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1037. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ'бр, 38/90), а во врска со член 99 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ“ бр.- 70/83. 20/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10. VIII 1992 го-
деше донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАЊЕ НА ОБВР-
СКИТЕ ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА (МУЛТИЛАТЕРАЛНА 

КОМПЕНЗАЦИЈА) 

Член 1 
Службата на општественото книговодство во Ре-

публика Македонија (во понатамошниот текст: Служ-
бата) ќе спроведе два циклуса на пребивање на обвр-
ските на правните лица со седиште во Македонија од 
областа 01 до 13 од Единствената класификација на 
дејности „Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76.. 47/90 (во 
понатамошниот текст: правни лица), по пат на задол-
жителната мултилатерална компензација. 

Одделните циклуси на задолжителната мултилате-
рална компензација Службата ќе ги спроведе на 17 сеп-
тември, 16 октомври и 19 ноември 1992 година. 

Пребивањето на обврските (мултилатерална ком-
пензација) е задолжително за сите лица од став 1 на овој 
член, и ќе биде контролирано од страна на Службата на 
општественото книговодство. 

Член 2 
Правните лица ги пријавуваат на Службата сите 

свои неоспорни неизмирени обврски спрема правните 
лица во Македонија кои достасуваат за наплата на де-
нот определен за спроведување на мултилатералната 
компензација. 

Под обврска во смисла на став 1 од овој член се 
подразбираат обврските настанати од должничко-дове-
рителските односи по основ на промет на стоки и 
услуги, други договорни обврски (по основ на осигуру-
вање, кредитни односи и др.), обврски по основ на ра-
споредување на приходите од продажба на производи и 
услуги на поврзани претпријатија и распоред на прихо-
дите по основ на обединета наплата, обврските за чие 
плаќање учесникот на мултилатералната компензација 
и издал налози за плаќање на Службата пред пријавува-
њето на обврските, а тие налози не се извршени поради 
недостиг на средства на жиро-сметката и обврските по 
издадени акцептни налози што се евидентирани во 
Службата врз основа на член 15 од Законот за финанси-
ското работење. 

Член 3 
Правното лице не ги пријавува следните обврски: 
1) Обврски по основите за наплата од член 102 од 

Законот за Службата на општественото книговодство; 
2) Обврски на правни лица над кои е отворена 

стечајна постапка; 

3) Обврски чие плаќање е обезбедено со инстру-
мент за обезбедување на плаќањето од член 16 од Зако-

' нот за финансиско работење; 
4) Обврски на правни лица кои во време на спрове-

дувањето на мултилатералната компензација немаат 
побарувања од други учесници, во истата; 

5) Обврски по кои се води спор кај надлежниот суд. 
Член 4 

Правното лице е должно своите обврски од член 2 
да ги пријави во Службата кај која се води неговата 
жиро-сметка првиот и вториот работен ден во неделата 
(понеделник и вторник), во која се спроведува мултила-
тералната компензација, според роковите за пријаву-
вање и спроведување на мултилатералната компенза-
ција (Прилог број 3). 

Пријавувањето на обврските се врши на Образе-
цот „МК-СОК" - „Пријава за учество во мултилатерал-
ната компензација“, Прилог број 1 кој е составен дел на 
оваа Уредба. 

Правното лице обврските во пријавата ги иска-
жува во денари, читливо, без прецртување и исправање 
на внесените податоци и ја доставува до Службата во 
два примерока најдоцна до 12 часот вториот работен 
ден утврден за пријавување на обврските. 

Член 5 
Службата е должна резултатите од мултилатерал-

ната компензација да ги евидентира преку сметките на 
учесниците во мултилатералната компензација и за ре-
зултатите од истата да ги извести со ж доставување на 
Извештај за извршената компензација, (Прилог бр. 2) 
кој е составен дел на оваа Уредба. 

Службата не доставува Извештај за извршената 
компензација на учесник чија ниедна обврска не е нами-
рена по пат на мултилатерална компензација. 

Правното лице е должно наредниот работен ден од 
приемот на извештајот за извршената компензација да 
ја извести Службата за обврските намирени по пат на 
мултилатерална компензација што се евидентирани во 
Службата. 

Член 6 

Правното лице - учесник во мултилатералната 
компензација е должно да ги извести своите доверители 
спрема кои ги намирило обврските во мултилатерал-
ната компензација за видот и бројот на документот по 
кој тие обврски настанале во рок од 15 дена од денот на 
приемот на Извештајот за извршената мултилатерална 
компензација. 

Член 7 
Начинот и постапката за спроведување на мулти-

латералната компензација ќе се врши согласно Упат-
ството на генералниот директор на Службата на опш-
тественото книговодство на Република Македонија. 

Член 8 
Правните лица и другите учесници во задолжител-

ната мултилатерална компензација кои нема да ги при-
јават своите неоспорени-неизмирени обврски (член 2 од 
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Уредбата) ќе се казнат за стопански престап согласно 
член 170, став 1, точка 6 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 23-23-2417/1 
19 август 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Филијала ________________________ 

Прилог бр. 1 
ОБРАЗЕЦ МК - СОК 

страница _________ 

П Р И Ј А В А 
ЗА УЧЕСТВО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНА ^КОМПЕНЗАЦИЈА 

(вкупен износ на долевањето) (вкупен број доверители) 

(фирма и седиште на подносителот) (број на сметката на должникот-
подносител на пријавата) 

ред. 
број 

Фирма и седиште 
на доверителот 

Број на сметката на доверителот Износ Забелешка ред. 
број 

Фирма и седиште 
на доверителот 

Седиште Сметка (денари) 

Забелешка 

(Место и датум) 
Контрола на 

приемот 
Контрола- на 
подготовка 

ЗАБЕЛЕШКА КОН ОБРАЗЕЦОТ МК-СОК 

1. Во заглавието на овој образец, на секоја стра-
ница, учесникот во ЗМК ги запишува, на определено 
место: 

- седиштето на организационата единица на Служ-
бата до која поднесува пријава (на пример 10100 - Сара-
ево, 10500 - Бања Лука, итн.), 

- фирмата, седиштето и бројот на жиро-сметката 
на подносителот на пријавата; 

- бројот на станицата на пријавата (почнувајќи од 
001); 

- вкупниот износ на пријавените долгувани (збор 
на поединечните ставки од стр. 001 до н) 

2'. Во колоните на овој образец предвидени за вне-
сување на податоци за доверителот, подносителот на 
пријавата ги внесува редниот број, точниот назив и 
местото на доверителот, бројот на жиро-сметката (се-
диште - пет места, сметка - три места и партија седум 
места - со водечки нули). 

3. Во колоната „Износ“ подносителот на пријавата 
го запишува вкушниот износ на обврските спрема од-
носниот доверител, независно од основот на плаќањето 
и бројот на фактурите во денари; 

4. Податоците се пополнуваат читливо, без прецр-
тување и исправање; 

5. На крајот на секоја страница на пријавата, под-
носителот во левиот долен агол ги запишува местото и 
да!умот, а секоја страница ја потпишуваат лицата овла-
стени за располагање со средствата на жиро-сметката и 
ги заверуваат со печат. 

(штембил и потпис на под-
носителот) 

Прилог бр. 2 
Стр. ^ ^ 
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1038. 
Врз основа на член 108 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92) 
член 45, став 2 од Законот заЈ Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 38/90), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19,и 20.08.1992 година, донесе 

УРЕДБА 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ И ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА 
ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО ВОЕНА СОСТОЈБА 
И ЗА ФОРМИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕДИ-
НИЦИТЕ И ШТАБОВИТЕ НА) ЦИВИЛНАТА ЗАШ-

ТИТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа Уредба се уредуваат ставовите и принци-

пите на организирањево ј подготвувањето и извршува-
њето на активностите и задачите на цивилната заштита 
во воена состојба и формирањето и подготвувањето на 
системот на цивилната-заштита (самозаштита, мерки за 
заштита и спасување и единици и штабови. Во натамо-
шен текст: сили на цивилната заштита); 

- начелата за раководењето и употребата на ци-
вилната заштита; , 

- елементите и методот на подготвуван^, оспосо-
бување и опремување на цивилната заштита; 

- обврските на граѓаните, органите на државната 
власт, претпријатијата, јавните установи и служби, еди-
ниците на локалната самоуправа и општествените орга-
низации чија основна дејност е заштитата и спасува-
њето на луѓето и материјалните добра. 

Член 2 

При организирањето, подготвувањето, развојот и 
употребата на цивилната заштита се поаѓа од: 

- процената на загрозеноста и повредливоста од 
воени дејства и процената на последиците кои можат да 
настанат од елементарни непогоди и од други несреќи 
во војна, како и процената на сопствените сили и мож-
ности за заштита, спасување и отстранување на после-
диците од овие дејства; 

- ангажирањето на граѓаните, органите на држав-
ната власт, армијата, претпријатијата, јавните установи 
и служби и единиците на локалната самоуправа на Ре-
публика Македонија,; како и сите расположиви тех-
нички средства и опрема во системот на цивилната заш-
тита; 

- определеност на Република Македонија (во на-
тамошен текст: Републиката), цивилната заштита да се 
организира во духот на Женевските конвенции и да 
извршува хуманитарни активности и задачи и со својата 
организираност и оспособеност да биде во функција на 
превентивните и оперативните мерки за заштита и спа-
сување на луѓето и материјалните добра во Републи-
ката; ' ^ 

- обемот и интензитетот на загрозувањето на тери-
торијата на Републиката во светлината на новите опш-
тествено-политички и економски услови и тенденциите 
на постојаното усовршувње на воената техника, инду-
стријата и екологијава, кои во наредниот период ќе 
бидат посложени и потешки; 

- единствено и рационално, организирање на систе-
мот на цивилната заштита на ниво на Републиката со 
тенденција во натамошниот развој да се интегрира со 
системот на заштита од пожари, заштита при работа и 
заштита на човековата околина; 

- стручност и целосна ангажираност на припадни-
ците на цивилната заштита, како и конкретно опреде-
лување на нивните задачи и граници за ангажирање во 
акциите за заштита и спасување на населението и мате-
ријалните добра во воена состојба. 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 3 
Цивилната заштита, како најширока форма на ор-

ганизирање, подготвување и учество на граѓаните, ор-
ганите на државната власт, претпријатијата, јавните 
установи и служби и единиците на локалната самоу-
права во заштитата и спасувањето на населението и 
материјалните добра од последиците на воени дејства, 
елементарни непогоди и други несреќи во војна, се ор-
ганизира во сите средини каде што граѓаните живеат и 
работат. 

Системот на цивилната заштита се подготвува и 
оспособува во мир, а извршувањето на активностите и 
задачите ќе се извршуваат во воена состојба, како и за 
време на вонредна состојба и други несреќи во мир на 
начин и постапка што ќе се пропише со упатството што 
го донесува Владата на Републиката. 

Член 4 
Во основните клетки на живеење и работа (дел од 

населба или станбен блок; маало; улица; станбена 
зграда; претпријатие; погон; смена; јавни установи и 
служби) цивилната заштита се организира според на-
челната шема, прилог бр. 1. 

Во населбите, претпријатијата, државните органи, 
јавните установи и служби, во кои се формираат шта-
бови за цивилна заштита, цивилната заштита се органи-
зира според начелната шема, прилог бр. 2. 

Во единиците на локалната самоуправа (општи-
ните) цивилната заштита се организира според начел-
ната шема, прилог бр. 3 

На ниво на Републиката, цивилната заштита се 
организира според начелната шема, прилог бр. 4. 

Член 5 
За развојот и оспособувањето на цивилната заш-

тита одговорни се, во рамките на своите права и над-
лежности, органите на државната власт, претпријати-
јата, јавните установи и служби, единиците на локал-
ната самоуправа, организациите и здруженијата кои во 
своето редовно работење се занимаваат со заштита и 
спасување на луѓе и материјални добра. 

Самозаштита 

Член 6 
Самозаштита претставува основен вид на зашти-

тата на луѓето за преживување од воените дејства, вон-
редни состојби, елементарни непогоди и други опасно-
сти, како и зачувував на човечките и материјалните 
потенцијали, потребни за успешно водење на оруже-
ната борба и други облици на борба и отпор на агресо-
рот. 

Член 7 
Самозаштитата се организира и спроведува во 

рамките на секое семејство, станбена и деловна зграда, 
училиште, населба, блок на зграда, улица, месна заед-
ница, претпријатие, јавна установа и служба и на сите 
други места каде граѓаните живеат, работат и се соби-
раат. 

Член 8 
Самозаштитата претставува најмасовна форма на 

учество на граѓаните во преземањето на-мерки и; по-
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стапки во областа на превентивната заштита, укажу-
вање на самопомош, заемна помрш и прва помош на 
настраданите и заболените, како и заштита и спасување 
на населението и материјалните добра. 

Самозаштитата се подготвува плански, а се изра-
зува преку обука на сите државјани на Републиката за 
активно учество во заштитата и спасувањето во поче-
тен обем на превентивен и оперативен план. 

Во рамките на самозаштитата населението се под-
готвува превентивно за прва медицинска помош, при-
марна деконтаминација, локализирање и гасење на по-
четни пожари, спасување на плитко затрупани лица и 
известување за опасностите. 

Населението се оспособува и за пасивно учество во 
заштитата и спасувањето, кое се состои во засолну-
вање, поместување, евакуација, згрижување и друго. 

Член 9 
При укажувањето на заемната помош граѓаните 

може да се самоорганизираат во времени групи и 
екипи, кои по пристигнувањето на силите на цивилната 
заштита на загрозеното подрачје се ставаат под нивна 
команда, со што начелно престанува самозаштитата. 

Член 10 
Заради насочување и организирање на самозашти-

та!^ на ниво на станбени и други згради, помали прет-
пријатија и погони, во кои нема формирано месни сили 
на цивилната заштита се именуваат повереници за са-
мозаштита. 

^ Член 11 
Подготовките на самозаштитата во рамките на 

единиците на локалната самоуправа (општините), оп-
фаќаат: 

- навремено и целосно запознавање на населени-
ето со мерките и постапките во случај на воздушна и 
РХБ опасност, опасност од пожари, елементарни непо-
годи и други несреќи; 

- оспособување на населението за активно и па-
сивно учество во заштитата и спасувањето на загрозе-
ните лица, личниот и општествениот имот; 

- обезбедување на населението и објектите со 
средства за лична и колективна заштита; 

- процена на степенот на загрозеноста на едини-
цата на локалната самоуправа од воени дејства, вон-
редни состојби, елементарни непогоди и други пого-
леми опасности и процена на потребите од организи-
рање на сопствени сили за заштита и спасување и от-
странување на последиците од овие дејства во рамките 
на самозаштитата; 

- формирање на сили на цивилната заштита за 
сопствени потреби, нивно пополнување, обучување и 
опремување. 

Член 12 
Минимумот средства за лична и колективна заш-

тита се пропишуваат со упатство што го донесува Вла-
дата на Републиката. 

Член 13 
За своите вработени органите на државната власт, 

претпријатијата, јавните установи и служби и едини-
ците на локалната самоуправа, доколку не се обезбе-
дени по друг основ, обезбедуваат средства за лична и 
колективна заштита. 

Граѓаните кои не се обезбедени со овие средства 
по основ на распоред во структурите на одбраната или 
по основ на вработување, овие средства ги обезбеду-
ваат сами. 

