114 
15РЕ0115 
15РЕ0116 

15РЕ0201 
15РЕ0202 
15РЕ0203 
15РЕ0204 
15РЕ0209 

15РЕ0301 
15РЕ0302 
15РЕ0303 
15РЕ0304 
15РЕ0З05 
15РЕ0З06 

15РЕ0401 
15РЕ0402 
15РЕ040З 
15РЕ0404 
15РЕ0405 

15РЕ0501 

15МС0101 
15МС0102 
15МС0103 
15МС0104 
15МС0108 
15МС0109 
15МС0110 
15МС0111 
15МС0112 
15МС0113 

15МС0201 
15МС0202 
15МС020З 
15МС0204 
15МС0205 
15МС0206 
15МС0207 
15МС0208 

15МС0301 
15МС0302 
15МС0303 
15МС0304 
15МС0305 

- волтметри 
- делители на напон 
- отоци (шентови) 
- потенциометри (компензатори) 
- мултиметри 
- конвертори 
- нулдетектори 
б) за електрична моќност, електрична енергија и сродни големини (02) 
- ватметри 
- варметри 
- фазметри 
- работни еталони за фактор на моќноста 
- конвертори 
в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, 

електрична индуктивност и сродни големини (03) 
- еталон - отпорници 
- декади на електрични отпори 
- мери за електрична капацитивност , 
- мери за електрична индуктивност 
- мерни мостови 
- калибратори 
г) за магнетни големини (04) 
- мерни калеми (соленоиди) 
- мерни стални магнети 
- еталони за магнетно поле 
- еталони за магнетен флукс 
- еталони за мегнетна индукција 
д) за електромагнетни големини со висока фреквенција (05) 
- еталони на електромагнетни големини со висока фреквенција 
МЕРИЛА (МС) 
а) за електрична струја, електричен напон, и сродни големини (01) 

амперметри - електронски 
амперметри - електромеханички 
волтметри - електронски 
волтметри - електромеханички 
мерни извори 
мерен прибор (отоци, предотпотници, делители - сонди и сл.) 
мерила со повеќе функции (мултиметри) 
мерила на електрично поле 
конвертори (АС/бо и сл.) 
нулдетектори 

б) за електрична моќност, електрична енергија и сродни големини (02) 
ватметри - електронски 
ватметри - електромеханички 
варметри - електронски 
варметри - електромеханички 
фазметри - електронски 
фазметри - електромеханички 
мерила на факторот на моќноста - електронски 
мерила на факторот на моќноста - електромеханички 

в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, 
електрична индуктивност и сродни големини (03) 

- омметри и мерила на импеданса 
- мерила на проводност и мерила на адмитанса 
- мерила на капацитивност 
- мерила на индуктивност 
- мерила на електрична отпорност, електрична капацитивност 

и електрична индуктивност 
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15МС0З06 
15МС0З07 
15МС0308 
15МС0З09 
15МС0310 
15МС0З11 
15МС0З12 
15МС0З1З 
15МС0З14 

15МС0401 
15МС0402 
15МС040З 

15МС0404 
15МС0405 
15МС0406 
15МС0407 

15МС0501 
15МС0502 

15МС0601 
15МС0602 
15МС060З 
15МС0604 
15МС0605 
15МС0606 
15МС0607 

мерни отпорници 
декади на електрични отпори 
мерни кондензатори 
декади на електрични капацитети 
мерни калеми 
декади на електрични индуктивитети 
мерила на електрична отпорност на заземјување 
мерила на електрична отпорност на изолација 
мерила на електрична отпорност на јамка 

) за магнетни големини (04) 
мери (калеми, соленоиди, стални магнети и сл.) 
компаси (магнетни, електронски и сл.) 
мерила за утврдување на карактеристиките на магнетните материјали 
(пермеаметри, хистерезисметри, коерциметри и сл.) 
флуксметри (веберметри и сл.) 
тесламетри 
магнетометри 
останати мерни сретства (конвертори, сонди и сл.) 

д) за електромагнетни големини со висока фреквенција (05) 
мери за електромагнетни големини со висока фреквенција 
мерила за електромагнетни големини со висока фреквенција 
) останати мерни средства на електромагнетни големини (06) 
мерни генератори (на шум, функции, импулси и сл.) 
осцилоскопи (осцилографи) 
анализатори на спектарот на сигнали 
анализатори на формата на таласот 
анализатори на логика 
мерила на изобличување и модулација (анализатори, калибратори и сл.) 
мерила на слабеењето и рефлексијата (ослабувачи, филтри и сл.) 

16 ФОТОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за осветленост (02) 
- еталон - луксметри 
б) за луминанција (03) 
- еталон - луминансметри 
в) за светлосен флукс (04) 
- фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2800К 
- фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2360К 
- фотометриски сијалици со празнење 
г) за температура на боја (05) 
- фотометриски сијалици 
- фотометриски сијалици со конверзиони филтри 
- Б/Р приемници со показен (мерен) инструмент 
д) за пропусливост(06) 
- неутрални филтри 
ѓ) за рефлексивност (07) 
- дифузно рефлектирачки плочки 
е) за осветленост и луминанција (08) 
- еталон - фотометри 
ж) за светлосна јачина, осветленост и температура на боја(09) 
- фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2800К 
- фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2856К 
- фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2360К 
- светлосни диоди (ЛЕД - диоди) 
МЕРИЛА (МС) 
б) за осветленост (02; 
- луксметри 

16РЕ0201 

16РЕ0З01 

16РЕ0401 
16РЕ0402 
16РЕ0403 

16РЕ0501 
16РЕ0502 
16РЕ0503 

16РЕ0601 

16РЕ0701 

16РЕ0801 

16РЕ0901 
16РЕ0902 
16РЕ0903 
16РЕ0904 

16МС0201 
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16МС0202 - фотометриски приемници со показен (мерен) инструмент 
16МС0203 - уреди за проверка на долгото и средното светло во возилата (реглоскоп) 

в) за луминанција (03) 
16МС0301 - луминансметри 
16МС0З02 - фотометриски приемници со показен (мерен) инструмент 

г) за светлосен флукс (04) 
16МС0401 - фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2800К 
16МС0402 - фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб а 2З60К 
16МС0403 - фотометриски сијалици со празнење 
16МС0405 - уреди за мерење на светлосен флукс 

д) за температура на боја (05) % 

16МС0501 - фотометриски сијалици 
16МС0502 - фотометриски сијалици со конверзиони филтри 
16МС050З - Б/Р приемници со показен (мерен) инструмент 

, 16МС0504 - уреди за мерење на температура на боја 
ѓ) за пропусливост (06) 

16МС0601 - неутрални филтри 
16МС0602 - уреди за мерење на пропусливоста 

ж) за рефлексивност (07) 
16МС0701 - дифузно рефлектирачки плочки 
16МС0702 - уреди за мерење на рефлексивноста 

е) за осветленост и луминанција (08) 
16МС0801 - фотометри 

з) за светлосна јачина, осветленост и температура на 6оја(09) 
16МС0901 - фотометриски сијалици, инкадесцентни, Т6 = 2800К 
16МС0902 - фотометриски сијалици, инкадесценТни, Т6 = 2856К 
16МС090З - фотометриски сијалици, инкадесцентни, Тб = 2З60К 
16МС0904 - светлосни диоди 
16МС0905 - фотометриски сијалици со празнење 

и) за повеќе фотометриски големини (10) 
16МС1001 - фотометри 

17 РАДИОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за јачина на зрачење (01) 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 
б) за озраченост (ирадијација) (02) 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 
- апсолутни радиометри 
- радиометриски приемници со показен (мерен) инструмент 
- интеграциони сфери со радиометриска сијалица 
в) за радијанција (03) 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 
- еталон - радијансметри 
- интеграциони сфери со радиометрикса сијалица 
г) за моќност (флукс) на зрачењето (04) 
- радиометриски сијалици 
- еталон гониометри 
д) за спектрална јачина на зрачењето (05 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 
ѓ) за спектрална озраченост (06) 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 

17РЕ0101 
17РЕ0102 

17РЕ0201 
17РЕ0202 
17РЕ020З 
17РЕ0204 
17РЕ0205 

17РЕ0З01 
17РЕ0302 
17РЕ0З0З 
17РЕ0З0З 

17РЕ0401 
17РЕ0401 

17РЕ0501 
17РЕ0502 

17РЕ0601 
17РЕ0602 
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17РЕ060З 
17РЕ0604 

17РЕ0701 
17РЕ0702 
17РЕ070З 
17РЕ0704 

17РЕ0801 
17РЕ0802 

17РЕ0901 
17РЕ0902 
17РЕ090З 
17РЕ0904 
17РЕ0905 

17Мр0101 
17МС0102 

17МС0201 
17МС0202 

17МС0З01 
17МС0З02 

17МС0401 
17МС0402 

- еталон - спектрорадиометри 
- интеграциони сфери до радиометриска сијалица 
е) за спектрална радијанција (07) 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 
- еталон - спектрорадијансметри 
- интеграциони сфери со радиометриска сијалица 
ж) за спектрална моќност (флукс) на зрачењето (08) 
- радиометриски сијалици 
- еталон гониометри 
з) за повеќе радометриски големини (09) 
- модели на апсолутно црно тело 
- радиометриски сијалици 
- еталон - радиометри 
- интеграциони сфери со радиометрикса сијалица 
- еталон - спектрорадиометри 
МЕРИЛА (МС) 
а) за јачина на зрачењето (01) 
- радиометриски сијалици 
- уреди за мерење на јачина на зрачењето 
б) за озраченост (ирадијанција) (02) 
- радиометриски сијалици 
- радиометри 
в) за радијанција (03) 
- радиометриски сијалици 
- радијансметри 
г) за моќност (флукс) на зрачењето (04) 
- радиометриски сијалици 
-гониометри 

д) за спектрална јачина на зрачењето (05) 
17МС0501 - радиометриски сијалици 
17МС0502 - уреди за мерење на спектрална јачина на зрачењето 

ѓ) за спектрална озраченост (06) 
17МС0601 - радиометриски сијалици 
17МС0602 - спектрорадиометри 

е) за спектрална радијанција (07) 
17МС0701 - радиометриски сијалици 
17МС0702 - спектрорадијансметри 

ж) за спектрална моќност (флукс) на зрачењето (08) 
17МС0801 - радиометриски сијалици 
17МС0802 - гониометри 

з) за повеќе радиометриски големини (09) 
17МС0901 - радиометриски сијалици 
17МС0902 - радиометри 
17МС090З - спектрорадиометри 

18 КОЛОРИМЕТРИЈА И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за координати на бои (01) 

18РЕ0101 - етлон филтри за боја 
18РЕ0102 - рефлектирачки еталони за боја 
18РЕ010З - еталон - колориметри 

б) за трихроматски координати (02) 
18РЕ0201 - хорматски еталон - филтри 
18РЕ0202 - рефлектирачки хроматски еталони 
18РЕ020З - еталон - колориметри 

ј ) за спектрална пропусливост (03) 
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18РЕ0З01 - еталон - филтри за спектрална пропусливост 
18РЕ0З02 - еталон - спектрофотометри 

г) за спектрална рефлексивност (04) 
18РЕ0401 - еталони за електролит рефлексивност 
18РЕ0402 - еталон - спектрофотометри 

д) за повеќе големини (05) 
18РЕ0501 - еталон - филтри 
18РЕ0502 - рефлектирачки еталони 
18РЕ050З - еталон - колориметри 
18РЕ0504 - еталон - спектрофотометри 

МЕРИЛА (МС) 
а) за координати на бои (01) 

18МС0101 - филтри за боја 
18МС0102 - рефлектирачки мери за боја 
18МС010З - колориметри 

б) за трихроматски координати (02) 
18МС0201 - хорматски филтри 
18МС0202 - рефлектирачки хроматски мери 
18МС020З - колориметри 