Органите на државната власт, претпријатијата, 
јавните установи и служби, единиците на локалната 

самоуправа и сопствениците или оние што управуваат 
со станбени, деловни, јавни и други згради и објекти, 
обезбедуваат средства и опрема за потребите на колек-
тивната заштита во тие згради и објекти. 

Републиката за потребите на населението обезбе-
дува 10% резерва од потребите на средствата за лична и 
колективна заштита. 

Член 14 

Органите на државната власт, претпријатијата, 
јавните установи и служби, единиците на локалната 
самоуправа и општествените организации во рамките 
на своите права и должности: утврдува,ат соодветни 
форми за организирање на граѓаните за самозаштитата 
и спроведуваат обучување на граѓаните, кои не се обу-
чуваат по други основи, врз основа на единствените 
наставни планови и програми во Републиката; форми-4 

раат, опремуваат и оспособуваат универзални и специ-
јализирани единици и други состави на цивилната заш-
тита и во рамките на вежбите на цивилната заштита 
обезбедуваат вклучување на граѓаните што се опфа-
тени во самозаштитата. 

Организирање и спроведување на мерките за 
заштита и спасување 

Член 15 

Заради заштита и спасување на населението и ма-
теријалните добра од воени разурнувања, елементарни 
и други несреќи во војна се преземаат мерки за заштита 
и спасување. 

1. Тревожење на населението, 
2. Евакуација на населението, 
3. Засолнување, 
4. Затемнување, 
5. Спасување од: уривање, поплави и експлозии, 
6. Прва медицинска помош, 
7. Противпожарна заштита, 
8. Откривање и означување на опасни зони и де-

контаминација и други слични мерки за радиолошко-
-хемиско-биолошка заштита (РХБ заштита), 

9. Згрижување на населението, 
10. Маскирање, 
11. Помош во запазување на добрата, суштествени 

за опстанок, 
- Заштита и спасување на животни и производи од 

животинско потекло, 
- Заштита и спасување на растенија и растителни 

производи, 
12. Асанација на теренот, 
13. Итно воспоставување и одржување на ред во 

настраданите зони, 
14. Воспоставување на служби од јавен интерес, 
15. Мерки за заштита и спасување кои треба да се 

вградат во просторните и урбанистичките планови, и 
16. Други мерки за заштита и спасување. 

Член 16 

Подготовките на мерките за заштита и спасување 
, се вршат врз основа на плановите за развој изработени 

согласно проценките на загрозеноста и ловре дл ивоста. 
Спроведувањето на мерките за заштита и спасу-

вање се врши врз основа на документите од плановите 
за одбрана за употреба на цивилната заштита во војна. 

Во просторните и урбанистичките планови, проек-
тите на објекти и технолошки процеси, задолжително 
се вградуваат интересите на заштитата и спасувањето 
на населението и материјалните добра. 
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Тревожење на населението 

Член 17 
Тревожењето се состои од пренесување на сигнали 

за предупредување на населението за опасности од во-
ени разурнувања и други опасности од воени дејстава во 
воена состојба. 

Тревожењето се врши со посебни и единствени 
знаци. 

Условите и начините под кои ќе се врши тревоже-
њето се утврдуваат со правилник, што го донесува Ми-
нистерот за одбрана. 

Евакуација на населението 

Член 18 
Евакуацијата, како мерка за заштита се состои во 

поместување на населението од високо загрозените ре-
они, објекти и правци во помалку загрозените. 

Член 19 
Евакуација се изведува на определени категории 

население, правовремено и во најнужен обем. 
Органите на државната власт, претпријатијата, 

јавните установи и служби, единиците на локалната 
самоуправа, општествените организации чија основна 
дејност е заштитата и спасувањето, а“ учествуваат во 
подготвувањето и спроведувањето на евакуацијата на-
време се вклучуваат во планирањето на евакуацијата и 
обезбедуваат услови за згрижување на евакуираното 
население. 

Член 20 
Начелно, евакуација на населението ќе се врши од 

поголемите населби кои се загрозени од воздушни и 
други дејства или од реони, објекти и правци на кои се 
водат борбени дејства. 

Населбите, реоните, објектите и правците од кои 
ќе се врши евакуација, се утврдуваат врз основа на 
процената на загрозеноста, потребите и можностите и 
критериумите за евакуација, а ќе се спроведува со-
гласно правилникот за евакуација. 

Член 21 
Просторот на кој ќе се врши разместување благо-

времено се уредува и оспособува за престој и живот на 
евакуираното население. 

Кој простор и:населби ќе се уредуваат за разместу-
вање на населението што се евакуира се утврдува со 
процената за потребите и можностите за евакуација, 
односно плановите за спроведување на евакуацијата на 
населението. 

Уредувањето и оспособувањето на овој простор се 
планира со развојните планови на Републиката преку 
дисперзија и развој на туристичко-рекреативни зони. 

Член 22 
Евакуација на населението наредува Претседате-

лот на Републиката. 

Член 23 
За евакуација на загрозените граѓани од уривање 

на високи брани, поплави и други елементарни непо-
годи и несреќи се изработуваат планови.за евакуација, 
како составни делови на плановите за заштита од еле-
ментарни непогоди. 

Засолнување 

Член 24 
Засолнувањето на населението и материјалните 

добра опфаќа обезбедување на простор за заштита 

пре,ку: задолжителна изградба на објекти за заштита 
согласно на техничките нормативи; изградба на! импро-
визирани објекти за заштита; прилагодување на посто-
ечките погодни простории за засолнување; управување 
и мирновремено двонаменско користење на објектите^ 
за заштита; тековно и инвестиционо одржување на за-
солништата, како и подготовка на заштитните објекти 
за употреба во војна и организација на раководењето во 
запоседнатите засолништа. 

Член 25 
Изградбата на засолништата и другите заштитни 

објекти се врши врз основа на процената на загрозено-
ста од воени дејства и просторните и урбанистичките 
планови на Републиката и на единиците на локалната 
самоуправа. 

Член 26 
Според критериумите за засолнување на населени-

ето Што ги донесува Владата на Републиката засолниш-
тата се градат како двонаменски објекти, за да може 
дел од просторот за време на мир да се користи за други 
намени. 

Затемнување 

Член 27 
Затемнувањето го вршат граѓаните, органите на 

државната власт, претпријатијата, јавните установи и 
служби и единиците на локалната самоуправа, на даден 
знак за општа воздушна опасност. 

Извршителите на затемнувањето од ставот 1 на 
овој член се должни да ги извршуваат сите потребни 
подготовки за спроведување на затемнувањето, при 
што ги утврдуваат мерките, постапките, потребниот 
материјал и задачите на сите учесници во организира-
њето, подготвување и спроведувањето на оваа мерка. 

Член 28 
Електродистрибутивните претпријатија го спрове-

дуваат затемнувањето на јавното осветлување преку 
централното редуцирање и исклучување. 
Спасување на населението и материјалните добра 

Член 29 
За заштита и спасување на населението и матери-

јалните добра органите на државната власт, претприја-
тијата, јавните установи и служби и единиците на ло-
калната самоуправа планираат и спроведуваат активно-
сти и задачи за контрола на примената на техничките и 
други превентивни норми, пронаоѓање на загрозените 
лица и нивно спасување од урнатини, оштетени и опо-
жарени објекти, поплави и експлозии настанати како 
последица од воени дејства, елементарни непогоди и 
други несреќи во воена состојба. 

Член 30 
Мерките и задачите во врска со заштитата од ури-

вањето ги пропишува Министерството надлежно за ур-
банизам, градежништво, сообраќај и екологија. 

Член 31 
Во услови на ангажирање на силите на цивилната 

заштита во активностите на непосредното спроведу-
вање на спасувањето раководат штабовите на цивил-
ната заштита. 

Член 32 
Во плановите и техничката документација при из-

градбата на станбени и други објекти повисоки од 4 
ката, к да се планираат направи за прицврстување на 
технички помагала (уреди и опрема за спасување). 
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Член 33 
Во заштитата и спасувањето на населението и ма-

теријалните добра од поплави, покрај водостопанските 
претпријатија, ќе се ангажираат градежните, комунал-
ните и другите претпријатија кои располагаат со соод-
ветна опрема, средства и кадри и сили на цивилната 
заштита по барање на надлежниот орган. 

Член 34 
Републиката, единиците на локалната самоуправа 

и претпријатијата, врз основа на процената на загрозе-
носта од поплави, изработуваат планови за одбрана и 
заштита од поплави во кои конкретно се утврдува орга-
низацијата, мерките, постапките и задачите во спрове-
дувањето на оваа мерка. 

Член 35 
Заштитата и спасувањето на населението и мате-

ријалните добра од експлозии, експлозивни материи и 
неексплодирани убојни средства опфаќа контрола на 
примената на техничките прописи и пронаоѓање, дезак-
тивирање и уништување на неексплодирани убојни 
средства. 

Активностите и задачите од став 1 на овој член ги 
спроведуваат претпријатијата, јавните установи и 
служби органите на државната управа кои располагаат 
со соодветни средства и опрема. 

Заради перманентната заштита на населението и 
материјалните добра во Републиката, оваа мерка се 
организира и спроведува во мир и во војна. 

Член 36 
Заштитата од неексплодирани убојни средства во 

мир ја организира Министерството за одбрана. 

Член 37 
Заштитата од неексплодирани убојни средства во 

војна ја вршат оружените сили по наредба на командан-
тот на соодветната единица и републичките специјали-
зирани единици на цивилната заштита за пронаоѓање и 
уништување на неексплодирани убојни средства по на-
редба на командантот на Републичкиот штаб за ци-
вилна заштита. 

Член 38 
Доколку оружените сили на Републиката не се во 

можност да ги отстранат ^експлодираните убојни, 
средства, тие ги обележуваат и го известуваат Мини-
стерството за одбрана за преземање на натамошни 
мерки. 

Член 39 
Пронаоѓањето и уништувањето на неексплодира-

ните убојни средства се уредува со Правилник што го 
донесува Министерот за одбрана. 

Прва медицинска помош 

Член 40 
За,да се создадат соодветни услови за укажување 

на прва медицинска помош на местото на повредува-
њето и во текот на преносот на повредените до најбли-
ската здравствена установа, се преземаат мерки за 
оспособување на целото население, а посебно на специ-
јализираните единици на цивилната заштита за прва 
медицинска помош, на Црвениот крст, како и другите 
организации, служби и претпријатија. 
- ^ Член 41 

Републиката, Министерството за одбрана, прет-
пријатијата и единиците на локалната самоуправа изра-
ботуваат планови за прва медицинска помош, со кој 

конкретно се утврдува организацијата, силите и сред-
ствата кои се ангажираат за укажување на прва меди-
цинска помош, како и мерките, постапките и начинот 
на Спроведување на оваа мерка во услови на голем број 
повредени и заболени, во војна, елементарни непогоди 
и други несреќи во војна. 

Противпожарна заштита 

Член 42 г 
Противпожарната заштита на луѓето и материјал-

ните добра опфаќа: 
- контрола попримената на техничките и други 

нормативи за превентивна противпожарна заштита во 
областа на урбаното планирање, градежништвото и 
технолошките процеси; 

- формирање, опремување и оспособување на по-
требен број противпожарни единици; 

- активности за организирање на доброволни 
друштва за противпожарна заштита; 

- оспособување на граѓаните за отстранување на 
опасностите кои предизвикуваат пожари, користењето 
на уредите и средствата и овладувањето со начинот на 
гаснењето и локализирањето на сите видови почетни 
пожари; 

- раководење со силите за гаснење на пожари во 
населбите и на отворен простор; и 

- стручно оспособување и обучување на силите на 
цивилната заштита во локализирањето и гаснењето на 
пожарите. 

Член 43 
Во спроведување на овие активности и задачи уче-

ствуваат претпријатијата, јавните установи и служби, 
кои во своето редовно работење вршат заштита од по-
жари, претпријатијата, органите на државната управа и 
силите на цивилната заштита. 

Член 44 
Мирновремената организација на заштитата од по-

жари во начело претставува основа за организирање, 
подготвување и остварување на заштитата од пожари 
во услови на војна. I 

Член 45 
Министерството за одбрана, штабовите за цивилна 

заштита, Министерството за внатрешни работи и про-
тивпожарните сојузи остваруваат непосредна сора-
ботка во преземање на соодветни мерки и активности 
за организирање, опремување, стручно оспособување и 
усовршување на противпожарните единици, како и во 
нивното содејство со единиците на цивилната заштита и 
другите структури на одбраната во локализирањето и 
гаснењето на пожарите во мир и војна. 

Радиолошко-хемиско-биолошка заштита 
г (РХБ заштита) 

Член 46 , 

РХБ заштитата во сите средини се спроведува 
преку непрекинат развој и доградба на системот на 
НХБ контролата, личната и колективната заштита и 
деконтаминацијата, како и организирање на соодветни 
сили на цивилната заштита. -

Член 47 
За успешно спроведување на РХБ заштитата по-

требно е: 
- граѓаните да се обучат, опремат и оспособат за 

навремено спроведување на мерките и постапките за 
лична и колективна заштита; 
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- органите на државната власт, претпријатијата и 
јавните установи и служби кои во своето редовно рабо-
тење се занимаваат со овие активности и задачи да се 
оспособат за детекција, дозиметрија, идентификација и 
отстранување на последиците од РХБ агенси; 

- орг“анизирање, опремување и оспособување на 
специјализирани единици на цивилната заштита за из-
видување и деконтаминација. 

Член 48 
За детекција, дозиметрија и идентификација на 

РХБ агенсите и контрола на материите за деконтамина-
ција, како и за извршената деконтаминација, се форми-
раат, опремуваат и оспособуваат соодветни лаборато-
рии, станици и центри за РХБ заштита. 

Организацијата и начинот на работата на лабора-
ториите, станиците и центрите за РХБ заштита се про-
пишуваат со Упатство што го донесува Министер-
ството за одбрана, во соработка со министерствата над-
лежни за здравство и стопанство. 

Член 49 
За РХБ деконтаминацијата на луѓето, животните, 

храната, облеката, опремата, средствата и сл., едини-
ците на локалната самоуправа, претпријатијата, јав-
ните установи и служби, формираат и оспособуваат 
соодветни станици за деконтаминација. 

Овие станици првенствено се формираат од соод-
ветните претпријатија што располагаат со потребна 
опрема и средства (бањи, базени, сервиси за перење и 
хемиско чистење, сервиси за миење на коли, заводи, 
станици и служби за дезинфекција, противпожарна 
заштита и др.). 

Организацијата, видот и работата на станиците за 
РХБ деконтаминација со Упатство ја утврдува Мини-
стерот за одбрана, во соработка со министерствата над-
лежни за здравство и стопанство. 

Згрижување на загрозено и настрадаш) население 

Член 50 
Згрижувањето на загрозеното и настраданото на-

селение од воени разурнувања и други опасности од 
воени дејства и елементарни непогоди и други несреќи 
во војна, опфаќа прифаќана, сместување и обезбеду-
вање на основни услови за живот (нужно сместување, 
исхрана, облека и здравствена заштита). 

Член 51 
Во организирањето, подготовките, реализирањето 

и згрижувањето се ангажираат органите на државната 
власт, претпријатијата, јавните установи и служби, еди-
ниците на локалната самоуправа и општествените орга-
низации, чија основна дејност е заштитата и спасува-
њето на луѓето и материјалните добра. 

За згрижувала на загрозеното и настраданото на-
селение првенствено се користат постојните објекти, на 
туристичко-рекреативните центри, камповите, куќите 
за одмор и републичките центри за прифат. ^ 

Со спроведувана на згрижувавте на настрада-
ното население непосредно раководат штабовите на ци-
вилната заштита, додека не се создадат услови раково-
деното да го преземаат надлежните органи на едини-
ците на локалната самоуправа и Министерството над-
лежно за социјални рабати. 

Член 52 
За згрижување на загрозеното и настрадаш) насе-

ление СДИНИЦЈГГС на локалната самоуправа изработу-
ваат планови во кои се утврдува бројот на загрозените и 
настраданите лица и потребите за сместува!ве, исхрана, 

облека и други потреби за живот и ги утврдуваат кон-
кретните задачи на извршителите. 

Маскирање 

Член 53 
Заради оневозможување и намалување на ефек-

тите на извидувањето и дејството на агресорот, особено 
по објектите кои се од Посебно значење, неопходно е 
благовремено да се спроведе маскирањето. 

Објектите од став 1 на овој член ги утврдува мини-
стерот за одбрана. 

Маскирањето го спроведуваат Републиката, прет-
пријатијата, јавните установи и служби, единиците на 
локалната самоуправа и граѓаните. 

Помош во запазување на добрата, суштествени 
за опстанок 

Член 54 
Заштитата на материјалните и други добра суште-

ствени за опстанок опфаќа заштита и спасување на 
животните и продуктите од животинско потекло, заш-
тита и спасување на растенијата и растителните произ-
води, заштита на објектите, средствата и опремата за 
спроведување на овие задачи, како и отстранување на 
последиците од воени разурнувања и други опасности 
од воени дејства, елементарни непогоди и други не-
среќи во војна. 

Член 55 
Организирање, подготвување и спроведување на 

активности и задачи за заштита и спасување на живот-
ните и растенијата, како и производите од нив вршат и 
индивидуалните производители кои во своето работење 
се занимаваат со овие дејности. 

Член 56 
Републиката, единиците на локалната самоуправа, 

претпријатијата од областа на земјоделството и сточар-
ството изработуваат планови за спроведувано на заш-
титата и спасуваното на животните и Продуктите од 
животинско потекло и на растенијата и растителните 
производи. 

Во плановите се утврдуваат организацијата, мер-
ките и постапките, силите, средствата и задачите за 
заштита и спасувано на животните, растенијата и про-
изводите од нивно потекло. 

Асанација на,теренот 
Член 57 

Заради спречувано и ширено на заразни болести, 
епидемии и други последици од воени дејства, елемен-
тарни непогоди и други несреќи во војна се врши: про-
наоѓање, идентификација и погреб на загинати лица; 
пронаоѓање и закоп на загинати животни; чистено на 
теренот од разни глодари и инсекти, отстранувано на 
отпадни и други штетни материјали и дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација и деконтаминација. 

Член 58 
За асанација на теренот, првенствено се оспособу-

ваат и подготвуваат соодветните комунални претприја-
тија, кои во целост се вклучуваат во извршувањето на 
задачите на асанацијата на теренот, а во војна овие 
претпријатија бројно и материјално се засилуваат. 

Итао воспоставување и одржување на ред во 
настраданите зони 

Член 59 
Силите на цивилната заштита кои се наоѓаат во 

настраданите зони од воени дејства ги извршуваат сво-
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ите хуманитарни активности на заштита и спасување на 
луѓето и материјалните добра, без да бидат ангажирани 
во активностите и задачите за воспоставување и одржу-
вање на редот. 

Силите на цивилната заштита обезбедуваат непре-
чено извршување на активностите за спасување на лу-
ѓето и материјалните добра на објектите и просториите 
каде што ги извршуваат своите задачи. 

Воспоставување па служби од јавен интерес 

Член 60 
Силите на цивилната заштита, на барање од орга-

ните на државната власт даваат соодветна помош во 
воспоставување на нарушените функции кои се од 
битно значење за животот и здравјето на населението. 

Мерки за заштита и спасување кои треба да се вградат 
во просторните и урбанистичките планови 

Член 61 
При планирањето на просторот за развој на ин-

фраструктурата на Републиката, Министерството над-
лежно за урбанизам и градежништво обезбедува спро-
ведување на одбраната и заштитата. ; 

Интересите за заштита и спасувањето задолжи-
телно се вградуваат во просторните и урбанистичките 
планови, проектите на објекти и технолошки процеси, 
под контрола и во согласност со Министерството за 
одбрана. 

Со просторните и урбанистичките планови од 
аспект на заштитата и спасувањето посебно се регули-
раат: изградбата на засолништа за основна и дополни-
телна заштита; определување на просторите за еваку-
ација; обезбедување оптимална децентрализација на 
станбените, индустриските и други објекти и обезбеду-
вање на населените места со потребните инфраструк-
турни објекти. 
Организација и задачи на силите на цивилната заштита 

Член 62 
За извршување на хуманитарни активности и за-

дачи во заштитата и спасувањето на населението и ма-
теријалните добра на територијата на Републиката, 
како и за создавање на потребни услови за брза и непо-
средна интервенција во спречување на опасностите и 
отстранување на последиците од воени дејства и еле-
ментарни непогоди и други несреќи во војна, Републи-
ката, претпријатијата, јавните установи и служби и еди-
ниците на локалната самоуправа формираат сили на 
цивилната заштита. 

Според начинот на организирањето, пополнува-
њето и употребата, силите на цивилната заштита се 
делат на месни и маневарски. 

Член 63 
Месните сили се ангажираат во акциите за заш-

тита и спасување во војна и елементарни непогоди и 
други несреќи во војна, во местата каде се формирани, 
а по потреба и на соседните загрозени простори. 

Месните сили се ангажираат при настанување на 
опасноста, а времето на ангажирање зависи од конкрет-
ната ситуација и потребите за заштита, спасување и 
одстранување на последиците. 

По извршените задачи, припадниците на месните 
сили се ослободуваат и продолжуваат со работа на сво-
ите работни места, односно заминуваат во своите до-
мови. 

Член 64 
Пополнуваздето на месните сили се врши со лица 

распоредени за извршување на работна обврска и 
обврзници на цивилната заштита. 

Член 65 
Маневарските сили се ангажираат за заштита и 

спасување, првенствено на подрачјето каде се форми-
рани, а по потреба и на целиот простор на Републиката. 

Маневарските сили се опремуваат, обучуваат и 
оспособуваат за извршување на посложени и пообемии 
задачи во заштитата и спасувањето. 

При употребата на манева реките сили на загро-
зено подрачје тие го преземаат командувањето со сите 
сили ангажирани во акцијата за заштита и спасување. 

Член бб 
Маневарските сили се пополнуваат со обврзници 

на цивилната заштита или воени обврзници, кои немо-
жат да се распоредуваат на други должности во војна. 

Член 67 
Силите на цивилната заштита се формираат врз 

основа на решението за личниот и материјалниот со-
став, што го донесува Министерот за одбрана. 

Член 68 
Припадниците на маневарските сили носат уни-

форма и знак на цивилната заштита. 
Припадниците на месните сили носат секојдневна 

работна облека и задолжително носат знак на цивил-
ната заштита. 

Униформата и знакот на цивилната заштита со 
правилник ги пропишува Министерот за одбрана. 

Единици на цивилната заштита 

Член 69 
Месните единици на цивилната заштита се форми-

раат како универзални и специјализирани единици. 

Член 70 
Универзалните единици се формираат во јачина на 

екипи, одделенија и водови. 
Универзални единици во јачина на екипи се фор-

мираат во населби кои имаат до 200 жители и претпри-
јатија и јавни установи и служби кои имаат до 50 врабо-
тени. 

Универзални единици во јачина на одделенија се 
формираат во населби кои имаат од 200 до 500 жители и 
претпријатија и јавни установи и служби кои имаат 50-
300 вработени. 

Универзални единици во јачина на водови се фор-
мираат во населби кои имаат над 500 жители и претпри-
јатија и јавни установи и служби кои имаат над 300 
вработени. 

Член 71 

Универзалните единици се опремуваат, обучуваат 
и оспособуваат за укажување прва медицинска помош, 
гасење на почетни и помали пожари, спасување на за-
грозени и затрупани лица во плитки урнатини, учество 
во засолнување, евакуација и згрижуваа на населени-
ето и други задачи.. 

. Член 72 
Месни специјализирани единици формираат прет-

пријатија јавните установи и служби кои располагаат со 
соодветни средства опрема за заштита и спасување, 
како и претпријатијата кои со својот технолошки про-
цес можат да ги загрозат вработените и околината. 

Месни специјализирани единици во јачина на 
екипи формираат претпријатија и јавни установи и 
служби кои имаат до 100 вработени. 
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Месни специјализирани единици во јачина на одде-
ленија формираат претпријатија и јавни установи и 
служби кои имаат од 100-500 вработени. 

Месни специјализирани единици во јачина на во-
дови се формираат во претпријатија и јавни установи и 
служби кои имаат над 500 вработени. 

Месни специјализирани единици задолжително 
формираат претпријатија кои се високо загрозени од 
поодделни видови на опасности. 

Член 73 
Месни специјализирани единици се формираат за 

следните специјалност: 
1. Противпожарна заштита 
2. Прва медицинска помош 
3. Комунални 
4. Заштита и спасување на животни и продукти од 

животинско потекло 
5. Заштита и спасување на растенија и растителни 

производи. 
6. РХБ деконтаминација 
7. Асанација на територијата и други 
Единиците од став 1 на овој член се формираат во 

јачина на екипи, одделенија и водови. 

Член 74 
Со месните единици на цивилната заштита раково-

дат штабови и повереници. 
Член 75 

Маневарски единици се формираат. како Репу-
блички специјализирани единици на ниво на Република 
и региони во Министерството за одбраната. 

Маневарски специјализирани единици се форми-
раат и во одделни претпријатија и јавни установи и 
служби кои се од посебен интерес за одбраната. Во 
организирањето, подготвувањето и оспособувањето на 
овие единици учествува и Републиката., 

Член 76 
Маневарски специјализирани единици се форми-

раат за следните специјалност: 
1. Противпожарна заштита, 
2. Прва медицинска помош, 
3. Спасување од урнатини, 
4. Спасување на вода, 
5. Расчистување на урнатини, 
6. Извидување, 
7. РХБ деконтаминација, 
8. Асанација на територија, 
9. Пронаоѓање, дезактивирање и уништување на 

НУС и други. 
Единиците од став 1 на овој член се формираат во 

јачина на одделение, вод и чета. 
Во поголемите градски населби се формираат и 

покрупни состави на маневарските единици од исторо-
ден или мешовит состав (здружени одреди). 

Член 77 
Маневарските единици се пополнуваат со помлади, 

стручни и физички способни обврзници. 

Член 78 
Со маневарските единици, во акциите за заштита и 

спасување командуваат Републичкиот и подрачните 
штабови на цивилна заштита. 

Раководење со цивилната заштита 

Член 79 
Раководењето со цивилната заштита во Републи-

ката и нејзиното дејствуваа во војна е составен дел на 
раководеното со одбраната. 

Републиката, собранијата на единиците на локал-
ната самоуправа, органите на управување во претприја-
тијата и јавните установи и служби, што ја организи-
раат цивилната зашита, се одговорни за раководењето 
во цивилната заштита. 

Штабови за цивилна заштита 

Член 80 
За оперативно и стручно раководење со акциите за 

заштита и спасување на луѓето и материјалните добра 
од воени разурнувања и други опасности од воени деј-
ства, елементарни непогоди и други несреќи во војна, 
Републиката, претпријатијата, јавните установи и 
служби и единиците на локалната самоуправа, форми-
раат штабови на цивилната заштита. 

Член 81 
Републичкиот и подрачните штабови за цивилна 

заштита ги организира и подготвува Министерството за 
одбрана на Републиката. 

Член 82 
За раководење со месните сили на цивилната заш-

тита, штабови формираат, организираат и подготву-
ваат собранијата на единиците на локалната самоу-
права и органите на управување на претпријатијата, 
јавните установи и служби. 

Во претпријатијата, и јавните установи и служби 
кои бројат до 100 вработени и во населбите до 200 
жители не се формираат штабови. 

Член 83 
Штабовите на цивилната заштита се оспособуваат 

и увежбуваат за да можат со успех да ја ценат ситуаци-
јата, брзо и ефикасно да спроведуваат акции за заштита 
и спасување, да ги координираат и усогласуваат зада-
чите и мерките на сите учесници во заштитата и спасу-
ваното и при тоа да остварат ефикасна соработка со 
другите чинители на системот на одбраната. 

Член 84 
Штабовите на цивилната заштита во начело го 

имаат следниот состав: командант на штабот, началник 
на штабот и одреден број помошници на началникот на 
штабот: за оператнвно-планскн работи, за мерките за 
заштита и спасување (за секоја мерка посебен помош-
ник или за неколку мерки еден помошник), за употреба 
на силите на ЦЗ и другите учесници во заштитата и 
спасувањето, за админнстративно-техничкн и други ра-
боти и задачи. 

Член 85 
Пополнувањето на штабовите за цивилна заштита 

се врши со стручни кадри, кои имаат искуство во рако-
водењето. 

Член 86-
Командантите и началниците на Републичкиот 

штаб за ЦЗ (РШЦЗ) и подрачните штабови за цивилна 
заштита, како и членовите на РШЦЗ ги именува Вла-
дата на Републиката, а членовите на подрачните шта-
бови ги именува Министерот за одбрана. 

Командантот на РШЦЗ е начелно заменикот или 
потсекретарот на Министерот за одбрана. 

Началникот и определен број членови на РШЦЗ и 
подрачните штабови за цивилна заштита се именуваат 
од стручните работници на министерството за одбрана 
и од министерствата надлежни за противпожарна заш-
тита, градежништво, екологија, земјоделство, шумар-
ство, водостопанство, социјални грижи и други. 
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Командантот на штабот на ЦЗ во единиците на 
локалната самоуправа го именува собранието во со-
гласност со министерот за одбрана. 

Командантот во начело е потпретседателот на Со-
бранието, член на извршниот орган или лице со 
стручни и организациони способности од областа на 
заштитата и спасувањето. 

Началникот и членовите на штабот ги именува 
извршниот орган на собранието. 

Командантот, начелникот и членовите на штабо-
вите во претпријатијата и јавните установи и служби ги 
именуваат органите на управување. 

Повереници на цивилната заштита 

Член 87 
Во населбите со помалку од 200 жители и претпри-

јатијата и јавните установи и служби каде се вработени 
до 100 работници, за раководење со цивилната заштита 
се именуваат повереници со одреден број заменици (на-
челно 1-2 поверение). 

Член 88 
Во рамките на самозаштитата (поголеми згради, 

улици, блокови, населби, маала, погони, смени и 
слично) се именуваат соодветен број на повереници на 
цивилната заштита и нивни заменици. 

Член 89 
Поверениците и нивните заменици ги именува 

извршниот органи на собранието на единицата на ло-
калната самоуправа, односно органот на управување на 
претпријатијата и јавните установи и сл. 