в) за спектрална пропусливост (03) 
18МС0301 - филтри за спектрална пропусливост 
18МС0З02 - спектрофотометри 

г) за спектрална рефлексивност (04) 
18МС0401 - мери за псектрална рефлексивност 
18МС0402 - спектрофотометри 

д) за повеќе големини (05) 
18МС0501 - филтри 
18МС0502 „ - рефлектирачки мери 
18МС050З - колориметри 

Т8МС0504 - спектрофотометри 

19 АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗВОРИ 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) а зрачење (01) 

19РЕ0101 - пропорционални бојачи 
19РЕ0102 - сцинтилациони бројачи 
19РЕ0103 - полупроводнички бројачи 
19РЕ0104 - 2к јонизациони комори 

б) р зрачење (02) 
19РЕ0201 - пропорционални бојачи 
19РЕ0202 - течни сцинтилациони бојачи 
19РЕ0203 - пластични сцинтилациони бројачи 
19РЕ0204 - Гајгер - Милерови бројачи 

в) у зрачење (03) 
19РЕ0301 - полупроводнички бројачи 
19РЕ0302 - сцинтилациони бројачи 
19РЕ0303 - јонизациони комори 

МЕРИЛА (МС) 
а) а зрачење (01) 

19МС0101 - јонизациони комори 
19МС0102 - сцинтилациони бројачи 
19МС0103 - полупроводнички бројачи 
19МС0104 - пропорционални бојачи 

б) р зрачење (02) 
19МС0201 - течни сцинтилациони бојачи 
19МС0202 - пластични сцинтилациони бројачи 
19МС0203 - пропорционални бојачи 
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19МС0204 - Гајгф - Милерови бројачи 
19МС0205 - јонизациони комори 

в) у зрачење (03) 
19МС0З01 - јонизациони комори 
19МС0З02 - сцинтилациони бројачи 
19МС0З0З - полупроводнички бројачи 

20 ЕКСПОЗИЦИОНА ДОЗА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за заштита од зрачење (01) 
- јонизациони комори со шуплина 
б) за радиотерапија (02) 
- јонизациони комори со шуплина 
МЕРИЛА (МС) 
а) за заштита од зрачење (01) 
- дозиметри 
б) за радиотерапија (02) 
- дозиметри 

21 АПСОРБИРАН ДОЗА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01) 
- хемиски дозиметри 
- дозиметри со јонизациона комора 
- термолуминисцентни дозиметри 
МЕРИЛА (МС) 
а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01) 

- хемиски дозиметри 
- дозиметри со јонизациона комора 
- термолуминисцентни дозиметри 
- филм - дозиметри 

80 ЗВУК 

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ) 
- пистофони 
- кондензаторкси микрофони 
МЕРИЛА (МС) 
- мерила на ниво на звукот 
- калибратори за звук 
- микрофони 
- аудиометри 
- мерила на ниво на бучавоста 
- останати мерила 

99 ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА И 
ОСТАНАТИ ФИЗИЧКИ ГОЛЕМИНИ 

МЕРИЛА (МС) 
а) во сообраќајот (01) 

99МС0101 - мерила за прејден пат 
99МС0102 - хрбнотахографи 

б) за момент на сила (02) 
99МС0201 - момент - клучеви 

20РЕ0101 

20РЕ0201 

20МС0101 

20МС0102 

21РЕ0101 
21РЕ0102 
21РЕ0103 

21МС0101 
21МС0102 
21МС0103 
21МС0104 

80РЕ0101 
80РЕ0102 

80МС0101 
80МС0102 
80МС0103 
80МС0104 
80МС0105 
80МС0106 
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Прилог број 2 

Видови на мостри на референтни материјали чија поправка и преглед може да се 
довери на претпријатија и други правни лица: 

МОСТРИ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ (РМ) 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ХЕМИСКИ СОСТАВ (ХС) 
- руди и минерали; 
- цврсти минерални горива (јаглен, кокс, брикет); 
- нуклеарни материјали; 
- гасови и гасни смеши; 
- сурово и лиено железо; 
- феро - легури; 
-челик; 
- обоени метали и нивни легури; 
- стакло, керамика, огноотпорни материјали; 
- пластични маси, гуми, пластомери; 
- биолошки материјали, храна; 
- биомедицински, клинички и фармацевтски супстанци; 
- нафта и деривати на нафта; 
- металооргански соединенија; 
- хемикалии, неоргански; 
- хемикалии, органски; 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ОСОБИНИ (ФО) 
- референтни раствори за јонска активност (рН+, рО и рН- вредности); 
- бензоови киселини за топлотно согорување; 
- изолациони материјали и стакло за топлотна проводност; 
- органски супстнци и високочисти метали за точка на топење 

и точка на стврднување; 
- келии за дефиниција на фиксни точки на температура; 
- обоени и неутрални филтри за спектрофотометрија; 
- неоргански материјали за специфични површински ефекти 

(рапавост, дебелина на пресвлека); 
- еталонски масла и специјални стакла за вискозност; 
- органски супстанци и специјални стакла за густина; 
- органски супстанци и специјални стакла за индекс на 

рефракција и дисперзија; 
- поликристален алуминиум за модул на еластичноста; 
- полимерни материјали за моларна маса и реолошки особини на полимерите; 
- метални мостри за магнетна сусцептибилност и магнетен момент; 
- синтетска гума за феромагнетна резонанца; 
- радионуклеиди (разни) за активност; 
- чисти р - емитери за активност; 
- у - референтни извори за активност; 
- референтни радиациони извори за активност; 
- С и Н супстанци (разни) за активност; 
- референтни неутронски извори (разни) за брзина на емисија 

на честички и енергија; 
- референтни раствори и полимерни дискови за диелектрична константа; 
- органски и неоргански супстанци за РТА и РЅС; 

РМХС01 
РМХС02 
РМХСОЗ 
РМХС04 
РМХС05 
РМХС06 
РМХС07 
РМХС08 
РМХС09 
РМХС10 
РМХС11 
РМХС12 
РМХС13 
РМХС14 
РМХС15 
РМХС16 

РМФ001 
РМФ002 
РМФООЗ 
РМФ004 

РМФ005 
РМФООб 
РМФ007 

РМФ008 
РМФ009 
РМФ010 

РМФ011 
ФМФ012 
РМФ01З 
РМФ014 
РМФ015 
РМФ016 
РМФ017 
РМФ(?18 
РМФ019 
РМФ020 

РМФ021 
РМФ021 
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364. 
Врз основа начлен 61 став 2, од 

ЗаконсЈт за мерните диници и мерилата 
("Сл. весник на Република Македонија“, 
бр. 23/95), министерот за стопанство 
донесува 

ПРАВИЛНИК 
З А НАЧИНОТ НА КОЈ ЗАВОДОТ З А 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛО-
ГИЈА ГИ ДОВЕРУВА ПОПРАВКАТА И 
ПРЕГЛЕДОТ Н А РАБОТНИТЕ ЕТА-
ЛОНИ, МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛАТА НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ 
ЛИЦА (ОВЛАСТЕНИ МЕТРОЛОШКИ 

ЛАБОРАТОРИИ) 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува 
начинот на кој Заводот за стандардизација 
и метрологија (во понатамошниот текст: 
Завод) ги доверува поправката и 
прегледот на работните еталони, мострите 
на референтни материјали и мерилата на 
претпријатијата и другите правни лица (во 
понатамошниот текст: преглед) според 
член 58. став 1. и член 59. од Законот за 
мерните единици и мерилата (во 
понатамошниот тект: Закон). 

Член 2 

Барањето на претпријатијата и другите 
правни лица (во понатамошниот текст: 
подносител на барањето) за доверување 
на поправка и преглед на работни еталони, 
мерила или мостри на референтни 
материјали содржи: 
1) фирма и седиште на подносителот на 

барањето; 
2) назив на организационата единица во 

чии рамки ќе се врши прегледот; 
3) видот на овластувањето во смисла на 

член 58. или 59. од Законот; 1 

4) податоци за одговорниот работник и 
неговиот заменик: 
име и презиме, работно место на кое е 
распореден (според опшиот акт за 
систематизација на работните места), 
квалификација (стручна спрема, назив 
на завршено училиште или факултет 
со смер - одсек, стекнато звање) и 
должина на работното искуство во 
метролошката дејност; 

5) список на работните еталони, 
мерилата и мострите на референтни 
материјали, за кои се бара доверување 
на прегледот. За секој работен еталон, 
мерило и мостра на референтен 
материјал, списокот содржи: 

* назив на работниот еталон, мерилото 
или мострата на референтен материјал 
според Правилникот за условите кои 
во поглед на стручната подготовка на 
работниците, опремата и просториите 
треба да ги исполнуваат 
претпријатијата и другите правни лица 
за доверување за вршење на 
метролошка дејност (овластени 
метролошки лаборатории); 

* мерен опсег на еталоните, мерилата, 
односно својства на мострите на 
референтни материјали; 
граници на дозволени грешки или 
класа на точност; 

* ограничувачки фактори (нпр. облик, 
подрачје и др.) 

* прописот според кој ќе се врши 
прегледот; 

6) податоци за тоа дека работниците го 
познаваат Законот и важечките 
метролошки прописи за соодветна 
област. 

Член 3 

Кон барањето од член 2. на овој 
правилник се поднесува и елаборат кој 
содржи: 
1) организациона шема од која се гледа 

организационата поврзаност на 
организационата единица во рамките 
на која се врши прегледот со 
останатите организациони единици; 

2) внатрешна организација на 
организационата единица од точка 1. 
на овој член, со список на работниците 
и називот на нивните работни места 
(според општио акт за 
систематизацијата на работните 
места), квалификација (стручно 
образование, назив на завршената 
школа или факултет, со смер - одсек и 
стекнато звање), должина на 
работното искуство во метролошката 
дејност и интерни овластувања во 
врска со метролошката дејност 
(одговорен работник, заменик 
одговорен работник, овластен 
работник или работник од пратечка 
дејност); 

3) документи од кои се гледа дека 
подносителот на барањето е 
регистриран за вршење на 
метролошката дејност (преглед на 
мерила, сервис на мерила, утврдување 
на квалитет, развој на мерни методи, 
производство на мерила и слично), ако 
барањето е поднесено во смисла 'за 
доверување на прегледот според член 
58. или 59. од Законот. 
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4) список и кратка содржина на 
интерните акти со кои подносителот на 
барањето ја уредил метролошката 
дејност; 

5) регистер на еталоните, мострите на 
референтни материјали и мерна и 
друга техничка опрема кои се користат 
за прегледот. За секој работен еталон, 
мостра на референтен материјал и 
мерна и друга техничка опрема 
регистерот содржи: 

* назив на еталонот, мострата на 
референтниот материјал и мерната и 
друга техничка опрема кои се користат 
за прегледот; 

* назив на производителот; 
* тип, сериски број и година на 

производство; 
* мерен опсег, односно својства на 

мострата на референтниот материјал; 
* мерна несигурност (граници на 

дозволени грешки, класа на точност и 
др.); 

* ограничувачки фактори (нпр. облик, 
подрачје и др.); 

6) копија од уверенијата за исправност на 
еталоните, мострите на референтни 
материјали и мерната и друга техничка 
опрема кои се користат за преглед; 

7) нацрт и опис на просториите, со 
прикажан начин за обезбедување на 
микроклиматските услови и 
неопходните заштити; 

8) детален опис на процесот на изработка 
или процесот на испитување на 
мерилата, ако барањето за 
доверување е поднесено во мисла на 
член 59. од Законот. 

Член 4 
Во просториите на подносителот на 

барањето Заводот утврдува дали се 
исполнети условите во смисла на: 
1) степенот и видот на стручната спрема 

на работниците, должината на 
работното искуство, познавање на 
метролошките прописи и 
оспособеноста за примена на 
пропишаните начини и методи на 
преглед. Проверувањето на тие услови 
се утврдува со увид во општио акт за 
систематизација наработните места 
со разговор и со изведување барем на 
еден потполн преглед; 

2) расположивата опрема, со 
споредување на податоците во 
поднесеното барање и на основа на 
увид на состојбата и начинот на 
чување на опремата; 

3) работните простории, со споредување 
на нацртот и описот од поднесеното 
барање, со преглед на записите за 
микроклиматските услови, евентуално 

мерење на битни влијателни фактори и 
со увид во организацијата на работите 
што ќе се вршат во поедините 
простории; 

4) автоматизираност на процесот на 
изработка или процесот на испитување 
на мерила, со увид во тој процес, ако 
доверувањето на прегледот е во 
смисла на член 59. од Законот. 
Подносителот на барањето може на 

предлог на Заводот да изврши измени и 
дополненија во текот на утврдувањето 
дали се исполнети условите од став 1. на 
овој член. 

Член 5 
Решението за доверување на преглед 

содржи: 
1) фирма и седиште на подносителот на 

барањето, со назив на 
организационата единица во чии рамки 
ќе се врши прегледот; 

2) податоци за работните еталони, 
мерилата или мострите на референтни 
материјали со нивните метролошки 
својства, кои подносителот на 
барањето може да ги прегледува; 

3) податоци за еталоните, мострите на 
референтни материјали, мерната и 

. друга опрема, со нивните метролошки 
својства, со кои ќе се врши прегледот; 

4) број на жигот со кој ќе се потврдува 
исправноста на работниот еталон, 
мерилото или мострата на референтен 
материјал; 

5) име и презиме на. одговорниот 
работник кој ја води и организира 
работата на прегледот и неговиот 
заменик; 

6) рок на важност на решението. 
Член 6 

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

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година Министер за стопанство, 

Скопје д-р Беќир Жута, с.р. 
365. 

Врз основа на член 36 став 5, од 
Законот за мерните единици и мерилата 
("Сл. весник на Република Македонија“, 
бр. 23/95), министерот за стопанство 
донесува 

ПРАВИЛНИК 
З А НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ ИСПИ-

ТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛОТО 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува 
начинот на кој Заводот за стандардизација 
и метрологија (во понатамошниот текст: 
Завод) го врши испитувањето на типот на 
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мерилото, содржината на барањето, видот 
на техничката документација, бројот на 
мерилата во мострата, постапката за 
испитување на типот на мерилото, 
содржината на решението за одобрение на 
типот на мерилото и др., односно 
дополнителното испитување на типот на 
мерилото. 

Член 2 
Барањето за испитувањето на типот на 

мерилото содржи: 
1) фирма и седиште на производителот 

на мерилото; 
2) назив на мерилото; 
3) ознака на типот на мерилото (основ-на 

ознака); 
4) податоци за намената на мерилото; 
5) основни податоци за метролошките 

својства на мерилото; 
6) предлог на лабораторија (лабора-

тории) каде што ќе се врши 
испитувањето на типот на мерилото. 
Со барањето од став 1. на овој член се 

приложуваат: 
1) техничка документација за мерилото; 
2) мостра на мерилото; 
3) знак на производителот доколку го 

има. 
Член 3 

Техничката документација за мерилото 
содржи: 
1) класа на точност, односно граници на 

дозволени гршки на мерилото; 
2) мерен опсег на мерилото, односно 

номинални вредности; 
3) референтни услови и номинален опсег 

на употреба; 
4) технички опис на основните карак-

теристики на конструкцијата и функ-
ционалноста на мерилото; 

5) цртеж, кинематска шема, односно 
шема на спојување и фотографија на 
мерилото, погодна за умножување, врз 
основа на што може да се 
идентификува мерилото; _ 

6) предлог натписи и ознаки на мерилото; 
7) предлог на видовите и местата за 

ставање на жиговите; 
8) упатство на производителот за на-

чинот на употребата на мерилото; 
9) резултати од испитувањата на мери-

лото што ги направил производителот 
на мерилото; 

10) исправи кои одговараат на решението 
за одобрение на типот на мерилото 
што ги издале надлежни органи или 
институции во странство - за увезени 
мерила, доколку ги има. 
Ако техничката документација од став 

1. на овој член не соджи некој податок 
битен за испитување на типот на 

мерилото, по барање на Заводот, 
подносителот на барњето го доставуваат 
тој податок. 

Член 4 
Како мостра за испитување на типот 

на мерилото се поднесува најмалку еден 
примерок. На барање на Заводот, 
подносителот на барањето треба да 
достави потребен број на мостри нови 
мерила, зависно од видот и принципот на 
работа на мерилото чиј тип се испитува. 

Член 5 
Барањето за дополнително 

испитување на типот на мерилото, покрај 
податоците од член 2. став 1. на овој 
правилник, ја содржи и службената ознака 
на одобрениот тип на мерило. 

Со барањето од став 1. на овој член се 
приложува и документација за измената, 
односно преправката на мерилото и 
мостра на изменетото, односно 
преправеното мерило. 

Член 6 
Испитувањето на типот на мерилото 

опфаќа преглед на техничката 
документацја за мерилото и испитување на 
метролошките својства и употребливоста 
на типот на мерилото. 

Член 7 
За испитувањето на типот на мерилото 

се води записник што содржи: 
1) податоци за подносителот на бара-

њето, производителот на мерилото, 
метролошките услови врз основа на 
кои е извршено испитувањето на типот 
на мерилото и потрошеното време за 
испитувањето на типот на мерилото, 
број на испитувани мерила, број на 
задржани мерила, место и датум на 
испитувањето и друго; 

2) резултати од испитувањето на типот 
на мерилото; 

3) посебни податоци за испитувањето на 
типот на мерилото и општи забелешки 
за метролошките својства и 
употребливоста на типот на мерилото. 

Член 8 
Решението за одобрение на типот на 

мерилото содржи: 
1) фирма и седиште на подносителот на 

барањето; 
2) назив на мерилото; 
3) ознака на типот на мерилото (основ-на 

ознака); 
4) фирма, односно назив и седиште и 

знак на производителот на мерилото; 
5) службена ознака на типот на мери-

лото, која ја уврдува Заводот и која 
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служи за идентификација на 
одобрениот тип на мерилото; 

6) рок на важност на решението; 
7) ограничување на бројот на мерила од 

истиот тип што можат да се поднесат 
на прв преглед; 

8) податоци за метролошките својства 
врз основа на кои е извршено 
испитувањето на типот; 

9) прилог кој содржи податоци за 
метролошките својства на мерилото 
(класа на точност, односно граници на 
дозволени грешки, мерен опсег, 
односно негова номинална вредност, 
референтни услови и номинални 
граници за употреба, намена на 
мерилото, функционалност на 
мерилото и опис на основните 
карактеристики на конструкцијата, 
натиписи и ознаки и други својства на 
мерилото), метролошки лаборатории 
во кои е извршено испитувањето на 
типот на мерилото и податоци за 
прегледот и жигосувањето на 
мерилото (метролошко упатство по кое 
ќе се врши прегледот на мерилото, 
видови на жигови и место за ставање 
на жиг). 

Член 9 
По извршеното испитување на типот на 

мерилото, по правило, мострите на 
мерилото се врќаат на подносителот на 
барањето. 

По потреба, Заводот задржува еден 
примерок. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година Министер за стопанство, 

Скопје д-р Беќир Жута, с.р. 

366. 
Врз основа на член 54 став 3, од 

Законот за мерните единици и мерилата 
("Службен весник на Република 
Македонија“, број 23/95), министерот за 
стопанство донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ Н А ИЗДАВАЊЕ НА 
ПОТВРДА З А ИСПОЛНУВАЊЕ НА МЕ-
ТРОЛОШКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ З А 
МЕРИЛА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ И СЕ 

ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува 
начинот на кој Заводот за стандардизација 
и метрологија (во понатамошниот текст: 
Завод) издава потврда за исполнување на 

метролошките и други услови (во 
понатамошниот текст: потврда) утврдени 
со Законот за мерните единици и мерилата 
(во понатамошниот текст: Закон) за 
мерила што се увезуваат и се пуштаат во 
промет, содржината на барањето, видот 
на техничката документација, содржината 
на потврдата и др., на барање на 
увозникот на мерила или застапникот на 
странска фирма која продава“ мерила од 
консигнационо складиште (во поната-
мошниот текст: подносител на барањето), 
а кои се означени со две звездички во 
Списокот на стоките со форми на извозот 
и увозот што е составен дел на Одлуката 
за распоредување на стоките на извозот и 
увозот ("Службен весник на Република 
Македонија“, број 81/93). 

Член 2 
Барањето за издавање на потврда се 

поднесува во писмена форма. 
Со едно барање за' издавање на 

потврда може да се опфатени само еден 
вид на мерила од ист производител и ако 
се купени од ист продавач. 

Член 3 
Барањето за издавање на потврда 

соджи: 

А. ПОДАТОЦИ ЗА МЕРИЛОТО 
1. Увозник (полно име и адреса); 
2. Производител (полно име, адреса и 

земја); 
3. Продавач (полно име, адреса и земја); 
4. Количина (број парчиња, гарнитури, 

комплети и сл.); 
5. Корисник (полно име и адреса); 
6. Тарифен број; 
7. Назив на мерилото; 
8. Тип на мерилото; 
9. Мерен опсег на мерилото и мерна 

единица; 
10. Точност на мерилото (класа, грешка, 

11. Намена на мерилото (се подвлекува): 
* како мостра за испитување на типот на 

мерилото; 
* од областа на здравство; 
* за заштита на луѓе и имот; 
* за пресметка; 
* за контрола на квалитетот во врска со 

пресметката; 
* како еталони за преглед на мерила; 
* во производен процес; 
* машини или уреди за дозирање, 

полнење или пакување; 
* како цистерни, резервоари и слично; 
* разладни садови за млеко 

(лактофризиј; 
* угостителски садови со црта и слично; 
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* за научни истражувања; 
* во образовно - воспитниот процес; 
* за лична,употреба; 
* како индикатор; 
* за извоз; 
* за продажба на непознат купувач; 
* како резервен дел за опрема увезена 

со договор пред 18 мај 1984 година. 

Б. ПРИЛОЗИ 
1. Административни такси ; 
2. Техничка документација (проспект); 
3. Изјава за намената на мерилото; 
4. Документ за увозот (сметка, фактура, 

профактура); 
5. Доказ (за увоз на мерила со кои се 

врши мерењето во мерни единици што 
не се предвидени со Закрнот за 
мерните единици и мерилата): 
* дека мерната единица е предвидена со 

Меѓународен договор за употреба во 
поедини области, што го ратификувала 
Република Македонија; 

* дека мерилото е резервен дел за 
опрема од странство купена со договор 
склучен пред 18 мај 1984 година. 

Барањето за издавање на потврда се 
поднесува на образец Б -1, што е составен 
дел на овој правилник (Прилог број 1). 

Член 4 

Врз основа на поднесеното барање, 
Заводот издава потврда која содржи: 

ПОДАТОЦИ ЗА МЕРИЛОТО: 
1. Увозник (полно име и адреса); 
2. Производител (полно име, адреса и 

земја); 
3. Продавач (полно име, адреса и земја); 
4. Количина (број парчиња, гарнитури, 

комплети и сл.); 
5. Корисник (полно име и адреса); 
6. Тарифен број; 
7. Назив на мерилото; 
8. Тип на мерилото; 
9. Мерен опсег на мерилото и мерна 

единица; 
10. Точност на мерилото (класа, грешка, 

11. Намена на мерилото; 

Потврдата е пропишана со образец 
П-1, што е составен дел на овој правилник 
(Прилог број 2). 