Соработка и содејство со другите учесници на 
одбраната и заштитата 

Член 90 
Штабовите за цивилна заштита остваруваат сора-

ботка со органите на државната власт кои на одреден 
начин се вклучени во заштитата и спасувањето, со цел 
да се утврдат мерките и постапките во акциите за заш-
тита и спасување во војна, а особено во планирањето и 
спроведувањето на заштитата и отстранувањето на по-
следиците во војна и за време на елементарни непогоди 
во војна, изградба и користење на објекти за заштита и 
спасување, организирање и спроведување на РХБ заш-
титата, укажување на прва медицинска помош, еваку-
ација на населението и негово згрижување, заштита и 
спасување од пожари, уривање, експлозии и други заед-
нички задачи. 

Член 91 
'Посебна соработка и содејство, штабовите за ци-

вилна заштита воспоставуваат со: органите и организа-
циите на Црвениот крст, Противпожарниот сојуз, Соју-
зот на радиоаматерите, Планинарскиот сојуз, Воздухо-
пловниот сојуз, Сојузо„т на извидници^, комуналните 
претпријатија, градежните претпријатија, сообраќајно-
транспортните претпријатија, угостителско-туристич-
ките претпријатија и центрите за социјални работи, 
трговските претпријатија, здравствените органи и прет-
пријатија, ветеринарните и земјоделските органи и зем-
јоделско-сточарските индустриски претпријатија, како, 
и-со други слични органи, служби, организации и прет-' 
пријатна. 

За реализација на своите специфични задачи, орга-
ните, службите, организациите и претпријатијата, од 
став 1 на овој член, изготвуваат процени, утврдуваат 
сили и средства, а по потреба ги предвидуваат и потре-
бите од кадровско и материјално-техничко зајакну-
вање. 

Органите, службите, организациите и претприја-
тијата од став 1 на овој член, а чија основна дејност е 
непосредно сврзана со задачите на цивилната заштита, 
преземаат мерки и активности за обезбедување на соп-
ствените оперативни сили со средства за лична и колек-
тивна заштита и нивно опремување и оспособување за 
извршување на задачите во услови на војна. 

Член 92 
Штабовите за цивилна заштита и Министерството 

за одбрана обезбедуваат развој и остварување на систе-
мот на цивилната заштита. 

Член 93 
Штабовите за цивилна заштита и Министерството 

за одбрана обезбедуваат: 
- благовремено известување и тревожење на гра-

ѓаните за сите видови опасности кои го загрозуваат 
населението и материјалните добра; 

- организирање и одржување на врските за раково-
дење и спроведување на мерките за криптозаштита во 
системот на цивилната заштита. 

- пополна на силите на цивилната заштита со 
обврзници; 

- јакнење на мобилизацијата готовност; 
- изработка и усогласување на документите од пла-

новите за употреба на цивилната заштита со плановите 
за одбрана; 

- инспекцискиот надзор во цивилната заштита; 
- изработка на плановите за развој на цивилната 

заштита и следење на нивната реализација; 
- опремување на силите на цивилната заштита; 
- планирање, подготвување и изведување на вежби 

на цивилната заштита и нејзино учество во заеднички 
вежби со структурите на одбраната; и 

- соработка со претпријатијата за производство и 
промет со специјална опрема и средства на цивилната 
заштита за успешно извршување на акциите и задачите 
за заштита и спасување. 

Член 94 

Преку соработка со Министерството за внатрешни 
работи се обезбедува непречено ангажирање на силите 
на цивилната заштита во акциите на заштита и спасу-
вање на луѓето и материјалните добра, а посебно на 
планот на заштитата од пожари. 

Член 95 
Органите на државната власт во подготвувањето 

за остварување на својата функција во воена состојба за 
потребите на заштитата и спасувањето формираат 
стручни тела (комисии, работни групи) кои може да 
допринесат за спроведување на превентивните и опера-
тивните мерки за заштита и спасување. 

Организација на врските во цивилната заштита 

Член 96 . 

Силите на цивилната заштита што ги формира Ре-
публиката, за раководење и командување со акциите за 
заштита и спасување на населението и материјалните 
добра ги користат врските за раководење на органите 
на државната власт, општиот систем на мирновремен-
ските врски и сопствен систем за врски. 

Врските за раководење за потребите на штабовите 
на цивилната заштита од став 1 на овој член, ги реали-
зира единицата за врски за раководење, а врските за 
командување се остваруваат преку соодветни единици 
на цивилната заштита кои се во формацискиот состав 
на единиците и штабовите на цивилната заштита. 
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Месните сили на цивилната заштита, за раково-
дење и командување со акциите за заштита и спасу-
вање, ги користат постојните мирновременски врски и 
курирските врски. 

Член 97 
Штабовите за цивилна заштита заедно со Мини-

стерството за одбрана, изработуваат план за организа-
ција и работа на врските за раководење и командување 
на цивилната заштита. 

Употреба и дејствување на цивилната заштита во војна 

Член 98 

Во услови на војна цивилната заштита на целиот 
простор на Републиката, презема превентивни мерки за 
заштита и ги спроведува предвидените постапки во 
областа на самозаштитата. 

Во услови на настанување на непосредна опасност 
од воени дејства и елементарни непогоди и други не-
среќи во војна, се врши навремено тревожење на граѓа-
ните, единиците и штабовите на цивилната заштита и 
сите други органи и претпријатија со цел да се избегнат 
непосредните загуби. 

Во зависност од видот на опасноста, силите на ци-
вилната заштита преземаат активности за соодветно 
засолнување на населението. 

По престанување на опасноста, единиците и шта-
бовите на цивилната заштита преземаат активности за 
спасување на настраданото и загрозено население и от-
странување на настанатите последици. 

Член 99 
Штабовите на цивилната заштита го насочуваат 

дејствувањето на единиците на цивилната заштита и на 
другите учесници во заштитата и спасувањето, соби-
раат податоци за настанатите последици, вршат ана-
лизи и ги известуваат соодветните раководства за по-
следиците и преземените мерки и обезбедуваат сора-
ботка и координација со оружените сили, Министер-
ството за внатрешни работи со другите надлежни ор-
гани, организации и претпријатија. 

Член 100 ' 
Специјализираните единици на цивилната заштита 

се употребуваат за заштита и спасување на населението 
и материјалните добра и отстранување на последиците 
во најзагрозените објекти и реони. 

Во акциите на заштитата и спасувањето каде се 
ангажирани специјализираните единици на цивилната 
заштита се ангажираат и универзалните единици на ци-
вилната заштита, граѓаните како и соодветните екипи 
на општествените организации и претпријатијата. 

Член 101 
На помалку загрозените подрачја заштитата и спа-

сувањето се спроведува преку универзалните единици 
во населбите и претпријатијата и учество на граѓаните 
во рамките на самозаштитата. 

Член 102 
Во подрачјата, кои се под контрола на силите на 

непријателот, цивилната заштита се трансформира и 
заштитата и спасувањето на населението и материјал-
ните добра се врши во рамките на самозаштитата. 

Оспособување и опремување на цивилната заштита 

. Член 103 
Обуката во цивилната заштита се планира, органи-

зира и спроведува на сите нивоа во Републиката. 

Обуката е задолжителна за сите припадници ра-
споредени во силите на цивилната заштита што ги фор-
мираат Републиката, претпријатијата, јавните установи 
и служби и единиците на локалната самоуправа. 

Член 104 
Со припадниците на цивилната заштита се спрове-

дува основна и дополнителна обука. 
Раководните и командните кадри на цивилната 

заштита се обучуваат и по пат на курсеви и семинари. 
Практичната проверка на оспособеноста на едини-

ците и штабовите на цивилната заштита се врши преку 
организирање и спроведување на смотри, тренажи, нат-
превари и вежби . 

Член 105 
Обуката со силите на цивилната заштита се спро-

ведува во Центарот за обука за одбрана на Републи-
ката, во образовните институции (училиштата и работ-
ничките универзитети), во претпријатијата, јавните 
установи и служби. 

Во Центарот за обука за одбрана на Републиката, 
како и по пат на негово ангажирање по реони, се обучу-
ваат маневарските сили на цивилната заштита, односно 
силите на цивилната заштита што ги формира Републи-
ката. 

Во Републичкиот центар за обука се обучуваат и 
раководните и командните кадри на специјализираните 
единици на цивилната заштита што ги формираат прет- ' 
пријатната, јавните установи и служби. 

Обуката со припадниците на месните сили на ци-
вилната заштита ја организираат и спроведуваат, секој, 
за своите сили што ги формирал, претпријатијата, јав-
ните установи и служби и други. 

Во образовните институции, претпријатијата, јав-
ните установи и служби може да се обучуваат и месните 
сили на локалната самоуправа. 

Практичниот дел од обуката се спроведува и на 
поличните на Армијата на Републиката, Министер-
ството за внатрешни работи и во одделни претприја-
тија, јавни установи и служби. 

Член 106 
Финансирањето на обуката на силите на цивилната 

заштита што ги формира Републиката (маневарски 
сили) го врши Министерството за одбрана. 

Финансирањето на обуката на месните сили го 
вршат претпријатијата, јавните установи и служби и 
единиците на локалната самоуправа. 

Член 107 
Материјалното обезбедување на силите на цивил-

ната заштита се врши според документите за развој и 
документите за употреба на цивилната заштита. 

Под материјално обезбедување на цивилната заш-
тита се подразбира снабдувањето на цивилната заштита 
со средства, опрема и исхрана, како и санитетско, вете-
ринарно и финансиско обезбедување. 

Член 108 
Опремувањето на силите на цивилната заштита Се 

врши според личниот и материјалниот состав што го 
пропишува Министерот за одбрана. 

Член 109 
Маневарските сили на цивилната заштита се опре-

муваат со комплетна лична и заедничка опрема, како и 
со специјални средства, алати, механизација и возила. 

Материјалното обезбедување на маневарските 
сили го финансира Републиката, а дел од средствата, 
првенствено механизација и превозни средства се обез-
бедуваат по основ на материјална обврска. 
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Член НО 
Материјалното обезбедување на месните сили на 

цивилната заштита го вршат претпријатијата, јавните 
установи и служби и единиците на локалната самоу-
права од сопствени средства согласно личниот и мате-
ријалниот состав пропишан од Министерот за одбрана. 

Член 111 
За функционирање на цивилната заштита се фор-

мираат и потребни резерви на материјални средства. 
Видот и обемот на резервите на материјалните 

средства со решение ги утврдува Министерот за од-
брана. 

Член 112 
Набавка, ремонт и сервисирање на средства и 

опрема на цивилната заштита, се врши преку претпри-
јатија овластени за таа намена. 

Приправност и мобилизација на цивилната заштита 
Член 113 

Приправност на цивилната заштита опфаќа пре-
земање на организациски, безбедносни, одбранбено -
заштитни мерки и постапки заради зголемувана на под-
готвеноста за извршување на задачите за заштита и 
спасување на населението и материјалните добра од 
воените дејства. 

Член 114 
Со мобилизацијата, силите на цивилната заштита 

се доведуваат во состојба на готовност за. активирање 
во извршувањето на задачи за заштита, спасување и 
отстранување на последиците според документите за 
употреба на цивилната заштита. 

Мобилизацијата на цивилната заштита може да 
биде општа и делумна. 

Општата мобилизација ги опфаќа сите сили на ци-
вилната заштита, а делумната одделни нејзини делови. 

Член 115 
Мобилизацијата на цивилната заштита се органи-

зира во согласност со документите за употреба, а се 
извршува според документите за мобилизација. 

Член 116 
За подготвување и извршување на мобилизацијата 

на цивилната заштита одговорни се: 
1. министерот за одбрана и командантот на Репу-

бличкиот штаб на цивилна заштита - за подготвување и 
извршување на мобилизацијата на штабовите и едини-
ците што ги формира Републиката; 

2. претседателот на собранието на општината и 
командантот на општинскиот штаб за цивилна заштита 
- за подготвување и извршување на мобилизацијата на 

штабовите и единиците што ги формираат единиците 
на локалната самоуправа; 

3. функционерот - директорот и командантот на 
штабот, односно повереникот на цивилната заштита -
за подготвување и извршување на мобилизацијата на 
штабовите и единиците на цивилната заштита што ги 
формираат органите на државната власт, јавните уста-
нови и служби и претпријатијата; 

4. штабовите, поверениците на цивилната заштита 
и командирите на единиците на цивилната заштита - за 
подготвување и извршување на мобилизацијата на фор-
мациските состави со кои раководат и командуваат. 

Член 117 
Заради проверување на мобилизацијата подго-

твеност и спроведување на обука со силите на цивил-
ната заштита, во мир може да се спроведува пробна 
моблизација. 

Мобилизацијата од став 1 на овој член ја наредува 
командантот на Републичкиот штаб за цивилна заши 
тита во согласност со Министерот за одбрана. 

Член 118 
Мобилизација на силите на цивилната заштита на-

редува Претседателот на Републиката. 
Спроведувањето на мобилизацијата го врши Ми-

нистерството за одбранам 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 119 
Органите на државната власт, претпријатијата, 

јавните установи и служби и единиците на локалната 
самоуправа се должни своите акти да ги усогласат со 
одредбите од оваа Уредба во рок од 6 месеци од денот 
на нејзиното влегување во сила. 

Член 120 
Со денот на влегување во сила на оваа Уредба 

престануваат да важат Насоките за организирање, под-
готвување и функционирање на цивилната заштита во 
СР Македонија со мерки и критериуми, донесени од 
Претседателството на СР Македонија стр.дов.бр. 82/ 
100 од ноември 1986 година. 

Член 121 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник“ на Република 
Македонија. 

, Бр. 23-74Л 
19 август 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател на Владата; 
д-р Никола Кљусев , с.р. 

При,лог б р . 1 
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, Н а ч е л н о шема на о р г а н и з а ц и ј а н а П р и л о г б р . З 
ЦЗ в о е д и н и ц а н а л о к а л н а с а м о у п р а в а 

Прилог б р . 2 
Н а ч е л н а шема на о р г а н и з а ц и ј а н а ЦЗ в о 
н а с е л б а , п р е т п р и ј а т и е и ј а в н а у с т а н о в а 
и служба 
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Н а ч е л н а шема н а о р г а н и з а ц и ј а н а ЦЗ П р и л о г б р . 4 
н а н и в о на Р е п у б л и к а 

1039. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 38/90), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.VIII.1992 година, до-
несе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА 

МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО 
Член 1 

Во Уредбата за ограничување на прометот на мо-
торен бензин и дизел гориво („Службен весник на Репу-
блика Македонија44 бр. 43/92), членот 2 се менува и 
гласи: 

„Бонови за моторен бензин и дизел гориво за вози-
лата на кои постои правото на сопственост се издаваат 
за месец септември по возила и тоа: 
- патнички (приватни) возила 20 литри/месечно 
- патнички (службени) возила . . . . . 40 литри/месечно 

За останатите корисници на моторен бензин и дизел-
-гориво количините ќе бидат определени со посебно 
упатство кое ќе го донесе Министерството за стопан-
ство. 

Корисниците на моторен бензин и дизел-гориво 
опфатени со оваа уредба и Упатството, можат да купу-
ваат девизни бонови од АМСМ во неограничени коли-
чини. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила од денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува од 1 септември 1992 година. 