Член 5 

На задната страна од потврдата се 
отпечатува следниот текст: 

Подносителот на барањето после 
увозот се обраќа до: 
1. Заводот за стандардизација и 

метрологија и сите увезени мерила 
уредно да ги поднесе на: 

е типско испитување или 
9 прв преглед и жигосување; 
2. една од овластените метролошки 

лаборатории заради прв преглед и 
жигосување (според приложен список); 

3. една од одобрените метролошки 
лаборатории заради прв преглед и 
жигосување (според приложен список); 

4. нема обврски. 
Мерилото за кое прегледот не е 
задолжителен, се означува со соодветна 
налепница според Правилникот за 
формата и изгледот на налепницата за 
означување на мерилата за кои прегледот 
не е задолжителен; 
Напомена: Оваа потврда не може да се 
смета како акт согласно член 38. и 48. од 
Закон за мерните единици и мерилата. 
Прилог: Список на овластени / одобрени 
метролошки лаборатории (го издава 
Заводот). 

Член 6 
Завадот нема да издаде потврда во 

следните случаи: 
1) ако за бараниот тип на мерило е 

издадено решение за одбивање на 
типот на мерилото; 

2) ако за бараниот тип на мерило е 
издадено решение за укинување на 
решението за одобрување на типот на 
мерилото; 

3) за мерила што биле во употреба 
(половни мерила), а за кои е 
пропишано задолжително испитување 
на типот на мерилото; 

4) за мерила што мерат во мерна единица 
која не е предвидена со Законот, а 
употребата на таквата мерна единици 
не ја ратификувала Република 
Македонија. 

Член 7 
Во зависност од видовите на мерила, 

мерните единици, намената на мерилата и 
условите што подносителот на барањето 
треба да ги исполни, потврдата ја има 
една од следните ознаки: 
1) П - 1/А - ако мерилото е наменето: 

* како мостра за испитување на типот на 
мерилото; 

* од областа на здравство; 
* за заштита на луѓе и имот; 
* за пресметка; 
* за контрола на квалитетот во врска со 

пресметката; 
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* еталони за преглед на мерила; 
2) П - 1/Б - ако мерилото е наменето: 
* волроизводен процес; 
* како машини или уреди за дозирање, 

полнење или пакување; 
* како цистерни, резервоари и слично; 
* разладни садови за млеко 

(лактофризи); 
* угостителски садови со црта и слично; 
* за научни истражувања; 
3) П - 1/В - ако мерилото е наменето: 
* во образовно - воспитниот процес; 
* за лична употреба; 
* како индикатор; 
4) П - 1/Г - ако мерилото не е опфатено со 

Наредбата за определување на 
видовите на еталони и мерила за кои е 
задолжително испитувањето на типот 
на мерила и прегледот на еталони и 
мерила; 

5) П - 1/Д - ако мерилото е наменето за 
извоз (директно или за вградување во 
производи или објекти што ќе се 
извезуваат или изведуваат); 

6) П - 1/Ѓ - ако мерилото не ги исполнува 
метролошките услови во врска со 
мерната единица, а треба да биде 
употребено во поедини области за кои 
е предвидена употреба на такви 
единици, а Република Македеонија ги 
ратификувала со меѓународен договор; 

7) П - 1/Е - ако мерилото не ги исполнува 
метролошките услови во врска со 
мерната единица, а се користи како 
резервен дел за опрема увезена со 
договори заклучени пред 18 мај 1984 
година. 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година Министер за стопанство, 

Скопје д-р Беќит Жута,с.р. 

(Меморандум на подносителот на барањето) 
Прилог бр. 1 
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11. Намена на мерилото (се подвлекува): 
* како мостра за испитување на типот на мерилото; 
* од областа на здравство; 
* за заштита на луѓе и имот; 
* за пресметка; 
* за контрола на квалитетот во врска со пресметката; 
* како еталони за преглед на мерила; 
* во про,изводен процес; 
* машини или уреди за дозирање, полнење или пакување; 

*како цистерни, резервоари и слично; 
* разладни садови за млеко (лактофризи); 
* угостителски садови со црта и слично; 
* за научни истражувања; 
* во образовно - воспитниот процес; 
* за лична употреба; 
* како индикатор; 
* за извоз; 

* за продажба на непознат купувач; 
* како резервен дел за опрема увезена со договор пред 18 мај 1984 година; 

Б. ПРИЛОЗИ 
1. Административни таксени марки во износ утврден врз основа на Законот за административните такси; 
2. Техничка документација (проспект); 
3. Изјава за намената на мерилото; 
4. Документ за увозот (сметка, фактура, префектура); 
5. Доказ (за увоз на мерила со кои се врши мерењето во мерни единици што не се предвидени со Законот за 

мерните единици и мерилата): 
* дека мерната единица е предвидена со Меѓународен договор за употреба во поедини области, што 

го ратификувала Република Македонија; 
* дека мерилото е резервен дел за опрема од странство купена со договор склучен пред 18 мај 1984 

година. 

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО: 
М.П. 

Образец Б-1 (Цело име и презиме) 

Прилог бр. 2 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО 

Завод за стандардизација и метрологија 
91000 СКОПЈЕ, Самоилова 10 
тел. (+38991)224774 

23 19 02 
телефакс (+389 91)11 02 63 
Бр. 
: 199 год. 

Врз основа на член 54. од Законот за мерните единици и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија“, бр. 23/95) и 
Правилникот за начинот на издавање на потврда за исполнување на метролошките и други услови за мерила кои се 
увезуваат и се пуштаат во промет ("Сл. весник на Република Македонија“, бр. ), а во врска со Одлуката за 
распоредување на стоките на извозот и увозот и Списокот на стоките со форми на извозот и увозот ("Сл . весник на 
Република Македонија“, бр. 81/93), по барање на.-

број и знак: од:, 
Заводот за стандардизација и метрологија издава: 
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367. 
Врз основа на член 49 став 8 од 

Законот за мерните единици и мерилата 
("Службен весник на Република 
Македонија“, број 23/95), министерот за 
стопанство донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМАТА И ИЗГЛЕДОТ НА НА-
ЛЕПНИЦАТА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА 
МЕРИЛАТА ЗА КОИ ПРЕГЛЕДОТ НЕ Е 

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува 
формата и изгледот на налепницата, што 
ја издава Заводот, за означување на 
мерилата за кои прегледот не е 
задолжителен, а кои се користат за лична 
употреба, како учебни помагала или за 
индикација (индикатори). 

Член 2 
Налепницата за означување на мерила 

наменети за лична употреба е со сина боја 
и има форма на правоаголник со страни 

6 mm х 10тт . Во средината на 
налепницата се наоѓа рамнокрака вага со 
висечки тасови. Над вагата е ознаката 
"М“,а помеѓу висечките тасови буквата 
“Л“. 

Член З 
Налепницата за означување на мерила 

наменети како учебни помагала е со 
зелена боја и има форма на правоаголник 
со страни б т т х 10тт . Во средината на 
налепницата се наоѓа рамнокрака вага со 

висечки тасови„ Над вагата е ознаката 
“М“,а помеѓу висечките тасови буквата 
"У". 

Член 4 
Налепницата за означување на мерила 

наменети за индикација (индикатори) е со 
црвена боја и има форма на правоаголник 
со страни 6mm х 1 0 т т . Во средината на 
налепницата се наоѓа рамнокрака вага со 
висечки тасови. Над вагата е ознаката 
"М“,а помеѓу висечките тасови буквата 
“И“. 

Член 5 
Големината на страните од 

налепницата според член 2., 3. и 4. од овој 
правилник може пропорционално да се 
зголеми или намали, ако тоа го бара 
начинот на означувањето. 

Член 6 
Формата и изгледот на налепницата 

според член 2., 3. и 4. од овој правилник се 
дадени во прилог број 1 кој преставува 
составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година Министер за стопанство, Скопје д-р Беќир Жута,с.р. 
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Прилог број 1 

ФОРМА И ИЗГЛЕД НА НАЛЕПНИЦИТЕ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ 
НА МЕРИЛАТА ЗА КОИ ПРЕГЛЕДОТ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

368. 
Врз основа на член 65, став 2 од 

Законот за мерните единици и мерилата 
("Службен весник на Република 
Македонија“, број 23/95), министерот за 
стопанство пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА НА РАБОТНИЦИ НА ЗАВО-
ДОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕ-
ТРОЛОГИЈА, ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НАДЗОР 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува 
образецот и начинот на издавање на 
службената легитимација (во 
понатамошниот текст: легитимација) која 
се издава на работниците на Заводот за 
стандардизација и метрологија (во 
понатамошниот текст: Завод), овластени 
за вршење надзор. 

Член 2 
Легитимацијата ја издава и заверува 

министерот за стопнаство. 
Легитимацијата се заверува секоја 

календарска година. 
Член 3 

Димензиите на легитимацијата се 
100mm x 70mm. 

Легитимацијата има полутврди корици 
што од надворешната страна се обложени 
со црн скај. 

Сите останати внатрешни страници се 
од бела хартија. 

Член 4 
Легитимацијата содржи: 

1) на правата страна на корицата, со 
златна боја: 
“грбот на Република Македонија, 
Република Македонија, Министерство 
за стопанство, Завод за 
стандардизација и метрологија' и 
Службена легитимација“; 

2) на втора страна на корицата: 
“фотографија на имателот на 
легитимацијата, со димензии 5 5 т т х 
3 5 т т , со втиснат печат на 
Министерството за стопанство, под 
која се наоѓа своерачниот потпис на 
имателот на легитимацијата“; 

3) на правата внатрешна страна: 
“грбот на Република Македонија, 
Република Македонија, Министерство 
за стопанство, Завод за 
стандардизација и метрологија и 
Службена легитимација“; 

4) на втората внатрешна страна: 
"Завод за стандардизација и 
метрологија, име и презиме на 
имателот на легитимацијата, 
регистерски број, место и датум на 
издавањето на легитимацијата, печат 
на Министерството за стопанство и 
потпис на министерот за стопнаство"; 

5) на третата и четвртата внатрешна 
страна: 
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место за заверување на 
легитимацијата; 

6) на третата страна на корицата текст: 
"Имателот на оваа службена 
легитимација е овластен во име на 
Заводот за стандардизација и 
метрологија, а во границите на 
службените овластувања, да ги врши 
пропишаните работи и постапки на 
надзорот врз основа на одредбите од 
Законот за мерните единици и 
мерилата“. 

Член 5 
Образецот на легитимацијата е 

отпечатен и е составен дел на овој правилник. 

Член 6 
Легитимацијата има важност се додека 

имателот на кој му е издадена има 
својство на работник на Заводот. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, 

ако: 
1) заради дотраеност или оштетување е 

неупотреблива; 
2) се изгуби или на друг начин исчезне; 
3) имателот ги промени личните 

податоци. 

Член 8 
Легитимацијата престанува да важи: 

1) ако на имателот му престане' 
работниот однос во Заводот; 

2) ако имателот се распореди на работно 
место што не ги опфаќа работите и 
постапките за чие вршење е 
пропишано поседување на 
легитимација; 

3) во случај на смрт на имателот; . 
4) ако се изврши нејзина замена. 

Член 9 

Во случај на губење на легитимацијата, 
имателот ја огласува за неважечка на 
сопствен трошок и за тоа го известува 
министерто за стопанство. 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година Министер за стопанство, 

Скопје д-р Беќир Жута,с.р. 
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(трета страна на корицата) 

369. 
Врз основа на член 28, став 2 член 34 

став 2 и член 43. став 1 од Законот за 
мерките единици и мерилата ("Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 
23/95), министерот за стопанство донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА 
МЕРИЛА ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО' 

ИСПИТУВАЊЕТО НА ТИПОТ И ПРЕГЛЕ-
ДОТ И РОКОВИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШИ 
ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛО-

НИТЕ И МЕРИЛАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат 

видовите на еталони и мерила за кои е 
задолжителен прегледот, роковите во кои 
се вршат периодичните прегледи на 
еталоните и мерилата, видовите на 
Мерила за кои е задолжително 
испитувањето на типот и видовите на 
мерила што се изземаат од периодичниот 
преглед. 

Член 2 
Видовите на еталони и мерила за кои е 

задолжителен прегледот, роковите во кои 
се вршат периодичните прегледи на 
еталоните и мерилата и видовите на 
мерила за кои е задолжително 
испитувањето На типот дадени се во 
прилог број 1, што е составен дел на овој 
правилник. 

Член З 
Овој правилник влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

д-р Бекир Жута, с.р. 
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ВИДОВИ НА МЕРИЛА ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПИТУВАЊЕТО 
НА ТИПОТ И ПРЕГЛЕДОТ И РОКОВИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШИ 
ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА 
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Забелешка број 1: 

Од периодичниот преглед се изземаат оние видови на мерила за кои како рок на периодичниот преглед е впишала цртичка 

Забелешка број 2: 

Испитувањето на типот е задолжително само за оние видови мерила кои се означени со ѕвездичка 

Забелешка број 2ѕ 
Овој рок не се однесува на мерни врпци со должина до Зм и сложиви мерила за должина (на зглобови) до 2м, кои се изземени од 
периодичниот преглед. 370. 

и метрологија (во понатамошниот текст: 
Завод) го врши прегледот на мерилата. 

Член 2 
На преглед се поднесуваат мерила што 

се припремени за преглед и исчистени. 
Мерилото ќе се смета дека е 

припремено за преглед доколку е 
возможен непречен пристап за преглед 
(откочено, поставено во почетна положба, 
поставено во пропишана положба за 
преглед и др.) и ако е комплетно со сите 

4 составни делови, во согласност со 

Врз основа на член 45 став 3 од 
Законот за мерните единици и мерилата 
("Сл. весник на Република Македонија“, 
бр. 23/95), министерот за стопанство 
донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ЗАВОДОТ ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛО-
ГИЈА ВРШИ ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува 

начинот на кој Заводот за стандардизација 
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метролошките услови и метролошките 
упатства пропишани за тој вид мерила, 
односно акр одговара на решението за 
одобрение на тој тип мерило за кое е 
задолжително испитувањето на типот. 

Член З 
Подносителот на барањето за прв 

преглед на мерило треба да обезбди 
присуство на стручно лице кое го 
припремило мерилото за прв преглед. 

Член 4 
Работникот на Заводот нема да 

отпочне со преглед ако за тоа не се 
исполнети условите пропишани со Законот 
за мерните единици и мерилата (во 
понатамошниот текст: Закон) и прописите 
и решенијата донесени врз основа на 
Законот, а за причините заради кои не е 
извршен прегледот на мерилото составува 
записник. 

Член 5 
Прегледот на мерилата во службените 

простории (лаборатории) на Заводот, 
односно надвор од службените простории 
(лаборатории) на Заводот се врши на 
писмено барање на: 
1) производителот на мерила; 
2) увозникот на мерила, односно 

застапникот на странска фирма што 
продава мерила од консигнационо 
складиште; 

3) оние што извршиле поправка на 
мерила, субјекти од член 43. став 5. од 
Законот и 

4) имателите на мерила, односно 
корисниците на мерила. 

Член 6 
Писменото барање за преглед на 

мерилата содржи: 
1) фирма и седиште на подносителот на 

барњето; 
2) вид и број на мерила што се 

поднесуваат на преглед; 
3) фирма и седиште на имателот на 

мерилата; 
4) место на кое се наоѓат мерилата; 
5) службена ознака на типот на мерилата 

(само за прв преглед на мерила за кои 
е задолжително испитувањето на 
типот). 
Ако подносителот на барањето бара 

уверението за исправноста на мерилото да 
ги содржи посебните резултати од 
прегледот на мерилото, треба во 
барањето тоа да го назначи. 

Член 7 

Писменото барање за преглед на 
мерилата по правило се поднесува за секој 
преглед. 

По исклучок на одредбата од став 1. 
на овој член, писменото барање за преглед 
на мерилата може да се поднесе еднаш 
месечно, ако во текот на месецот тој 
преглед се врши непрекинато. 

Член 8 
Ако прегледот на мерилата се врши во 

лабораториите на производителите на 
мерила или во одобрените метролошки 
лаборатории, според член 47. од Законот, 
за време на прегледот не може да се 
вршат други работи или да се држат 
предмети што не се во врска со прегледот 
на мерилата, а работникот на Заводот 
треба да се придржува на работното време 
и другите правила што важат за 
подносителот на барањето (работа во 
смени и во денови на празник, дневен 
одмор и др.). 

Ако просториите и опремата за 
преглед на мерила во лабораториите од 
став 1. на овој член не ги исполнуваат 
условите утврдени со прописот донесен на 
основа член 47. став 2. од Законот, ќе се 
прекине со прегледот на мерилата до 
откпонувањето на уочените недостатоци. 

Член 9 
Прегледот на мерилото опфаќа: 

1) надворешен преглед (идентификација 
на мерилото); 

2) испитување на метролошките својства 
на мерилото. 
Надворешниот преглед (идентифи-

кацијата на мерилото) ја опфаќа 
постапката на утврдување дали мерилото 
во поглед на конструкцијата, формата, 
натписите и ознаките ги исполнува 
пропишаните метролошки услови, односно 
одговара на одобрениот тип, ако за тој вид 
мерило е задолжително испитувањето на 
типот. 

Метролошките својства на мерилото се 
испитуваат према метролошките услови и 
метролошките упатства пропишани за 
соодветниот вид мерила. 

Работникот на Заводот води записник 
за прегледот на одреден вид мерила кога 
за тоа е пропишано. Во записникот се 
внесуваат називот на мерилото и податоци 
за видот, основните карактеристики, 
времето на прегледот, условите под кои е 
извршен преглеодот и резултатите од 
прегледот на мерилото, како и други 
податоци важни за утврдувањето на 
исправноста на мерилото. 

Член 10 
Ако работникот на Заводот при првиот 

преглед на мерилото за кое е издадено 
решение за одобрение на типот на 
мерилото, утврди дека се извршени 
измени на типот на мерилто, нема да 
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изврши преглед на мерилото, а 
подносителот на барањето ќе го упати од 
Заводот да бара согласност за таква 
измена или дополнение на испитувањето 
на типот на мерилото. 

Ако работникот на Заводот при 
периодичниот или вонредниот преглед на 
мерилото за кое е издадено решение за 
одбрение на типот на мерилото утврди 
дека мерилот е преправено, односно во 
него се вградени склопови ште не се 
опфатени со испитувањето на типот на 
мерилото, нема да изврши преглед на 
мерилото, а подносителот на барањето ќе 
го упати да бара од Заводот согласност за 
таква измена или дополнение на 
испитувањето на типот на мерилото. 

Член 11 
Мерилата што еднаш се жигосани ќе 

се примаат на преглед додека ги 
исполнуваат пропишаните метролошки 
услови или додека нивното пуштање во 
промет или употреба не се забрани во 
смисла на член 53. од Законот, односно не 
се укине решението за одобрение на типот 
на мерилото донесено врз основа на член 
38. став 1. од Законот. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година Министер за стопанство, 

Скопје д-р Беќир Жута,с.р. 
371. 

Врз основа на член 49. став 1.; а во 
врска со член 29 од Законот за мерните 
единици и мерилата ("Сл. весник на 
Република Македонија“, бр. 23/95), 
министерот за стопанство донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ВИДОВИТЕ И ОБЛИЦИТЕ НА ЖИ-
ГОВИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ КАКО 
И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА 
УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПРАВНОСТА НА 
ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА ШТО СЕ 
УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПРЕГЛЕДОТ 

НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА 

1. Со оваа наредба се пропишуваат 
видовите и облиците на жигови и други 
знаци што се употребуваат при прегледот 
на еталоните и мерилата, како и 
содржината и формата на уверението за 
исправност на еталоните и мерилата. 

2. Видови на жигови што се употребуваат 
при прегледот на еталоните и мерилата 
се: 

1) основен жиг - за потврдување на 
исправноста на еталоните и мерилата 
при првиот преглед: 

2) годишен жиг - за потврдување на 
исправноста на еталоните и мерилата 
при првиот, периодичниот и 
вонредниот преглед; 

3) годишен жиг за, ситни мерила за 
потврдување на исправноста на 
еталопните и мерилата при првиот, 
периодичниот и вонредниот преглед 
кога заради големината не е можно да 
се употребат основниот и годишниот 
жиг; 

4) годишен жиг во облик на налепница -
за потврдување на исправноста на 
еталоните и мерилата при првиот, 
периодичниот и вонредниот преглед 
кога заради осетливата конструкција 
не е можно да се употребат основниот 
и годишниот жиг; 

5) годишен жиг за претходно испитување 
- за потврдување на исправноста на 
мерилата, односно делови од 
мерилата при претходно испитување; 

6) жиг за стаклени мерила - за 
потврдување на исправноста на 
стаклени еталони и мерила при првиот 
преглед; 

3. Жиговите што ги употребува Заводот 
за стандардизација и метрологија (во 
понатамошниот текст: Завод) се со 
следните облици и содржини: 
1) основниот жиг има облик на круг со 
пречник од 8мм, во кој се наоѓа 
рамнокрака вага со висечки гасови, а над 
вагата е ознаката "М"; 
2) годишниот жиг има облик на штит 
околу кој може да се опише круг со 
пречник од 8мм, Во горниот дел се наоѓа 
бројот на работникот на Заводот кој го 
извршил прегледот на мерилото и 
ознаката "М“ а во долниот дел се двете 
последни цифри во годината во која е 
извршен прегледот на мерилата; 
3) годишниот жиг за ситни мерила има 
облик на штит околу кој може да се опише 
круг со пречник од Змм. Во горниот дел се 
наоѓаат двете последни цифри на 
годината во која е извршен прегледот, а во 
долниот дел е ознаката "М"; 
4) годишниот жиг - налепница има 
елипсест облик, со подолга оска од 20мм и 
кратка оска 8мм. На левата страна се 
наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. 
Над вагата е ознаката "М". На десната 
страна се двете последни цифри од 
годината во која е извршен прегледот на 
мерилото; 
5) годишниот жиг за претходно 
испитување има облик на рамнокрак 
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триаголник околу кој може да се опише 
круг со пречник од 8мм. Во горниот агол 
има ознака "М", а под него се двете 
последни цифри на годината во која е 
извршено претходното испитување; 
6) жигот за стаклени мерила има облик 
на буквата "М" околу која може да се 
опише круг со пречник од 8мм. 

4. Жиговите што ги употребуваат 
овластените метролошки лаборатории се 
со следните облици и содржини: 

1) основниот жиг на овластената 
метролошка лабораторија има елипсест 
облик, со подолга оска од 8мм и со кратка 
оска од 5мм, во кој се наоѓа рамнокрака 
вага со висечки тасови. Над вагата е 
ознаката "М", а помеѓу висечките тасови -
бројот на овластената метролошка 
лабораторија; 
2) годишниот жиг на овластената 
метролошка лабораторија има облик на 
штит околу кој може да се опише круг со 
пречник од 8мм. Во горниот дел се наоѓаат 
двете последни цифри на годината во која 
е извршен прегледот на мерилото, а во 
долниот дел е бројот на овластената 
метролошка лабораторија и буквата "М". 
3) годишниот жиг - налепница на 
овластената метролошка лабораторија 
има елипсест облик, со подолга оска од 
20мм и кратка оска од 8мм. На левата 
страна се наоѓа рамнокрака вага со 
висечки тасови. Над вагата е ознаката 
"М", а помеѓу висечките тасови бројот на 
овластената метролошка лабораторија. На 
десната страна се двете последни цифри 
од годината во која е извршен прегледот 
на мерилото. 

4) жигот за стаклени мерила на 
овластената метролошка лабораторија 
има облик на буквата "М" околу која може 
да се опише круг со пречник од 8мм, а под 
неа се наоѓа бројот на овластената 
метролошка лабораторија. 