Бр. 23-2600/1 
25 август 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

1040. 

Врз основа на член 91 од Уставот на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија на сед-
ницата, одржана на 20.VIII.1992 година, донесе 

Р Д Л З Д А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЉУБЉАНА 

Член 1 

Република Македонија отвора дипломатско прет-
ставништво во Република Словенија во ранг на амба-
сада со седиште во Љубљана. 

Член 2 

Се задолжува Министерството за односи со стран-
ство да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 

Оваа одлука. вл,егува ло сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Бр. 23-2378/1 
19 август 1992 година , Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев с.р. 



26 август 1992̂ ^̂ ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 955 

1041. 
Врз основа на член 91 од Уставот на Република 

Македонија, Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 20. VIII П992Гѓодина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОНЗУЛАРНИ ОД-
НОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУ-

БЛИКА БУГАРИЈА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува конзуларни 

односи со Република Бугарија на ниво на генерални 
конзулати. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за односи со стран-

ство да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 23-2562/1 
20 август 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

1042. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25.VIII. 1992 година, донесе 

ОДЛУ,КА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ 

1. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати ги формираат цените за одделни нафтени де-
ривати така што највисоките цени изнесуваат, и тоа за: 

1.1. Моторен бензин ден./лит. 
- МБ-86 420,00 
-МБ-98 450,00 
-МБМ-95 450,00 

1.2. Гасно масло-дизел гориво 
Д-1 и Д-2 330,00 

1.3. Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 195,00 

1.4. Масло за горење (мазут) 
-лесно(Л) 65,00 
-средно (С) 55,00 

2. За индивидуалните земјоделски производители 
највисоките цени на дизел горивото Изнесуваат за: 

Д-1 и Д-2 210,00 

3. Средствата за компензација на дизел горивото 
ќе се. обезбедат од Републичкиот буџет врз основа на 
приложена соодветна документација како и за други 
корисници (пекари, производство^^ клеко, комунал-
ните претпријатија, градски и приградски сообраќај и 
внатрешниот транспорт во рудниците). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 26.VIII. 1992 
година од 00,01 часот. 

Бр. 23-2599/1 
25 август 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

1043. 
Врз основа на член 49 од Законот на Владата на 

Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19.08.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕС-ЦЕНТАР ЗА 
РАБОТА НА СТРАНСКИ НОВИНАРИ ВО РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за основање на меѓународен Прес-

центар за работа на странски новинари во Република 
Македонија бр. 23.2011/1 од 19 јуни 1992 година, по член 
4 се додава нов член 5 кој гласи: 

„Со меѓународниот Прес-центар раководи дирек-
тор, кој го именува и разрешува Владата на Република 
Македонија“. 

Член 2 
Членот 5 станува член 6. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 23-2011/1 
19 август 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

1044. 
Врз основа на член 91 од Уставот на Република 

Македонија, Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 20.VIII.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОФИЈА, РЕПУ-

БЛИКА БУГАРИЈА 
Член 1 

Република Македонија отвора конзуларно прет-
ставништво во Република Бугарија во ранг на Генера-
лен конзулат со седиште во Софија. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за односи со стран-

ство да ја спроведе оваа одлука. 
Член 3 

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

Бр. 23-2562/1 ' 
20 август 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
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1045. 
Врз основа на член 61 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81, 
40/87,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ,ДЕТСКА 

НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 5. ДО 11. X. 1992 
ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот на ,Детска недела“ што 

ќе се наплатува во времето од 5. до 11. X. 1992 година 
изнесува: 

1. На секој продаден влезен билет за тетар, кино, 
уметничка изложба и други културни манифестации -
50,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи - 20,00 денари; 

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, 
автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот); 

4. На секој продаден возен билет во авионскиот 
сообраќај -1.000,00 денари; 

5. На секој влезен билет за спортски натпревари и 
други спортски приредби - 50,00 денари. 

II 
, Придонесот на ,Детска недела“ ќе се плаќа во 

маркици кои за таа намена ги издава Сојузот за грижи и 
воспитување на децата на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 23 - 2418/1 
19 август, 1992 година 

Скопје 

1046. 
Врз основа на член 10, став 2 од Уредбата за усло-

вите, начинот и постапката за доделување на градежно 
земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/91 и 15/92), 
Владата на Република Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПО-

СРЕДНА СПОГОДБА 

1. Се дава согласност за доделување на градежно 
неизградено земјиште за изградба на деловен објект со 
непосредна спогодба на претпријатието во мешовита 
сопственост „ИПИС" Д.-О. О. - Скопје. 

Согласноста се дава за доделување на градежно 
земјиште според Извод од урбанистички план на град 
Скопје број 2877 од 22. 05. 1992 година, што претста-
вува градежна парцела формирана од КП. бр. 294/5, 
294/6, 301/4, 302/2, 303/4 и 304/3 сите во КО Скопје. 

2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23 - 2480/1 Претседател на Владата, 
19 август 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 

1047. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање и член 16 од 
Законот за експропријација („Службен весник на 
СРМ“, број 38/85,18/89 и 38/90), Владата на Република 
Македонија на својата редовна седница, одржана на 19. 
VIII. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ СКОПЈЕ - КУ-
МАНОВО - КРИВА ПАЛАНКА, НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се 
определува локација за изградба на бензинска пумпа со 
придружни објекти на магистралниот пат Скопје - Ку-
маново - Крива Паланка, на подрачјето на општината 
Крива Паланка, чиј инвеститор е Дончо Дончевски од 
Крива Паланка и се определува земјиштето кое му при-
паѓа на објектот за негова редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа Одлука е графичкиот при-
лог - ситуација во М: 500, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и екологија. 

3. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23 - 2421/1 
19 август 1992 година 

Скопје Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

1048. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
84) член 13 од Законот за системот на општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/ 
89), кој согласно член 5 од Уставниот закон на Уставот 
на Република Македонија се применуваат како репу-
блички пропис, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.VIII. 1992 годинa донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Цените на одделни комунални услуги можат да 
се зголемат до 75% ,и тоа кај: 

- вода за пиење и прочистување и одведување на 
отпадни води и 

- производство на сурова вода. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија^, /а ќе се применува од 1.09.1992 година. 

Број 23-2536/1 
25 август 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

,Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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1049. 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 26/92) и Одлуката за потврдување на заврш-
ната сметка на Народната банка на Република Македо-
нија за 1991 година („Службен весник на РМ“ бр. 36/92), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 25.08.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ВИШО-
ЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1991 ГОДИНА 

1. Средствата од вишоците на приходите над расхо-
дите на Народната банка на Македонија за 1991 година 
во износ од 207.600.000,00 динари се распределуваат за 
развој на земјоделството. 

2. Критериуми за користење на средствата се зна-
чењето и улогата на правните субјекти во унапредува-
њето на целокупното земјоделско производство, обра-
ботливата површина и расположивиот приплоден доби-
ток (крави и овци). 

3. Пренесувањето на средствата на крајните корис-
ници ќе го изврши Народната банка на Република Ма-
кедонија. 

4. Составен дел на оваа одлука е списокот на пред-
ложените корисници на средствата од точка 1 на оваа 
одлука. 

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

Бр 23-2580/1 Претседател на Владата, 
25 август 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХО-
ДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДО-
НИЈА ПО ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 1991 Г. ПО КОРИСНИЦИ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА 
ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНА 

БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА 

КОРИСНИЦИ ИЗНОС 

1. ЛОС АК „Малеш“ - Берово 2.000.000 
2. ЛОС „Млечна“ - Пехчево 700.000 
З.ЗК„Пелагоннја"- Битола . 17.5(8.000 
4.33 Ј . Георгиевски“ - Битола 180.000 
5. ПОС ЛИК „Лозар" - Битола 630.000 
6.33 „Лешница“ - с. Локвица ^ 980.000 
7. АД ЗК „Анска Река“ - Валандово 1.200.000 
.8. ЗИКлБрегалница" - Виница 380.000 
9.33 „Момин Преслап“-Блатец 230.000 

10. „Горни Полог“ - Гостивар 390.000 
11. ПОС „Напредок“ - Гостивар 930.000 
12. „Чеде Филиповски“ - Маврово 1.500.000 
13. „Живко Брајковци“ - Трница - Гостивар 1.300.000 
14. „Напредок“ - Требиште - Гостивар 380.000 
15. „Габрово“ - с. Нистрово - Гостивар 1.300.000 
16. „Кочо Рацин“-Лазарополе 1.600.000 
17. „Бистра“ -Галичник 1.200.000 
18. „Злате Мраковски“ - Гостивар 230.000 
19. ЗК „Прогрес“ - Дебар 700.000 
20. ЗИК „Сандански“ -Делчево 630.000 
21.33 „Прогрес“ - Делчево 140.000 
22. АД ЗИК „Кочанско Поле“ - Кочани 2.400.000 

23.33. „Моша Пијаде“ - с. Г. Полог 630.000 
24.33 „Зрново" - Зрновци 130.000 
25. ЗЗ „Галеб“ - с. Тркање 217.000 
26. АД ЗК „Кичево“ - Кичево 1.000.000 
27. АД „Малина“ - Крива Паланка 780.000 
28. АД „Крива Паланка“ - Крива Паланка 640.000 
29. ЗИК „Куманово“ - Куманово 3.200.000 
30. „Тутунски Комбинат“ - Куманово 400.000 
31. ЗИК „Клечовци" -Куманово 540.000 
32. ЗЗ „Слога Уминдол" - Куманово 200.000 
33. АД „Нико Доага“- Крушево 300.000 
34. ЗЗ „Симо Тренов“ - Крушево 150.000 
35. АД „Силекс" - ПЦ „Земјоделие“ - Кратово 1.000.000 
36. АК „Тиквеш“ - Кавадарци 11.400.000 
37. ЗС ,Душан Ќириќ“ -Росоман 460.000 
38. „Црвени Брегови“ - Неготино 1.900.000 
39. „Дуброво“ - Неготино 1.400.000 
40. „Пепелиште" - Неготино 340.000 
41. ,Демир Капија“ - Демир Капија 380.000 
42. „Венец“ - Неготино 530.000 
43. „Антигона“-Неготино 150.000 
44. „Фондово" - Неготино 230.000 
45. ДОО „14 Септември“ - Св. Николе 150.000 
46. ДОО „Џумајлија" - Св. Николе 2.100.000 
47. ДОО „С. Цветковски“ -Св. Николе 440.000 
48. ДОО „Кооперација со малопродажба" - Св. Николе 400.000 
49. ДОО „1-ви Мај“ - Св. Николе 1.700.000 
50. ДОО „Ерџелија“ - Св. Николе 1.300.000 
51. ДОО „Сточарство со преработка“ - Св. Николе 2.400.000 
52. ОПП „Сточар“ - Струга 1.000.000 
53. ЗЗ „Вевчани“ - Вевчани 150.000 
54. АД ЗК „Струга“ - Струга 250.000 
55. Ф-ка „Стружанка“ - Струга 300.000 
56. ЗИК „Струмица“ -Струмица 4.983.000 
57. ЗЗ „Горица“-Охрид 130.000 
58. „Кузман Ј. Питу“ - с. Славеј - Прилеп 3.600.000 
59. „Долнени“ - с. Долнени - Прилеп 1.700.000 
60. „Тополчани“ - с. Тополчани - Прилеп 3.700.00 
61. „Тутунски Комбинат“ - Прилеп 370.000 
62. „Земпромет"-АД Скопје-РЕ Прилеп 220.000 
63. ОП „Агро Мариово“ - Витолиште 1.200.00 
64. ЗЗ „Златен Клас“ - Г. Коњари 150.000 
65. ЛОС „Жито Клас“ - Пробиштип 720.000 
66. ПОСЗС„ММ. Брицо“-Гајранци 800.000 
67. ЗИК „Радовишко Поле“ - Радовиш 1.700.000 
68. АД „Агроплод" - Ресен 300.000 
69. ЗИК „Тетово“-Тетово 680.000 
70. ЗЗ „Единство“ - Волковија 240.000 
71. УЦНО „Моша Пијаде“-Тетово 1.200.000 
72. АК „Лозар" - Т. Велес 3.600.000 
73. ЗК „Вардар“ - Т. Велес 2.200.000 
74. „Југотутун" - Т. Велес 150.000 
75. ДОО „Таринци“ - Штип 2.800.000 
76. ДОО „Блаже Сандов“ -Радање 630.000 
77. „Санто Ѓоргиев“ - Штип 150.000 
78. ДОО „Долни Балван“ - „1-ви Мај“ - Штип 600.000 
79. ДОО „Три Чешми“ - Штип 2.700.000 
80. ДОО „Лакавица“ - Штип 700.000 
81. ОЗОП „Реи Мај“ - Драгоево 2.600.000 
82. АД „Градинар“ - Охрид ^ 1.150.000 
83. ЗЗ „Слога“ - Софилари - Штип 250.000 
84. ОП „Водостопанство - Вардар“ - Скопје 700.000 
85. ВЛ „Повардарие" - Гевгелија 800.000 
86. РО Водостопанство „Осојница" - Виница 500.000 
87. ВРО „Водостопанство Црни Дрим“ - Струга 700.000 
88. Водостопанство „Паљурци" - Богданци 600.000 
89. ДОО „Кичевско Поле“-Кичево 600.000 
90. РО „Водостопанство - Извори“ - Гостивар 2.100.000 
91. ВРО „Водостопанство Охридско Езеро“ - Охрид 700.000 
92. ВРО „Водостопанство Неготинско Поле“ - Неготино 2.300.000 
93. РО за стопанисување со води „Машково“ - Радовиш 1.000.000 
94. ВРО „Водостопанство - Куманово“ - Куманово 2.300.000 
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95. ВП „Полог“ -Тетово 2.500.000 
96. ВП „Тиквеши поле“ - Кавадарци 2.500.000 
97. ВРО „Водостопанство Преспанско Езеро“ - Ресен 2.000.000 
98. ВПОС „Брегалница“-Кочани 3.900.000 
99. РО Х и с „Стрежево“ - Битола 4.300.000 

100. БРО „Малешев^ Поле“ - Берово 400.000 
101. ВПОС „СтрумичкиСлив“-Струмица 1.500.000 ' 
102. АДМС „Струмица“ - ДОО „Кооперација“ - Струмица 1.000.000 
103. АДЗИК „Овие Поле“ - ДОО „Водостопанство“ - Св. Николе 1.400.000 
104. АД „Црвена Звезда“ - ДОО „Водостопанство“ - Штип 1.300.000 
105. ВОП „Водостопанство - Пелагонија" - Битола 1.200.000 
106. РО за водостопанство „Еуросгерна" - Прилеп 1.200.000 
107. ОП Завод за водостопанство на РМ - Скопје 3.000.000 
108. АДЗИК „Диска Река“ РЕ „Водостопанство“ - Валандово 1.000.000 
109. АД „Лозар" - Сектор водостопанство - Македонија - Т.В. 1.000.000 
НО. ПОС „Петровец“ - Петровец - Скопје 4.500.000 
111. ПОС „Сингелиќ“ - Сингелиќ - Скопје 5.500.000 
112. ЛОС „Трубарево“ - Трубарево - Скопје 1.800.000 
113. ООЗТ „Фаќ. Стоп“-Трубарево-Скопје 1.400.000 
114. КПД „Идризово“ Економија - Скопје 680.000 
115. „Агромин" - Карпош - Скопје 150.000 
116.33 „Слобода“ - Зелениково - Скопје 630.000 
117. ПОС „Сковин"-Скопје 300.000 
118. Институт за земјоделство - Скопје 7.600.000 
119. Рец. центар за унапред. вид. и земјоделство „Примена“ - Скопје30.000.000, 
120. ДОО „Југогрозд" - Гевгелија 950.000“ 
121.33 „Мирко Делев“-Негорци-Гевгелија, 100.000 
122. ДОО „Сточаро-ратарство" - Богданци 1.400.000 
123. ДОО „Југолозар"- Богданци ' 200.000 

ВКУПНО: 207.600.000 

1050. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат 
целата земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91), кој 
со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија, е преземен како Репу-
блички закон, Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19 и 20. VIII. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН 
ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА 
ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРО-
ВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕ-
КЛО, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 
ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ ЌЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ 
НА ЖИВОТНИ И НА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ 
ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За извршен ветеринарско-санитарен преглед на 
граничниот премини при извоз, увоз и превоз на пратки 
на животни, производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло, семе за вештачко осеменување, опло-
дени јајни ќелии за оплодување на животни и на други 
предмети со кои може да се пренесува заразна болест, 
се наплатува надомест. 