Знакот за поништување жигови, со кој 
при периодичниот преглед или вонредниот 
преглед се поништуваат жиговите на 
еталоните и мерилата за кои е утврдено 
дека се неисправни, има облик на знакот 
"X" околу кој може да се опише круг со 
пречник од 8мм. 

6, Видовите, облиците и содржината на 
жиговите се дадени во прилогот број 1, кој 
претставува составен дел на овој 
правилник. 

7. Големините на жиговите и на другите 
знаци утврдени со овој правилник можат 
пропорционално да се зголемат или 
смалат, ако тоа го (Зара начинот на 
жигосувањето за одреден вид еталони или 
мерила. 

8„ Ако мерилото од технички причини не 
може да се жигоса, или по барање на 
подносителот на барањето за преглед за 
тоа мерило може се издаде и уверение за 
исправност на мерилото, со кое се 
потврдува неговата исправноста при 
првиот, периодичниот или вонредниот 
преглед. 

За потврдување на исправноста на 
етлоните при првиот, периодичниот или 
вонредниот преглед, задолжително се 
издава уверение за исправноста на 
еталонот. 

9. Уверението за исправноста на 
мерилата или еталоните го издава 
Заводот или овластената метролошка 
лабораторија и содржи: број, датум, вовед 
(преамбула), диспозитив и потпис на 
овластеното лице. 

Уверението за исправноста на 
мерилата и еталоните може да соджи и 
резултати од мерењето кои се даваат во 
прилог на уверението и е негов составен 
дел. 

10. Содржината и формата на уверението 
за исправноста на мерилото и содржината 
и формата на уверението за исправноста 
на еталонот се дадени во прилогот број 2 и 
3 на образец У-1 и У-2, кои претставуваат 
составен дел на овој правилник. 

11. Со денот на влегувањето во сила на 
оваа Наредба, престанува да важи 
Наредбата за видовите и формите на 
жиговите и на другите знаци и за 
содржината и формата на уверенијата за 
исправноста за мерилата, што се 
употребуваат при прегледот на мерилата 
("Сл. весник на Република Македонија“, 
бр. 81/92 и 2/95). 

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 21-3320 
4 април 1996 година 

Скопје 

Министер за стопанство, 
д-р Беќир Жута, с.р. 



19 април 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 603 

Прилог бр. 1 ВИДОВИ,ОБЛИЦИ И СОДРЖИНА НА ЖИГОВИТЕ 
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372. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за угостител-

ската и туристичката дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 
23/95), министерот за стопанство донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-таХНИЧКИ 
УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА И ТУРИ-
(ЛИЧКА ДЕЈНОСТ И УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИ-
ЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ТУРИСТИЧКАТА 

ПОНУДА 
Член 1 

,Во Правилникот за минимално-техничките услови 
за вршење на угостителската и туристичката дејност и 
условите за категоризација на објектите на туристич-
ката понуда („Сл. весник на РМ“ бр. 59/95) во членот 3 
во ставот 1 по зборот „појадок“ и запирката се додаваат 
зборовите „а може и“. 

Член 2 
Во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член во угостител-

ските објекти кои се наоѓаат во заштитени објекти и 
стари градски делови кои се споменици на културата, 
во заедничките простории, просториите за послужу-
вање и кујните височината од подот до таванот може да 
изнесува помалку од 2,3м. но не помалку од 2,5 м.". 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Член 3 

Во членот 21 Со.ставот 8 по зборовите „2,8м." точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 

„освен во кујните во угостителските објекти кои се 
наоѓаат во заштитени објекти и стари градски делови 
кои се споменици на културата каде височината може 
да изнесува и помалку од 2,8м., но не помалку од 2,5м.". 

Член 4 
Во членот 23 во ставот 1 по зборовите „2,8м." точ-

ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:„о-
свен во затворените простории во угостителските об-

јекти кои се наоѓаат во заштитени објекти и стари град-
ски делови кои се споменици на културата каде височи-
ната може да изнесува и помалку од 2,8м. но не помалку 
од 2,5м." , Член 5 

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

Бр 15 3544 Министер за стопанство, 
10 април 1996 година д-р беќир Жута,с.р. 

Скопје 
373. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Терзели - Опш-
тина Валандово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во. „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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Со денот на применувањето на катастарот на нед-
внжностите од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1016/1 
17 април 1996 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. Џонов Димитар,с.р. 

374. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр, 70/92), на седницата одржана на 3 март 
1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ: член 3 од Одлуката за измена 
и дополнување на основниот урбанистички план на град 
Штип, донесена од Собранието на општина Штип на 18 
март 1993 година; член 3 од Одлуката за донесување на 
детален урбанистички план на локалитетот „Триагол-
ник“ во Штип, донесена од Собранието на општина 
Штип на 18 март 1993 година; Решението за локација 
бр. 0803-363/1, донесено на 22 март 1995 година од Ми-
нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина - Подрачна единица Штип и Ре-
шението за урбанистичка согласност бр. 0803/368/1, до-
несено на 19 мај 1995 година од истата подрачна еди-ч 
ница. , 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива на Акционерското друштво „Елмар" 
од Штип, со Решение У. бр. 354/95 од 21 февруари 1996 
година, поведе постапка за оценување уставноста на 
оспорените членови од одлуките означени во точката 1 
од оваа одлука и за законитоста на решенијата озна-
чени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нивната согласност со уставот 
и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека по претходно 
спроведената постапка на 18 март 1993 година Собрани -
ето на општина Штип донело Одлука за измена и до-
полнување на основниот урбанистички план во град 
Штип. 

Според член 1 од оваа одлука основниот урбани-
стички план се менува и дополнува со тоа ипо просто-
рот меѓу обиколниот пат Струмица - Кочани, патот 
Штип - Кочани и патот за влез во „Балкан - Експрес“ 
наменет за јавно зеленило се пренаменува во простор за 
терцијални дејности, 

Според член 2 од Одлуката нејзин составен дел е 
графичкиот прилог, а во член 3 од Одлуката е предви-
дено таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а ќе 
се објави во „Службен гласник на Општина Штип“ . 

Врз основа на оваа измена на Основниот урбани-
стички план на истата седница (18 март 1993 година) 
Собранието на општина Штип ја донело и Одлуката за 
донесување на детален урбанистички план за локалите-
тот „Триаголник“ во Штип. 

Според член 1 од оваа одлука се донесува детален 
урбанистички план за локалитетот „Триаголник“ со 20 
урбанистички парцели. Составен дел па Одлуката спо-
ред член 2, е графичкиот прилог. 

Согласно член 3 од Одлуката таа влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Штип“. 

Во прилог на Одлуката е дадено техничко образло-
жение за деталниот урбанистички план и одредби за 
реализација на плодот, 

Според техничкото образложение и одредбите за 
реализација на планот на спорниот локалитет „Три-
аголник“ во Штип треба да се предвидат парцели за 
терцијални дејности односно локации за стоваришта, 
магацини, мали производни погони, автомеханичарски 
работилници и др. За оваа намена се предвидени 20 

парцели со различни површини од 800 до 3000 м2 со 
можност за припојуваа на соседни две или повеќе пар-
цели, Објектите што треба да се градат на овој простор 
се со катност приземје со висина Н-З—9 м во зависност 
од дејноста. 

Со оспореното решение за урбанистичка согласност 
се потврдува дека инвестиционо техничката документа-
ција - проектот на инвеститорот ТП „Нико Петрол" од 
Штип за изградба на деловни објекти во локалитетот 
„Триаголник“, изготвен од страна на ППТГ „Техноин-
весг" Штип, со технички број 19 е изработен според 
условите за градба утврдени во решението за локација 
бр. 0806-361/1 од 22 март 1995 година. 

Во Решението за локација урбанистичките парцели 
бр. 1, 2У 3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 
19 и 20 кои со оспорениот детален урбанистички план се 
предвидени како посебни урбанистички парцели се спо-
ени во една урбанистичка парцела и е предвидена из-
градба на деловни објекти. 

Какви деловни објекти се изградени може да се 
утврди само од Решението за давање во употреба на 
објектот бр. 19-1503/1 од 13 октомври 1995 година, од 
кое решение се гледа дека се изградени администра-
тивна зграда, ресторан, магацин и портирница. 

Од изнесената фактичка состојба произлегува дека 
со Деталниот урбанистички план е утврден бројот на 
урбанистичките парцели (20) со можност за припоју-
вање на две или повеќе соседни парцели. Понатаму, 
утврдена е површината на урбанистичките парцели од 
800 до 3.000 м^,-утврдена нишаната на објектите (при-
земје со висина Н—З—9 м во зависност од дејноста). 
Утврдена е намената на просторот односно предвидена 
е изградба на стоваришта, магацини, мапи производни 
погони, автомеханичарски работилници и сл„ 

Со поединечните решенија, посебно со Решението 
за локација кое е претходна основа за донесување на 
одобрението за градба и Решението за урбанистичка 
согласност с извршено спојување на 19 парцела во едра 
урбанистичка парцела и е предвидена изградба на де-
ловни објекта и тоа еден магацин, една деловна зграда 
и еден ресторан и портирница. 

Според тоа, со о вие акти е отстапено од основниот и 
деталниот урбанистички план со тоа што се споени сите 
парцели во една и што не се изградени повеќе објекти 
за вршење на терцијална дејности, туку само еден об-
јект, односно неколку објекти функционално поврзани 
како еден објект'. 

5, Според член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија законите и другите прописи треба да се 
објават пред да влезат во сила, 

Со оглед на тоа што во члена? 3 од означените 
одлуки е предводено тие да влезат во сила со денот на 
донесувањето, а не по нивното објавување, Судот 
оцени дека тие не се во согласност со означената 
уставна одредба. 

Согласно аден 13 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-
ник на Република Мак.едонија“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) 
кој важеше во времето на донесувањето на оспорените 
акти како видови на урбанистички планови се предви-
дени основниот урбанистички план, деталниот урбани-
стички план, урбанистичкиот проект и урбанистичкиот 
план за помало место. Според член 19 од Законот ос-
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новниот урбанистички план се донесува за подрачја на 
населено место како и за други урбани целини надвор 
од населените места, индустриски зони, станбени, ре-
креативни, туристички и бањски населби и сл. Детал-
ниот урбанистички план се донесува за урбано подрачје 
или дел од подрачјето опфатено со основниот урбани-
стички план, на кое е предвидена реализација според 
етапи утврдени со носење на урбанистички план. 

Според член 19 став 2 алинеја 3 од истиот закон 
деталниот урбанистички план содржи план за ориента-
циони габарити на објектите, односно површините за 
изградба на објектите, градежни линии, нивелациони 
решенија, максимална висина на објектите, план на 
парцелација на новоизградените објекти, услови за 
спречување на архитектонските бариери и други услови 
за изградба на објектите. 

Со член 31 од Законот беше предвидено нацртот на 
урбанистичкиот план задолжително да се става на јавна 
расправа, која се организира од органот на управата 
надлежен за работите на урбанизмот, така што планот 
се изложува во месната заедница најмалку 15 дена, а 
потоа во рок од 15 дена се примаат забелешките на 
граѓаните и другите заинтересирани субјекти изразени 
во писмена форма. Во член 32 од Законот беше опреде-
лено дека урбанистичкиот план, пред донесувањето, 
задолжително се доставува на согласност до републич-
киот орган на управата надлежен за работите на урба-
низмот. Во член 34 став 2 од истиот закон беше пропи-
шано дека собранието на општината ги донесува урба-
нистичките планови за подрачјето на општината, а спо-
ред член 37 став 2 измените и дополнувањата на урбани-
стичките планови се вршат на ист начин и постапка 
како и при донесувањето на тие планови. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
сите видови урбанистички планови се донесуваат во 
иста постапка, а нивните измени и дополнувања се 
вршат во иста постапка во која и се донесуваат, а тоа 
значи по претходно организирана јавна расправа, да-
дена согласност од републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на урбанизмот и други соодветни 
согласности. 

Според важечкиот Закон за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/95) донесен на 17 јануари 1996 година, а 
влегол во сила осум дена по објавувањето во „Службен 
весник“ се предвидени четири вида на урбанистички 
планови и тоа генерален урбанистички план (со прет-
ходниот закон основен урбанистички план), детален ур-
банистички план (и со претходниот закон исто беше 
предвиден детален урбанистички план), урбанистичка 
документација за населено место и урбанистички план 
за граничен премин и за локалитет на објектите од 
јавен интерес. 

Според член 11 од овој закон детален урбанистички 
план се донесува за одделни делови на населените места 
и други подрачја за кои е донесен генерален урбани-
стички план. Деталниот урбанистички план содржи 
особено план за намена на просторот и објектите, план 
на градежни парцели и површини за изградба на об-
јекти определени со регулациони и градежни линии, 
максимална висина на објектите и други поблиски 
услови за изградба. 

Според член 17 став 3 од овој закон за нацртот на 
деталниот урбанистички план се спроведува јавна ан-
кета (наместо јавна расправа како што беше предви-
дено со претходниов закон). Јавната анкета, според 
член 18 од Законот, се спроведува со излагање на пла-
нот на јавно место најмалку 15 дена во кој рок заинтере-
сираните граѓани и правни лица од конкретното по-
драчје опфатено во планот доставуваат писмени забе-
лешки на анкетни листови до организаторот на анке-
тата. За јавната анкета надлежното министерство изра-

ботува извештај со образложение за ^прифатените за-
белешки, кој се доставува заедно со предлогот на пла-
нот на усвојување. 

Според член 20 од овој закон измените и дополнува-
њата на плановите од член 7 на овој закон се вршат во 
иста постапка пропишана за нивно донесување, до-
колку со овој закон не е поинаку уредено. 

Имајќи ја предвид изнесената фактичка состојба и 
законските одредби од поранешниот и сегашниот закон 
Судот оцени дека секоја измена на деталниот урбани-
стички план што се однесува на урбанистичките пар-
цели, намената на објектите, катноста, регулациони^ 
и градежните линии, кои елементи би требало да ги 
содржи секој детален урбанистички план, претставува 
измена и дополнување на урбанистичкиот план, за чие 
донесување е неопходно спроведување на целокупната 
постапка како и за донесување на урбанистичките пла-
нови. 

Во конкретниот случај оспорените одлуки се доне-
сени во постапката предвидена со Законот кој важеше 
во моментот на нивното донесување, меѓутоа со оспо-
рените поединечни акти кои иако по својата форма и 
содржина претставуваат управни акти, во суштина, се 
врши измена и дополнување на деталниот урбани-
стички план, поради што Судот оцени дека тие претста-
вуваат прописи за измена и дополнување на урбани-
стичките планови. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспоре-
ните решенија не се во согласност со означените закон-
ски одредби од причини што тие имаат карактер на 
одлука за измена на урбанистички план, а се донесени 
од ненадлежен орган и без спроведување на постапката 
предвидена со Законот. 

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

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

У. бр. 354/95 
21 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен е 

предмет за расправање на оставината на покојниот 
Амет Аметовски, бивш од Скопје, роден 1914 година во 
Горно Лисиче-Скопје, а починал на 4.III,1993 година во 
Скопје, каде и постојано живеел на ул. „Ѓорги Капчев“ 
бр. 46. 

Како наследници на покојниот се јавуваат и Мика-
рен, Насер, Северџан и Игбал, внуци на покојниот по 
право на преставување од покојната ќерка Ѓулфида кои 
се со непозната адреса на живеење во Република Герма-
нија. 

Се повикуваат учесниците на покојниот по право ќа 
преставување од покојната ќерка Ѓулфида да се јават во 
овој суд во рок од една година сметано од денот на 
објавувањето на судскиот оглас, или, во истиот рок да 
достават своја адреса на живеење. Во спротивно, ќе им 
биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за 
нивните интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, О.бр. 703/94. 
(142) 
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Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје, заведен е 
спор за оспорување на мајчинство и татковство, по туж-
бата на малолетниот тужител Себасгијан Хамидовиќ, 
застапував од посебниот старател Јашар Џемаил од 
Скопје ул. „Шуто Оризари“ бр. 128-а, поставен од Ме-
ѓуопштинскиот центар за социјална работа на општи-
ните на град Скопје - Скопје, бр. 3003-338 од 15.III.1996 
година, против тужените Елвира Реџеповиќ и Емир 
Хамидовиќ, двајцата со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат Елвира Реџеповиќ и Емир Хамидо-
виќ да се јават во овој суд во рок од 30 дена, сметано од 
објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја 
достават својата точна адреса на живеење. Во спро-
тивно ќе им биде поставен привремен старате л кој ќе ги 
застапува нивните интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, 
III.П.бр.1081/96. (143) 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителот Жаклина Рецеп од 
Скопје, против тужениот Кемал Рецеп, со престојува 
л иште во САД, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Кемал Реџеп во рок од 30 
дена да достави точна адреса или да постави свој пол-
номношник кој ќе го застапува во постапката. Во спро-
тивно, ќе му биде одреден привремен застапник преку 
Центарот за социјални работи во Скопје, кој ќе се 
грижи за неговите интереси до окончување на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XVII.бр. 
464/96. (144) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Џеладин Метуш од Скопје, про-
тив тужената Џеладин Атина со непозната адреса на 
живеење во странство. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок од 
30 дена, по објавувањето на судскиот оглас и во истиот 
рок да ја достави сегашната адреса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и 
биде поставен привремен старател во смисла на член 84 
од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
окончувањето на постапката или до нејзиното јавување 
во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, И.П.бр. 
1416/96. (145) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Алек-
сандар Јованов од Скопје ул. „Приштинска“ бр, 36 про-
тив тужената Светлана Јованова моминско Бородулина 
со непозната адреса на живеење во Република Украина. 

Се повикува тужената Светлана Јованова моминско 
Бородулина да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, ќе и биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, III П. бр. 
558/96. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Во Општинскиот суд во Радовиш, е заведен граѓан-
ски спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Стефанија Гура од Радовиш, против тужениот Едвард 
Гура од Радовиш, а сега со непозната адреса во Полска. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот 
рок да ја достави точната адреса на живеење или пре-
стојување. 

Доколку тужениот не се јави во дадениот рок во 
постапката ќе му биде поставен привремен застапник 
кој ќе го води спорот во негово име се до окончувањето 
на истиот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П.бр. 731/95. (161) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред овој суд се води постапка за физичка делба по 

предлогот на предлагачката Е лисавета Панова од 
Струмица, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 12, против Пецев 
Ване од Струмица со непозната адреса на живеење, 
односно престојување во Швајцарија. 

Се повикува противникот Пецев Ване во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ да се јави во Општинскиот суд во Струмица или да 
назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му 
назначи, односно постави привремен застапник кој ќе 
го застапува до правосилното завршување на предме-
тот. 

Привремениот застапник ќе го застапува противни-
кот се додека тој или неговиот полномошник не се јават 
пред судот. 

Од Општинскиот суд во Струмица, Впп.бр. 24/95 
година (162) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-

бата на тужителот Адеми Исен од село Г. Речица, про-
тив тужените Адеми Вели и други од село Г. Речица. 

Се повикуваат лицата Љатифи Јакуп, Љатифи Фе-
хим, Љатифи Мамут и Љатифи Галан сега во Турска со 
непозната адреса, да се јават пред Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, 
или да ангажираат полномошник. Во спротивно, судот 
по службена должност ќе им постави привремен стара-
тел кој ќе ги штити нивните права и интереси се до 
окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 469/96. (146) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Зеиде ли Зен-
дел од с. Палатица, Тетовско, против тужените Неџат 
Садри Касами и Сервет Сабри Касами и други, двајцата 
од с. Д. Лешница - Тетово, а сега со непозната адреса 
во Германија. 

Се повикуваат тужените Касами Садри Неџат и Ка-
сами Сабри Сервет кои се наоѓаат со непозната адреса 
во странство во рок од 30 дена, по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ да се јават во овој 
суд или да одредат свој полномошник. По протекот на 
овој рок на истите ќе им биде поставен привремен ста-
рател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окон-
чување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 163/96. (147) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Матовски Па-
вле од с. Одри, против тужениот Ѓорѓевски Богдан од 
Сурдулица од СР Југославија, а сега во странство со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој го застапува во 
оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по протекот на 30 дена Судот преку 
ЦСР-Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.421/96. (148) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Бектеши Не-
зир од с. Боговиње, против тужената Бектеши Џарије 
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од с. Боговиње, сега во странство со непозната адреса 
во Германија. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
адреса, или, да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по протекот на 30 дена Судот преку 
ЦСР - Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 501/96. (149) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за утврдување на сопственост по основ на наследство по 
тужбата на тужителот Јусуфи Фемија од с. Доброште, 
против тужениот Елези Шаби и други од с. Доброште. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса, или, да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по протекот на 30 дена по објавувањето на 
огласот Судот преку ЦСР-Тетово ќе му постави при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1125/95. (150) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Дрита 
Зилбеари од с. Слатино - Тетовско, против тужениот 
Ирфан Зулбеари од с. Слатино - Тетовско, а сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот или да одреди свој полномошник. По протекот на 
овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окон-
чување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 563/96. (151) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужбата на тужител ите Нурхан Ѓувен и Халим 
Ѓувен од Тетово, против тужената Јанковска Ванта од 
Белград. 

Се повикува лицето Јанковска Ванта кое се наоѓа во 
странство со непозната адреса во рок/ од 30 дена да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, лично или да овла-
сти полномошник кој ќе ја застапува пред овој суд. Во 
спротивно, Судот преку ЦСР-Тетово ќе и постави при-
времен застапник кој ќе се грижи за интересите на 
странката с^ до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.5З7/96. (152) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 285/96 од 

26.Ш 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Сутра-
ко" Ц.О. - Скопје, ул. „Македонска преродба“ бр. 65-а со број на жиро 
сметка 40100601-308950. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, бул. ,,АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријава своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30.IV 1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (785) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 356/96 од 9.IV 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за консалтинг, трговија, застапство, посредување, 
увоз-извоз, конснгнации „Светиш Интернационал“ ДОО од Скопје, 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61/22. 

За ликвцдационен управник се определува Костовски Јосиф од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 80/1-9. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавената побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник за 20. V 1996 година во 
8,00 часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (786) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 292/96 од 28.Ш 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПП „ЈО-РИНГ" од Скопје, ул. „Девол“ бр. 28. 

За ликвидационен управник е одреден Зоран Синановски од 
Скопје, ул. ,,Октомвриска револуција“ бр. 10-2/33. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријавата своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (807) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.61/96 од 5.1119% година, се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија и туризам „Тезла Комерц“ С.О. -
Куманово со седиште на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 24 во Куманово, со 
жиро сметка број 40900-697-9769 - Филијала Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од 
Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, Горче Петров. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за пријавените побарувања на доверителите 
на ликвидациониот должник на 20. V1996 година, во 10,30 часот во соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (808) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 322/96 од 22.Ш 1996 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција на Претпријатието „Владо Попот“ од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" 
бр. 64-6, со жиро сметка 40120-601-257752 - филијала, Скопје. 

За ликвидационен управник е определен Томислав Крстевски од 
Скопје, на ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842, Ѓорче Петров. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за пријавените побарувања на доверителите 
на ликвидациониот должник на 13. V 1996 година, во 9 часот, соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (809) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 321/1996 год. од 22.III 1996 година, се отвора постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието „Зориус" - Скопје со седиште на ул. 
„Васил Главинов“ бр. 3/4-9, со жиро сметка број 40100-601-283811 -
Филијала Скопје. 