2. Висината на надоместот, за вагонски, камион-
е т , бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува 
и тоа: 

1) за пратки на животни/копитари и чапункари/ во 
превозно средство: 

- при извоз до 10 тони нето маса 6.000 денари, а за 
секоја натамошна започната тона уште по 600 денари; 

- при увоз до 10 тони маса 12.000 денари, а за 
секоја натамошна започната тона уште по 1.200 денари; 

- во превоз (транзит) до 10 тони нето маса 18.000 
денари, а за секоја натамошна започната ,тона уште по 
1.800 денари; 

2) за пратки на животни /живина, птици, зајаци, 
питоми зајаци и дивеч, како и мајмуни за лаборатори-
ски. потреби/ во превозно средство; 

- при извоз и увоз до пет тони нето маса 6.000 
денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 
600 денари; 

- при превоз /транзит/ до пет тони нето маса 18.000 
денари ара секоја натамошна започната тона уште по 
1800 денари; 

3) за пратки на еднодневна перната живина /пи-
лиња, мисирчиња, гушчиња, пајчиња и др./ во превозно 
средство: 

- при извоз и увоз до 10.000 парчиња - 6.000 де-
нари, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња -
уште по 600 денари; 

- во провоз /транзит/ до 10.000 парчиња 18.000 де-
нари за секои натамошни започнати 1.000 парчиња 
уште по 1800 денари; 

4) за пратки на месо во превозно средство: 
- при извоз и увоз до 10 тони нето маса 6.000 

денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 
600 денари; 

- провоз (транзит) до 10 тони нето маса 17.000 
денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 
1700 денари; 

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и 
производи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за 
вештачко осеменување, оплодени јајни ќелии за опло-
дување на животни, пратки на риби, пчели и производи 
од пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, 
желки и други лазачи и мекотелци и на сите нивни 
производи, лој, техничка маснотија од животинско по-
текло, брашно од животинско потекло (месно, месно-
коскено, крвно, рибино, од пердуви, од рогови и др./, 
смески на храна за животни што содржат суровини од 
животинско потекло, кожи, коски, волна, влакна, 
грива, опашки, рогови, копито, чапункари, животин-
ски внатрешни ограни и животински телесни течности 
во превозно средство; 

- при извоз и увоз до 10 тони нето маса 6.000 
денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 
600 денари; 

- во провоз (транзит) до 10 тони нето маса 17.000 
денари а за секоја натамошна започната тона уште по 
1.700 денари, освен за бродски и авионски пратки, ако 
целокупното превозно средство? една пратка, надомест 
изнесува за секој тон по 1.700 денари. 

3. Висината на надоместот на данковни пратки из-
несува и тоа: 

1) за секое грло на крупни животни, односно за 
секои започнати 10 парчиња ситни животни или 50 пар-
чиња живина или птици: 

- при извоз и увоз 3.000 денари; 
- при провоз (транзит) 6.000, денари; 
2) за пратките од точка 2, подточка 5 на оваа од-

лука 
- при извоз и увоз до три колети - 3.600 денари, а 

за секој натамошен колет ^ уште по 360 денари, 
- во провоз (транзит) до три колети 3.600 денари, а 

за секој натамошен колет уште по 360 денари. Вкуп-
ниот надомест денковна пратка не може да изнесува 
повеќе од висината на надоместот пропишан за тој вид 
пратка, ако тоа би се испратило на вагонска, камин-
ска, бродска или авионска. 

4. Висината на надоместот за животни (кучиња, 
мачки мајмуни и други припитомени диви животни, 
освен животните што му припаѓаат на циркус) по 
парче, односно по пратка изнесува и тоа: 

- при извоз и провоз /транзит/ 6.000 денари 
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- при увоз 9.000 денари 
Надоместот на животни што му припаѓаат на цир-

кус се наплатува според одредбите од точка 2 ц 3 на 
оваа одлука. 

5. Висината на надоместот за остаток на товар по 
чистење на бродот односно шлепот, по брод односно по 
шлеп изнесува 3.800 денари; 

6. Надоместот за извршениот преглед на пратките 
од точка 2 до 5 на оваа одлука во провоз /транзит/ се 
плаќа на влезниот граничен премин. По исклучок, ако 
прегледот не е извршен на влезниот граничен премин, 
пратката се прегледува на излезниот граничен премин, 
а надоместот за прегледот се зголемува за 100% од 
надоместот предвиден со тие точки. 

Надоместот за извршениот преглед на пратката од 
точка 2 до 5 на оваа одлука на провоз /транзит/ што се 
претоваруваат во езерските и воздухопловните приста-
ништа во Република Македонија се зголемува за 50%. 

7. Надоместот за преглед на пратките од точка 2 до 
5 на оваа одлука што се врши во текот на ноќ /на 
граничните премини на кои постојат услови за тоа/ се 
зголемува за 50% од износот на надоместот во тие 
точки. 

8. Ако извозникот, увозникот и шпедитерот кој 
врши провоз /транзит/ навремено не ги подготви прат-
ките за ветеринарско-санитарен преглед, а го повикаат 
надлежниот граничен ветеринарски инспектор и ин-
спекторот излезе на местото на прегледот во закажа-
ното време, извозникот, увозникот и шпедитерот се 
должни за секој час на инспекторовото чекање да пла-
тат 6.000 денари. 

9. Висината на надоместот за пратки на земјодел-
ски производи наменети за извоз, ако со меѓународните 
договори за тие пратки се бара уверение дека потекну-
ваат од подрачја што не се заразени со заразни болести 
на животни кои со односниот производ би можеле да се 
пренесуваат на други животни, изнесува: 

- за вагон, камион и контејнер - 6.000 денари; 
- за брод и авион - 10.000 денари. 
10. За пратките за извоз, увоз и провоз наменети за 

потребите на мировните сили и хуманитарните органи-
зации надоместот за извршен ветеринарско-санитарен 
преглед не се наплатува. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Одлуката за висината на надоместот 
за извршен ветеринарско санитарени преглед на пратки 
на животни, производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло, семе за вештачко осеменување, опло-
дени јајни ќелии за оплодување на животни и на други 
предмети со кои може да се пренесува заразна болест 
во прометот преку границата на СФР Југославија („Сл. 
лист на СФРЈ“ бр. 46/91). 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, 

Бр. 23-2451/1 
19 и 20 август 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
Д-р Никола Кљусев, с.р. 

1051. 
Врз основа на член 25 став 2 од Уредбата за начи-

нот на определувањето на висината на надоместоците 
на определени материјални трошоци и други примања 
на работниците во органите на управата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/92) Комиси-
јата за кадровски и административни прашања на Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана на 
17.VIII. 1992 година, дбнесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН 
1. Надоместокот на зголемените трошоци за ис-

храна и ноќевање за работа на терен на работниците во 
органите на управата и на функционерите и раковод-
ните работници што ги именува односно назначува Вла-
дата на Република Македонија изнесува дневно 50% од 
износот на дневницата. 

2. Надоместокот за работа на терен, во случај кога 
на теренот не е организирана исхрана и ноќевање изне-
сува 75% од износот на дневницата. 

3. Надоместокот за работа на терен во случај кога 
на теренот не е организирана исхрана изнесува 67,5% 
од износот на дневницата, а кога на теренот не е орга-
низирано ноќевање изнесува 57,5% од износот на днев-
ницата. 

4. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување на висината на надоместокот на трошоците 
за работа на терен („Службен весник на СРМ“ бр. 13/ 
82, 21/83). 

5. Оваа одлука ќе стапи во сила со денот на донесу-
ваното а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 17-2548/1 Претседател на 
17 август 1992 година Комисијата за кадровски 

С к о п ј е и административни прашања, 
д-р Блаже Ристовски , с.р. 

Врз основа на член 109 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на РМ“ бр. 8/92) и член 46, став 4 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 19^111. 1992 го-
дина, донесе 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПОТРЕБА 
НА ЕДИНИЦИТЕ И ШТАБОВИТЕ НА ЦИВИЛ-
НАТА ЗАШТИТА ШТО ГИ ФОРМИРА РЕПУБЛИ-
КАТА, ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И ДРУГИ НЕ-

СРЕЌИ ВО МИР 
Член 1 

Со ова упатство се утврдува начинот и постапката 
за употреба на единиците и штабовите на цивилната 
заштита што ги формира Републиката (во натамош-
ниот текст: Републички сили на ЦЗ) во акциите за 
заштита и спасување на загрозеното население и мате-
ријалните добра и отстранување на последиците во вон-
редна состојба и други несреќи во мир. 

Во состав на Републичките сили на цивилната заш-
тита од став 1 на овој член влегуваат единиците и шта-
бовите на цивилната заштита формирани на ниво на 
Република, региони, подрачни организациони единици 
на Министерството за одбрана и во претпријатијата и 
јавните установи и служби кои се од посебен интерес за 
одбраната, а во чие организирање, подготвување и 
оспособување учествува и Републиката. 

Член 2 
Републичките сили на ЦЗ ќе се ангажираат за от-

странување на последиците од вонредни состојби (при-
родни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и хе-
миски катастрофи) и други несреќи во мир, по оцена на 
Владата или кога надлежните органи ќе побараат по-
мош од Владата на Република Македонија и тоа: 

- органот на управата надлежен за работите на 
земјоделството, шумарството и водостопанството во 
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случај на град, суша, поплави, уривање на брани и лиз-
гање на земјиште, епизотии и епифитотија; 

- органот на управата надлежен за работите на 
урбанизмот, градежништвото, сообраќајот и екологи-
јата во случај на земјотрес, олујни ветрови, одронување 
и лизгање на земјиште во населено или вон населено 
место, снежни намети, поледици и сл.; 

- органот на управата надлежен за здравство во 
случај на епидемии, хемиски катастрофи и зголемена 
радиоактивност или'појава на голем број повредени 

^ лица; 
- органот на управата надлежен за внатрешни ра-

боти во случај на пожари, експлозии и сообраќајни 
несреќи; и 

- органот надлежен за труд и социјална политика 
во случај на потреба за згрижување на населението. 

Надлежните органи на управата од став 1 на овој 
член во барањето до Владата на Република Македонија 
треба да прецизираат за каков вид и обем на непогода, 
односно несреќа се работи и во што се состои бараната 
помош. 

Согласно ставовите 1 и 2 на овој член Владата на 
Република Македонија донесува одлука за ангажирање 
на републичките сили на ЦЗ и му наложува на Репу-
бличкиот штаб за цивилна заштита да ги преземе по-
требните активности и задачи за употреба на овие сили. 

Член 3 
Врз основа на одлуката за Владата, командантот 

на Републичкиот штаб за цивилна заштита врши про-
ценка на настанатите состојби и потребите за нивно 
санирање и издава наредба за ангажирање и употреба 
на Републичките сили на ЦЗ во заштита, спасување и 
згрижување на настраданото население и отстранување 
на последиците. 

Член 4 
Раководењето и командувањето со републичките 

сили на ЦЗ ангажирани во акциите на заштита и спасу-
ван,а го остварува Релублџчкиот штаб за цивилна заш-
тита преку подрачните штабови за цивилна заштита. 

Член 5 
Републичките сили на ЦЗ се употребуваат за ин-

тервенции на целиот простор на територијата на Репу-
бликата. 

Републичките сили на ЦЗ формирани на ниво на 
региони, односно подрачни организациони единици на 
Министерството за одбрана првенствено се употребу-
ваат за интервенции во однапред предвидените реони, 
односно објекти, а потоа се ангажираат и во други за-
грозени подрачја на територијата на Републиката. 

Републичките сили на ЦЗ се насочуваат кон заш-
титата и спасувањето на луѓето и материјалните добра 
во најзагрозените објекти и реони, првенствено на лу-
ѓето, гасење и локализирање на настанатите пожари, а 
потоа расчистување на урнатини и други задачи. 

Член 6 
Материјално-финансиското и интендантското 

обезбедување на Републичките сили на ЦЗ, ангажи-
рани во акциите на заштита и спасување во вонредни 
состојби и други несреќи во мир ги сноси надлежниот 
орган што ја побарал помошта од Владата. 

Владата на Република Македонија ќе ги сноси фи-
нансиските трошоци што ќе бидат потребни за рефун-
дација, патни и дневни и други тјрошоци на припадни-
ците на силите на ЦЗ кои ќе бидат ангажирани во 
акциите за заштита и спасување. 

Член 7 
По потреба и по барање на Републичкиот штаб за 

цивилна заштита, односно подрачниот штаб за цивилна 
заштита непосредно обезбедување на објектите и про-

сторот каде што републичките сили на ЦЗ ги извршу-
ваат задачите, вршат единиците на Министерството за 
внатрешни работи и Армијата на Република Македо-
нија. 

Член 8 
Од моментот на ангажирањето и употребата на 

републичките единици, Републичкиот штаб за цивилна 
заштита преку подрачните штабови за цивилна заш-
тита го презема командувањето со сите сили ангажи-
рани во акциите за заштита и спасување на населението 
и материјалните добра во загрозеното подрачје. 

Член 9 
При употреба на Републичките сили на цивилната 

заштита, Републичкиот штаб за цивилна заштита и со-
одветните подрачни штабови за цивилна заштита во-
споставуваат соработка и содејство со ресорните мини-
стерства, армијата и другите субјекти кои се во функ-
ција на заштита и спасувањето, раководат и го насочу-
ваат делувањето на сите учесници во акциите за заш-
тита и спасување, ги спроведуваат мерките за заштита 
и спасување, прибираат податоци, ги анализираат и ги 
известуваат раководствата заостанатите последици и 
преземените мерки за отстранување на истите. 