За ликвидационен управник определен е Томислав Крстевски од 
Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842 - Ѓорче Петров. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за пријавените побарувања на доверителите 
на ликвидациониот должник на 13. V1996 година, во 9 часот, соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (810) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати: 
Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-

водство и трговија на големо и мало „АФЕТ-ГОГА" 
д.о. експорт-импорт, Скопје“. (1982) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија и услуги „РОБЕРТО“, Свети Николе“. (1983) 

Тркалезен печат под назив: „Здружение на возачите 
на град Скопје-Скопје, Станица за технички преглед на 
моторни и приклучни возила -17". (1984) 

Тркалезен печат под назив: „МАРТИНА БС" Скоп-
је-Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало 
-Д.О.О, експорт-импорт“. 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија и услуги „АГРОКОМЕРЦ" ДОО со ПО Скопје“. 

(1934) 
Тркалезен печат и штембил под назив: „Градежно 

занатско договорно претпријатие со трговија и на го-
лемо и мало увоз-извоз „ЈЕРМА" Скопје“. (1935) 
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Тркалезен печат под назив: Производно трговско 
претпријатие извоз-увоз „МАСПРОМ" д.о. с. Љубин, 
Скопје“. (1936) 

Тркалезен печат под назив: „Куќен совет бул. „Ви-
дое Смилевски-Бато" бр. 15Л - Скопје“. (1977) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие за производство, промет и услуги „ШЕФ-КО-
МЕРЦ" извоз-увоз ДОО Скопје“. (1978) 

Печат на Претставништвото „ИМПЕРИАЛ" Фа-
брика за кошули Вернер Туи д.о.о. 8 Ко КД Котенхе-
имер Вег 8, Д-56727 Мајен, СР Германија. (2010-а) 

Се огласуваат за неважни следните д о к у м е н т и : 
Пасош бр. 0063866 издаден ,од УВР Тетово на име 

Изаири Амир, с. Милетино, Тетово. (Челопек). 2009-а) 
Девизна штедна книшка бр. 125243287-8 и 

125237372-8 издадени од Југобанка Скопје на име Лан-
чевски Темелко, с. Сарај, ул. „М. Тито“ бр. 77, Скопје. 

(2006) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Ананиев 

Виктор, Скопје. (2007) 
Работна книшка издадена во Скопје на име Мир-

фета Даминова, Скопје. (2008) 
Пасош бр. 518160 издаден од УВР - Тетово на име 

Љазими Небает, ул. 117 бр. 19, Тетово (7009) 
Пасош бр. 375848 издаден од ОВР Крушево на име 

Сунај Реџеповски, Крушево. (2010-а) 
Пасош бр. 559728 издаден од УВР Кратово на име 

Додевски Русе ул. „Мирче Ацев“ бр. 29, Кратово. (1986) 
Пасош бр. 407054/94 издаден од УВР Тетово на име 

Џенаит Мустафи с.М.Речица, Тетово. (1987) 
Пасош бр. 422873/94 издаден од УВР Куманово на 

име Ридван Јашари ул. „Перо Илиевски“ бр. 7, Кума-
ново. (1988) 

Пасош бр. 494463/95 издаден од УВР Куманово на 
име Арзије Јашари ул. „Перо Илиевски“ бр. 7, Кума-
ново. (1989) 

Пасош бр. 0056023/93 издаден од УВР Скопје на име 
Борис Петковски, Скопје. (1990) 

Пасош бр. 00560022/93 издаден од УВР Скопје на 
име Бисера Петковска, Скопје. (1991) 

Пасош бр. 573922/95 издаден од УВР Скопје на име 
Зимер Садри ул. „М.К. бригада“ бр. 26/2, Скопје .(1992) 

Пасош бр. 360810/94 издаден од УВР Скопје на име 
Алтана Етем, Скопје (1993) 

Пасош бр. 552499 издаден од ОВР Скопје на име 
Панчевски Темелко с. Сарај ул. „М. Тито“ бр. 77, 
Скопје. (1994) 

Пасош бр. 044992 издаден од УВР Струмица на име 
Мирчев Џоко с. Просениково бр. 206, Струмица. 

(1994-а) 
Пасош бр. 016409/92 издаден од УВР Т. Велес на име 

Екрем Зековски с. Мелница, Т. Велес. (2011) 
Пасош бр. 0542470/94 издаден од УВР Скопје на име 

Бенит Џеладин ул. „Гвадалахра" бр. 12А, Скопје. (2012) 
Пасош бр. 286766/94 издаден од УВР Скопје на име 

Мерита Емини ул. „1119" бр. 5/1-13, Скопје. (2013) 
Пасош бр. 285029/94 издаден од УВР Скопје на име 

Жарко Андреески ул. „Жарко Зрењанин" бр. 88А, 
Скопје. (2014) 

Пасош бр. 763409/95 издаден од УВР Скопје на име 
Лидија Насева с. Волково ул. 95 бр. 51, Скопје. (2015) 

Пасош бр. 0210231/94 издаден од УВР Скопје на име 
Локман Ибрахими ул. „Јајце“ бр. 79, Скопје. (2016) 

Пасош бр. 0329228/94 издаден од УВР Скопје на име 
Џемаил Џемаилов, Скопје. (2017) 

Пасош бр. 0153145/93 издаден од УВР Скопје на име 
Сафет Куртановиќ ул. „Андреја Зограф“ бр. 4А, 
Скопје. (2018) 

Пасош бр. 483627/94 издаден од УВР Скопје на име 
Исмаил Хасановиќ ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 35/2, 
Скопје. (2019) 

Пасош бр. 0020760 издаден од ОВР Виница на име 
Николов Зоран с. Градец, Виница. (2020-а) 

Пасош бр. 0240241 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Алексовски Стојча с. Огут, Крива Паланка. 

(2031) 
Чековна картичка (полномоштво) бр. 1318-47 и че-

кови од бр. 674765 до 674768,662206,662207 издадени од 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала Радовиш на име 
Владимир Ефтимов ул. „Ана Пецкова“ бр. 117, Радо-
виш. (2032) 
' Чекови од бр. 0002871836 до 0002871846 издадени од 
тековна сметка бр. 0119169-74 од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на име Старчевиќ Татјана, Скопје. (2009) 

Чекови ,бр. 0002520087, 0002520088 од тековна 
сметка бр. 45235.93 издадени од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на име Китанова Румена ул. „Козле“ - 3" 
бр. 9, Скопје. (2019) 

Работна книшка Издадена во Скопје на име Бекир 
Дардо, Скопје. (1995) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓорѓи 
Мишајковски, Скопје. (1996) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Крсте 
Атанасовски, Скопје. (1997) 

Пасош бр. 506362 на име Милковски Миле ул. 
„Велко Влаховиќ" бр. 202, Свети Николе. (1998-а) 

Диплома за завршено трговско училиште и свиде-
телство за завршена III година издадени од Трговски 
училишен центар „Цветан Димов“ Скопје на име Ален 
Реџепагиќ, Скопје. (1998) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Марем 
Асановски, Скопје. (1999) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Агим 
Даути, Скопје. (2000) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Сашо 
Јордановски, Скопје. (2001) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Небаат 
Исмаил, Скопје. (2002) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Крсте 
Атанасовски, Скопје. (2003) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Живанка 
Спасеска, Скопје. (2004) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Мира 
Манева, Скопје. (2005) 

Пасош бр. 0114314 на име Јанков Никола ул. „Марк-
ава“ бр. 10, Виница. (1979) 

Пасош бр. 0114264 на име Јанков Климент ул. 
„Маркова“ бр. 10, Виница. (1980) 

Пасош бр. 0453177 на геле Фејзулов Аксел ул. „Бре-
галничка“ бр. 30, Делчево. (1981) 

Пасош бр. 368609, издаден од ОВР - Кичево на име 
Блажевска Мена ул. „4-ти Јули“ бр. 184/4, Кичево. 

(1914-а) 
Девизна штедна книшка бр. 12420-6, издадена од 

Југобанка Прилеп на име Антуелски Јоне ул. „Бпри-
маш“ бр. 11, Прилеп. (1915-а) 

Пасош бр. 0185438, издаден од ОВР Струга на име 
Насуфи Ирфан, с. Велешта, Струга. (1983-а) 

Пасош бр. 71357, издаден од ОВР Струга на име 
Фејзулаи Астрите, с. Франгово, Струга. (1985-а) 

Пасош бр. 565923 на име Стојковски Раско ул. ,,Иг-
манска" бр. 103, Титов Велес. (1986-а) 

Пасош бр. 551463 на име Салија Исмет, с. Бузал-
ково, Т. Велес. (1987-а) 

Пасош бр. 0576466, издаден од УВР Струмица на 
име Христоманов Иван, ул. „Благој Мучето“ бр. 34, 
Струмица. (1988-а) 

Пасош бр. 16539, издаден од УВР - Т. Велес на име 
Фејзов Бајрам, ул. „Богдан Каракостов" бр. 159, Титов 
Велес. (1989-а) 

Пасош бр. 244051 издаден од - Тетово на име Ме-
миши Нехат, с. Ново Село II Тетово. (2011) 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на Претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ44 бр. 38/93), Претпријатието 
во општествена сопственост ОП ДИП „Преспа“ - Ре-
сен, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ДОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ОП ДИП „Преспа“ - Ресен ш повикува поранеш-
ните сопственици и нивните правни наследници, држав-
јани на Република Македонија, доколку имаат да ги 
пријават своите побарувања кон претпријатието, во 
рок од бр дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот. 

2. Седиштето на претпријатието во општествена 
сопственост ОП ДИП „Преспа“, е на ул. „Корчулан-
ска" бб, Ресен. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
' зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 

(„Сл. весник на РМ“' бр. 3/94) кои истовремено се доста-
вуваат и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14, пош. фах. 410, и4 ОП 
ДИН „Преспа“ ул. „Корчуланска" бб. Ресен. 

О Б Ј А В И 
/ 1 ^ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ГИППОС 
„Трудбеник'“ - Охрид 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.03.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

' Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои гр презе-
маат управувањето со 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. Кеј „Маршал Тито“ 
бб - Охрид во време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АДУТТ 
„Македонија - Битола 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.03.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да е запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бб 
- Битола во време од 7,00 до 15,00 часот. 

/ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПККП 
„Димко Митрев“ - Титов Велес 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформации а на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.03.19% 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: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал на Агенцијата. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запбз-

. наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Димко Најдов“ бр. 
94, Т. Велес во време од 7,00 до 14,00 часот. (801) 

Фабриката за масло „Благој Ѓорев“ АД - Титов Ве-
лес согласно член 16 од Законот за промет со земјиште 
и згради објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ (ПРИБИРАЊЕ) ПИСМЕНИ 

ПОНУДИ 
Согласно наведениот член од Законот вршиме про-
дажба на деловни објекти - продавници во сопственост 
на фабриката по пат на јавно прибирање на писмени 
понуди за следните објекти: 
- Стоковна куќа „Биљана“ - Охрид со цена од 
28.000.000,00 ден. 
- Продавници на ул. „Питу Гули“ бр. 161 - Охрид со 
цена 12.300.000,00 денари 
- Продавница во населба Бејбунар бб цена 4.700.000,00 
денари. 
. Се молат заинтересираните да ги поднесат писме-

ните понуди на адреса Фабрика за масло „Благој Ѓорев“. 
АД - Титов Велес, улица „Алексо Демниевски4' број 18 
со назнака за оглас број: 03-623 за прибирање на пи-
смени понуди, или непосредно да ги достават до архи-
вата на фабриката на истата наведена адреса, во рок од 
8 дена од денот на објавувањето. 

(845) 

Врз основа на член 74 од З,аконот за сметководство _ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93),Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1996 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во, март 
19% година во однос на февруари 1996 година е 0,007. 

2. Коефициентот на пораст на цените на производи-„ 
Тулите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на март е 0,003. ( 

ѕ3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во март 1996 година 

, во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0,002. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на март 1996 година во 
однос на просекот на, животните трошоци во Република 
Македонија во 1995 година е 0,062. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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