Член 10 
, За успешно функционирање на Републичките сили 

на ЦЗ во услови на вонредна состојба и други несреќи 
во мир, Министерството за одбрана ги изработува след-
ните документи: 

- преглед на сили на ЦЗ во Републиката, региони 
(републички, на локалната самоуправа, на претприја-
тијата и јавните установи и служби од посебен интерес 
за одбраната); 

- постапка за начинот на мобилизацијата - активи-
рањето на силите на ЦЗ; 

- план за употреба на силите на ЦЗ во вонредни 
состојби; 

- постапка и начинот на известувањето на населе-
нието во случај на појава на дополнителни опасности од 
вонредната состојба, односно несреќа; 

- план за користење на расположливите врски; 
- преглед на расположливата механизација и други 

средства што можат да се користат во случај на вон-
редна состојба и други несреќи во мир; 

- план за згрижување на настраданото население; 
- план за евакуација (дисперзија) на населението 

од загрозените подрачја во побезбедни региони; и 
- постапка за известување на претпоставената ко-

манда. 

Член И 
Заради координација, изводи од плановите за анга-

жирање и дејствување во акциите за заштита и спасу-
вање на луѓето и материјалните добра во услови на 
вонредни состојби и други несреќи во мир, органите на 
државната власт, претпријатијата и другите органи и 
служби од областа на: внатрешни работи, здравството, 
урбанизмот и комуналните дејности, индустријата и 
градежништвото, трговијата и снабдувањето, сообра-
ќајот и врските, информациите, противпожарната заш-
тита, Црвениот крсгг и другите општествени организа-
ции, доставуваат до Републичкиот штаб за цивилна 
заштита, односно подрачните штабови за цивилна заш-
тита. 

Член 12 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 23-75/1 Претседател на Владата, 
19 август 1992 година Д-Р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 
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1053. 
Врз основа на член 183 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за вна-
трешни работи, донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИ-
ОНИ ПОДРАЧЈА ЗА МОТОРИ И ПРИКЛУЧНИ 

ВОЗИЛА 

,Член 1 
Во Правилникот за определување регистрациони 

подрачја за моторни и приклучни возила („Службен 
весник на СРМ“, бр. 41/84) во членот 2, точка 7 зборот 
„Струмица“ се брише. 

По точката 7, се додава нова точка 8 која гласи: 
„8. Струмица - за подрачјето на општината Стру-

мица“. 
Досегашните точки 8 и 9 стануваат точки 9 и 10. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 121-31231/1 
18 август 1992 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 

д-р Љубомир Фрчкоски, с. р. 

1054. 
Врз основа на член 248 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91) министерот за вна-
трешни работи, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧ-
ИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ 
СВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПРОБ-
НИТЕ ВОЗЕЊА, ВОНРЕДНИОТ ПРЕВОЗ И 

СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ 

. Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на трошо-

ците сврзани со обезбедувањето на пробните возења, 
вонредниот превоз и спортски или други приредби на 
пат („Службен весник на СРМ“, бр. 18/85), во членот 1, 
2, 3 и 4 зборот „милиција“ се заменува со зборот „поли-
ција“. 

Член 2 
Во членот 3 став 2, член 5 став 3 и член 6 став 1 

зборовите „органот на управата надлежен за вна-
трешни работи што ја обезбедил придружбата" се заме-
нуваат со зборовите „Министерството за внатрешни 
работи“. 

Член 3 
Во членот 4 и во членот 6 став 2 зборовите „орга-

нот на управата надлежен за внатреши работи“ се заме-
нуваат со зборовите „Министерството за внатрешни 
работи“. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

БР- 121-31231/1 Министер 
18 август 1992 година за внатрешни работи, 

С к о п ј е д р Љубомир фрчкоски, с.р. 

1055. 
Врз основа на член 220 став 6 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за вна-
трешни работи, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОС-
НОВАЊЕТО, ОБУКАТА, УНИФОРМАТА И ОЗ-
НАКИТЕ НА СООБРАЌАЈНИТЕ ПАТРОЛИ НА 
ГРАЃАНИ И УЧИЛИШНИТЕ СООБРАЌАЈНИ 

ЕДИНИЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за основањето, обуката, унифор-
мата и ознаките на сообраќајните патроли на граѓаните 
и училишните сообраќајни единици („Службен весник 
на РМ“, бр. 18/85), во членовите 2,6 став 2,10 став 1,16 
став 1 алинеја 2 и 17 став 2 зборовите „општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи“ се 
заменуваат со зборовите „Министерството за вна-
трешни работи“. 

Член 2 
Во членот 7 зборовите „Републичкиот секретари-

јат“ се заменуваат со зборот „Министерството“. 
Член 3 

Во членот 12 зборовите „работниците на милици-
ја“ се заменуваат со зборот „полицијата“. 

Член 4 
Во членот 13 став 1 зборовите „(цртеж бр. 1)" се 

бришат. 
Во ставот 2 зборовите „Делот на ознаката што 

претставува симбол на знамето на СФРЈ ги има истите 
бои како и знамето“ се заменуваат со зборовите „Озна-
ката содржи грб на Република Македонија“. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
Бр. 121 - 31231/1 
18 август 1992 година 

Скопје 
Министер 

за внатрешни работи, 
д-р Љубомир Фрчковски, с. 

ОБРАЗЕЦ Б Р О Ј 1 
(Големина 6ох9о мм) 

Предна стоана 
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Задна с т р а н а 

1056. 
Врз основа на член 157 став 2 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот завна-
трешни работи, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ НА 
ТРАКТОР И ВОЗАЧКА ПОТВРДА 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на дозволата на во-

зач на трактор и возачка потврда („Службен весник на 
СРМ“, бр. 23/85), во членот 3 став 1 и во членот 5 став 1 
кратенката „СРМ“ и зборовите „Социјалистичка Репу-
блика Македонија“ се заменуваат со зборовите „Репу-
блика Македонија“. 

Член 2 
Во членот 3 став 2 и 3 и во членот 5 став 2, 3 и 4 

зборовите „општинскиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи ,што ја издава“ се заменуваат со 
зборовите „Министерството за внатрешни работи спо-
ред местото на издавање на“. 

Во членот 3 став 5 и во членот 5 став 5 зборовите 
„општинскиот орган на Управата надлежен за вна-
трешни работи што ја издал“ се заменуваат со зборо-
вите „Министерството за внатрешни работи според ме-
стото на издавање на“. 

- Член 3 
Овој правилник влегува во, сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во („Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 121-31231/1 
18 август 1992 година 

Скопје 
(насловна страна) 

Министер 
за внатрешни работи, 

д-р Љубомир Фрчкоски, с.р. 
(насловна страна) 

(грб на РМ) 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ НА 
ТРАКТОР 

(сериски број) 

(грб на РМ) 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВОЗАЧКА ПОТВРДА 

(сериски број) 

1057. 
Врз основа на член 163 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ“, бр. 21/84, 31/84, 32/85 и 55/91), министерот за вна-
трешни работи, донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, ДОЗВОЛАТА ЗА 

ВОЗАЧ НА ТРАКТОР И ВОЗАЧКАТА ПОТВРДА 

Член 1 
Во Правилникот за возачката дозвола, дозволата 

за возач на трактор и возачката потврда („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/86), во членот 4 зборовите: „член 
157 став 1, 2 и 3" се заменуваат со зборовите „член 171 
став 1, 2 и 3". 

Член 2 
Во членот 5 став 1 бројот „165" се заменува со 

бројот „180", а зборот „југословенска“ се заменува со 
зборот „македонска“. 

Во ставот 2 зборовите „член 165 став 3" се замену-
ваат со зборовите: „член 180 став 4". 

Член 3 

Во членот 7 став 2 зборот „Југославија“ се заме-
нува со зборовите „Република Македонија“ 

Член 4 
Во членот 10 став 1 зборовите: „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за внатрешни работи на чие 
подрачје“ се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за внатрешни работи според подрачјето каде“. 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи на чие подрач-
је“ се заменуваат со зборовите „Министерството за вна-
трешни работи според подрачјето каде што е загубена 
возачката дозвола." 

Ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во членот 11 став 1, зборовите "„општинскиот ор-

ган на управата надлежен за внатрешни работи на чие 
подрачје“ ре заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за внатрешни работи според подрачјето каде 
што“. 

Ј 

Член 6 
Во членот 18 став 2, зборовите „го заведува орга-

нот на управата надлежен за внатрешни работи на чие 
подрачје е“ се заменуваат со зборовите „се заведува во 
Министерството за внатрешни работи според“. 

Член 7 
Во членот 19 став 1 по зборовите „место на раѓа-

ње“ се додаваат зборовите „матичен број“ ̂  

Член 8 

Во членот 22 став 1 се менува и гласи: 
„Кога возач на моторно возило ќе го промени жи-

веалиштето се врши бришење од евиденцијата во реги-
старот за возачи на моторни возила и истиот се запи-
шува во регистарот за возачи на моторни возила според! 
новото живеалиште“. 

Член 9 
Во членот 27 став 3 зборовите: „на управата надле-

жен за внатрешни работи“ се бришат. 
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Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 121-31231/1 
18 август 1992 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 

д-р Љубомир Фрчкоски, с. р. 

Реден број од регистарот на возачите 

КАРТОН НА ВОЗАЧОТ 

Презиме Име 
Татково Датум на 
име раѓањето 
Место на Матичен број 
раѓање 
Занимање Државјанство 
Датум на издавањето Број на 
дозволата дозволата 

1 Назив на Рок на важноста 
органот што ја на дозволата 
издал дозволата 

1058. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишувањето на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СР Македонија“ бр. 27/86) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-

рат за недвижностите во катастарската општина Кој-
ково, со вкупна површина, 1187 ха, 33 ари, 81 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01. 10. 1992 година. 

Од денот на применуваното на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. „ 

Бр. 6576/1 Директор, 
26 август 1992 година дипл.геод.инж КостаХристов, с. р . 

Скопје 
1059. 

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 
катастар и запишувањето на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СР Македонија“ бр. 27/86) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-
рат за недвижностите во катастарската општина Муш-
ково, со вкупна површина, 1290 ха, 52 ари, 82 м . 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01. 10. 1992 година. 

Од денот на применуваното на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр 6576/1 Директор, 
26 август 1992 година дипл.геод.инж КостаХристов, с. р. 

Скопје 
1060. 

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 
катастар и запишуваното на правата на недвижностите 

(„Сл, весник на СР Македонија“ бр. 27 од 01. 07. 1986 
година) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот опе-

рат за недвижностите во катастарската општина Ка-
врак, со вкупна површина, 720 ха, 13 ари, 13 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01. 10. 1992 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 6576/1 Директор, , 
26 август 1992 година дипл.геод.инж КостаХристов, с. р. 

Скопје 

Во Решението за распоредување на осудени лица 
во казнено-поправни установи и малолетници во завод-
ски установи, објавено во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 48/92, се врши следната 

ИСПРАВКА 

Во делот I под 2 точката ж) се менува и гласи: 
,,ж) Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот 
во сообраќајот член 243 став 3 и 4, освен во врска со 
член 240 став 1 од КЗМ."; 

Бр. 10-2117 
19 август 1992 година 

Скопје 
Министер 

За правосудство и управа, 
м-р Ѓорѓи Наумов, с.р. 

ИСПРАВКА 

Споредувајќи го текстот од објавениот Правилник 
за службата во Армијата на Република Македонија во 
(„Службен весник на РМ“ бр. 48/92) со оригиналниот 
текст на правилникот, се утврдија две технички грешки 
и тоа: 

1. Во член 38 став 2 ред втори, зборот „извод“ 
треба да се замени со зборот „извид" и 

2. Во член 61 став 3 ред втори, бројот „2" треба да 
се замени со бројот ,Д“. 

Бр. 13-633/4 
27 август 1992 година 

Скопје 

Министер за одбрана 
д-р Трајан Гоцевски, с. р. 

По извршеното срамнување на изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Програмата за поставу-
вање на времени објекти во град Скопје (^Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/92) се напра-
вени грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАД СКОПЈЕ 
Во делот „Преглед на предвидени локалитети за 

времени објекти по општини“ за „Општина Кисела Во-
да“, во точка 3, алинеја 4 и во точка 6, алинеја 4, 
наместо зборот „Полипласт", треба да стои зборот 
„Кен“. 

Бр. 20-4937 
21 август 1992 година Министер за урбанизам, 

Скопје градежништво, сообракај 
и екологија, 

д-р Александар Лепавцов, с.р. 
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ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

51' Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, -4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во 
врска со Одлуката за овластување на директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за донесување на решенија за усогласување 
на пензиите („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 9/92), в. д. директорот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 

ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ 
1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 

преквалификација или доквалификација или соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостанатата 
работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој за јуни 1992 година се усогласуваат за 11,57% или 
вкупно за 470,93% со извршеното усогласување од 
54,25% за јануари, 14,73% за февруари^ 26,55% за 
март, 62,3% за април и 40,78% за мај. 

2. Со процентот определен со ова решение за јуни 
1992 година ќе се усогласат и најниските пензии, гра-
ничниот износ на најниското пензиско примање, парич-
ниот надоместок за телесно оштетување и надоместо-
кот за помош и нега. 

3. За месец јули 1992 година пензиите и другите 
парични надоместоци не се усогласуваат поради тоа 
што не се исполнети условите за усогласување и ќе се 
исплатуваат во висина на износите исплатени за месец 
јуни. 

4. Пензиите и другите парични надоместоци за ме-
сец август ќе се исплатуваат како аконтации на достиг-
натото ниво на исплатените пензии за јули 1992 година. 

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

Бр. 02 - 2050 
20 август 1992 година В. д. Директор, 

Скопје Киро Зрмаиовски с. р. 

53. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање 

на услови за вработување на инвалидни лица во пери-
одот 1991-1995 година, а во врска со Одлуката за овла-
стување на директорот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија за донесување 
на решенија за усогласување на пензиите („Сл. весник 
на Република Македонија“ бр. 9/92) в.д. директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО МАЈ 1992 

ГОДИНА 

1. Надоместокот определен со решението бр. 02-
1524 од 22.05.1992 година, за мај 1992 година се усогла-
сува со 40,78 насто и изнесува 427.270,00 денари. 

2. Износот определен со ова решение ќе се испла-
тува како аконтација за јуни 1992 година. 

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

Број 02-2025 
1 август 1992 година в д д и р е к т о р Ј 

С к о п Ј е КироЗрмановски, с.р. 

54. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 3/84,33/86,22/89 и 50/90), а во врска 
со Одлуката за овластување на директорот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за донесување на решенија за усогласува^ на пен-
зиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), 
в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, донесува 

52. Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за 
исплата на пензиите и другите примања на воените оси-
гуреници кои остануваат на територијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 33/92), в. д. директорот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Пензиите на воените осигуреници за јуни 1992 
година се усогласуваат за 11,57% 

2. За јули 1992 година пензиите не се усогласуваат 
поради тоа што не се исполнети условите за усогласу-
вање и ќе се исплатуваат во висина на износите испла-
тени за месец јуни. 

3. Пензиите за август 1992 година ќе се исплату-
ваат како аконтации на достигнатото ниво на исплате-
ните пензии за јули 1992 година. 

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

Број 02 - 2051 
20. август 1992 година В. д. Директор, 

Скопје Киро Зрмановски с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-

ДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА АПРИЛ 1992 ГОДИНА 
1. Надоместоците определени во член 4-8 од О д -

луката број 1249 од 23.1У.1992 година, за мај 1992 го-
дина се усогласуваат со 40,78 насто и изнесуваат: 

- Надоместокот за сместуваа и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради стручно, односно работно оспособување и за 
преквалификација или доквалификација на инвалидите 
на трудот изнесува 15.180,00 денари месечно по корис-
ник. 

-г Надоместокот за вршење на преквалификација 
или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа 
се врши во претпријатијата изнесува 3.745,00 денари, а 
кога се врши во заштитни организации изнесува 
4.220,00 денари месечно по корисник. 

- Кога преквалификацијата или доквалификаци-
ј а на инвалидите на трудот се врши во претпријатие 
надвор од местото на живсење на инвалидот, а сместу-
вањето е обезбедено во интернат, надоместокот изне-
сува 8.400.00 денари месечно по корисник. 
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- За децата и младинците што се наоѓаат на 
стручно, односно работно оспособување и за инвали 
дите на трудот за време на преквалификацијата или 
доквалификација, а не се сместени во интернат, надо-
месток за топол оброк изнесува 2.780,00 денари ме-
сечно по корисник. 

2. Износите определени со ова решение ќе се ис-
платуваат како аконтација за јуни 1992 година. 

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

Број 02-2026 в.д. директор, 
1 август 1992 година Киро Зрмановски, с.р. 

Скопје 

55' Врз основа на член 110-а и 110-д од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89,18/89, 19/90 и 36/ 
91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 29 јануари 1992 година, донесе 

СТАТУТ 
НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој статут, во согласност со Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување (во натамошниот 
текст: Закон), поблиску се уредуваат начинот и усло-
вите за остварување на правата од пензиското и инва-
лидското осигурување, правата и обврските на работ-
ниците и другите работни луѓе кои ги оствариле пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување, орга-
низацијата на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
Фонд), начинот на користењето и располагањето со 
средствата на пензиското и инвалидското осигурување, 
јавноста во работењето на Фондот и неговите органи, 
правата, обврските и одговорностите на органите на 
управувањето и другите органи на Фондот, како и начи-
нот на вршењето на стручно - административните, 
правни и други работи во спроведувањето на пензи-
ското и инвалидското осигурување и други прашања од 
значење за работењето на Фондот. 

.Член 2 
| Правата од пензиското и инвалидското осигуру-

вање се остваруваат во Фондот на начин, услови и по-
стапка утврдени со закрн, овој ,,статут и други општи 
акти на Фондот. 4 

Член 3 
Средствата потребни за остварување на правата од 

пензиското и инвалидското осигурување се обезбеду-
ваат со плаќање на придонес од осигурениците, органи-
зациите и работодавачите, од Буџетот на Републиката 
и од други приходи, на начин определен со Законот. 

Член 4 
Работата на Фондот е јавна. 
Фондот за својата работа ги информира осигурени-

ците, корисниците на правата и јавноста на начин утвр-
ден со овој статут. 

Член 5 
Фондот врши права и должности за одбрана на 

Републиката и е одговорен за извршување на задачите 
во оваа област. 

Член 6 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 
Фондот го претставува претседателот на Управ-

ниот одбор, а го застапува директорот на Фондот. 
Член 7 

Фондот има печат и штембил. 
Печатот на Фондот има форма на круг во кој 

кружно е испишан текст: „Фонд на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија“, а во средината 
водорамно - „Скопје“. 

Штембилот на Фондот има форма на правоаголник 
кој е испишан со текст: „Фонд на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија - Скопје“ со допол-
нување на број, дата и година. 
И. ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 8 

Правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање се остваруваат под условите, во обем и на начин 
утврдени со Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: 
Закон за основните права), Законот, овој статут и 
други општи акти на Фондот. 

1. Старосна пензија 
Пензиска основа 

Член 9 
При утврдувањето на пензиската основа вкупната 

нето плата остварена со работа со полно, пократко од 
полното и подолго од полното работно време во една 
година се сведува на просечен месечен износ кој одго-
вара на нето платата за полно работно време на работ-
никот. 

Износот што одговара на нето платата за полно 
работно време во смисла на став 1 на овој член се 
пресметува така што вкупниот износ на нето платата на 
работникот што се зема предвид за утврдување на пен-
зиската основа, а кој работникот го примил за една 
година, се дели со бројот на часовите што тој ги поми-
нал на работа со полно, пократко од полното и подолго 
од полното работно време, а така добиениот износ по 
час се множи со месечниот просек на бројот на часо-
вите на полното работно време во организацијата во 
периодот во кој е остварена нето платата. Така доби-
ениот износ на нето платата се зема за утврдување на 
пензиската основа. 

Член 10 
Ако работникот се наоѓа во работен однос кај две 

или повеќе организации, а збирот на работните часови 
изнесува полно, помалку од полното или повеќе од пол-
ното работно време, за определување на пензиската 
основа се зема нето платата остварена кај сите органи-
зации пресметана на полно работно време според член 
9 од овој статут. 

Член 11 
На осигуреникот кој на денот на поднесувањето на 

барањето за остварување право на пензија бил надвор 
од осигурување, платите за утврдување на пензиската 
основа, во смисла на член 25 од Законот се пресмету-
ваат според просекот на платите во последната кален-
дарска година која и претходи на годината во која оси-
гуреникот го остварува правото на пензија. 

2. Инвалидска пензија 1 
Член 12 1 

Со право на инвалидска пензија, покрај случаите 
од член 39 од Законот за основните права се здобива и 
осигуреникот кај кого настанала инвалидност пред да 
ги исполни условите на пензискиот стаж пропишани за 
здобивање прајво н“а инвалидска пензија со член 39 став 
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1 точка 2 од Законот за основните права ако дополни-
телно ги исполни тие услови. 

Член 13 
Осигуреникот се здобива со право на инвалидска 

пензија според вкупната состојба на инвалидноста и 
кога на таа вкупна состојба влијаело телесно оштету-
вале кое „. стоело пред стапувањето на работа, од-
носно воен инвалидитет или цивилен воен инвалидитет. 

Член 14 
Инвалид на трудот со преостаната работна способ-

ност кој во Фондот или во организацијата се здобил со 
право на професионална рехабилитација односно прек-
валификација или доквалификација се здобива со право 
на инвалидска пензија кога ќе ги исполни условите од 
член 46 од Законот и кога ќе наврши 50 (маж) односно 
45 (жена) години возраст, ако до тие години не е упатен 
на преквалификација или доквалификација, односно не 
е распореден по завршената преквалификација или 
доквалификација. 

Член 15 
Во случаите кога инвалидноста е предизвикана де-

лумно со повреда на работа или професионална болест 
а делумно со болест или повреда надвор од работата 
ако осигуреникот не ги исполнува условите за здоби-
вање со право на инвалидска пензија врз основа на 
инвалидноста поради болест или повреда надвор од ра-
ботата, инвалидската пензија се определува само во 
висина на делот на пензијата која припаѓа врз основа на 
инвалидноста предизвикана со повреда на работа или 
професионална болест. 

Ако во вкупната инвалидност, повредата на работа 
односно професионалната болест повлекува инвалид-
ност со преостаната работна способност, инвалидската 
пензија се определува, ако е тоа за осигуреникот попо-
волно, само врз основа на инвалидноста со преостана-
тата работна способност како последица на повреда на 
работа односно професионална болест, без оглед на 
годините на живот. 

3. Семејна пензија 
Член 16 

Покрај случаите од член 58 од Законот со право на 
семејна пензија се здобива и вдовица кога детето на 
осигуреникот, односно на корисникот на пензија е ро-
дено по смртта на осигуреникот, односно корисникот 
на пензија со тоа што семејната пензија и припаѓа од 
денот на смртта на осигуреникот, односно корисникот 
на пензија. 

Со право на семејна пензија се здобива и вдовицата 
кај која постоела бременост на денот на смртта на оси-
гуреникот, односно корисникот на пензија, со тоа што 
семејната пензија до раѓањето на детето се одредува за 
еден член на семејството. 

Ако е детето мртво родено или ако умре пред 
навршувањето на 45 дена живот, на вдовицата и при-
паѓа семејна пензија до истекот на 45 дена по породува-
њето. „ ^ 

Член 17 
Како дете на школување во смисла на член 61 од 

Законот се смета ученикот во основно училиште, учи-
лиште за средно образование, студентот на високоо-
бразовна организација и лицето на постдипломски , сту-
дии додека имаат статус на ученик односно студент 
според статутот на соодветната школска организација, 
до навршување на 26 години живот. 

Не се смета како школување во смисла на став 1 од 
овој член школувањето во друго училиште од ист или 
понизок ранг, односно друг факултет по завршувањето 
на едно училиште односно ф а к у л т е т 

Член 18 
Како дете без родители во смисла на член 43 став 1 

точка 2 од Законот за основните права се смета и дете 

кое има еден или двата родитела кои се трајно и на-
полно неспособни за работа. 

Член 19 
Се смета дека внучињата без родители, другите 

деца без родители и родителите ги издржувал осигуре-
никот во смисла на член 43 став 1 точка 2 и 3 од Законот 
за основните права и член 61 став 1 точка 2, член 63 и 64 
став 2 од Законот ако: 

1) не биле во работен однос или не остварувале 
личен доход по друга основа; 

2) не биле корисници на старосна, инвалидска или 
семејна пензија; 

3) катастарскиот приход од земјоделската дејност 
по член на семејство не им изнесувал годишно повеќе 
од 25% од просечната плата остварена во Републиката 
во претходната година; 

4) сите други приходи по член на семејството не 
изнесувале месечно повеќе од 25% од просечната плата 
остварена во Републиката во претходната година. 

Ако лицето од став 1 на овој член има истовремено 
приходи по различни основи и ако тие приходи секое за 
себе се помали од износот од став 1 на овој член за 
утврдување на неговата материјална состојба сите тие 
приходи претходно се сведуваат на приходи по основ на 
работен однос на начин предвиден со член 28 од овој 
статут. 

За брачниот другар, децата на осигуреникот, по-
своените и посиноците постои претпоставка дека осигу-
реникот ги издржувал. 

Член 20 
На децата без двајца родители, семејната пензија 

остварена по едниот родител им се зголемува за дел од 
пензијата што ја користел или што би ја користел дру-
гиот родител и тоа: 

- з а две деца 20% 
-затри деца 30% 
- за четири и повеќе деца 40% 

Семејната пензија зголемена според став 1 на овој 
член не може да изнесува повеќе од износот на највисо-
ката семејна пензија од член 30 од Законот. 

Член 21 
Ако семејната пензија во смисла на член бб од 

Законот припаѓа само на членовите на потесното семеј-
ство или само на членовите на поширокото семејство, а 
некои од нив живеат одделно, вкупната семејна пензија 
се дели на еднакви делови. 

Ако семејната пензија припаѓа и на членови на 
потесното семејство и на членови на поширокото семеј-
ство, а некои од нив живеат одделно, семејната пензија 
претходно се поделува на дел што припаѓа на членовите 
на потесното семејство и на дел што припаѓа на члено-
вите на поширокото семејство, па секој дел понатаму се 
дели на еднакви делови. 

Поделба на пензијата во смисла на одредбите на 
став 1 и 2 од овој член се врши и кога на некој од 
(^корисниците на пензија привремено му се запре ис-
платата на семејната пензија што му следува додека 
траат околностите за запираното на исплатата на пен-
зијата предвидени со Законот и овој статут. 

Член 22 
' Ако семејната пензија ја користат двајца или по-

веќе членови на семејството, па на некој од нив му 
престане правото на пензија, на преостанатите членови 
кои имаат право на семејна пензија повторно им се 
определува висината на пензијата. Така определената 
пензија припаѓа од денот од кога на некој од (^корисни-
ците му престане правото на пензија. 

Ако исплатувањето на семејната пензија биде за-
прено или ако правото што припаѓа на одделен член на 
семејството мирува, не се врши повторно определување 



26 август 1 9 9 2 ^ ^ ^ ^ С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 967 

на семејната пензија на останатите корисници на пензи-
јата. 

Ако на вдовицата или вдовецот заради вработу-
вање или користење на старосна или инвалидска пен-
зија не им се исплатува семејната пензија што им при-
паѓа, на останатите членови на потесното и поширо-
кото семејство/ за тоа време им се исплатува семејна 
пензија во висина што ќе се определи како да вдовицата 
односно вдовецот немаат право на семејна пензија. 

, 4. Најнизок износ на пензија 

Член 23 
На корисниците на старосна, предвремена ста-

росна, инвалидска и семејна пензија, во смисла на член 
28 став 1, член 56 и 67 од Законот, им се обезбедува 
најнизок износ на пензија без оглед на приходите на 
семејството, во висина што ја определува Фондот со 
општ акт, но најмалку во висина од 50% од загаранти-
раната плата. 

5. Додаток на пензија 

Член 24 
На корисниците на старосна, предвремена ста-

росна, инвалидска и семејна пензија чија пензија е по-
мала од граничниот износ на најниското пензиско при-
мање и кои немаат други приходи доволни за издржу-
вање, им се обезбедува додаток на пензијата. 

Со општ акт на Фондот се определува кога корис-
никот на пензија и членовите на неговото домаќинство 
немаат други приходи доволни за издржување во смисла 
на став 1 на овој член. 

Член 25 
Како приходи на домаќинството на корисникот на 

пензија се сметаат приходите остварени во годината 
што претходи на годината во која е поднесено бара-
њето, и тоа: 

1) приходи остварени врз основа на работен однос 
(плата, надоместоци, пензии); ' 

2) катастарски приход од вршење на земјоделска 
дејност; 

3) приходи од вршење на самостојна или професи-
онална дејност или од интелектуални услуги, како и 
приходи од имотни права што подлежат на данок. 

Член 26 
Ако корисникот на пензија и членовите на него-

вото домаќинство имаат истовремено приходи по ра-
злични основи од член 27 од овој статут и ако тие 
приходи секој за себе се помали од износите определени 
во истиот член, сите приходи на домаќинството се све-
дуваат на месечни приходи остварени врз основа на 
работен однос, на тој начин што годишниот катастар-
ски, приход се дели со 12 и количникот се множи со 
коефициентот 24, а останатите месечни приходи се 
множат со коефициентот 2. Збирот на така сведените и 
собрани приходи на домаќинството, вклучувајќи ги и 
приходите остварени врз основа на работен однос, се 
дели со бројот на членовите на домаќинството и ако 
количникот изнесува помалку од износот определен 
според член 26 од овој статут корисникот на пензија 
има право на додаток на пензијата. 

Член 27 
Ако корисникот на пензија и членовите на него-

вото домаќинство немаат остварено приходи во прет-
ходната година а такви приходи оствариле во годината 
во која се остварува правото на додаток на пензијата за 
утврдување на приходите по член на семејството се 
земаат просечните приходи остварени но таа година, 
освен нето платата на корисникот на пензијата оства-
рена во месеците пред пензионирањето. 

Ако корисникот на пензија и членовите на него-
вото домаќинство имаат остварени приходи во претход-
ната година, а такви приходи немаат или тие приходи се 
смалени во годината во која се остварува правото на 
додаток на пензијата за утврдување на приходите по 
член на семејството се земаат приходите остварени во 
годината во која се остварува правото на додаток на 
пензијата. 

Член 28 
Во вкупните приходи на домаќинството на корис-

никот на пензија од член 26 на овој статут не влегуваат: 
1) пензијата на корисникот на пензија за чие право 

на додаток на пензијата се решава и неговите други 
примања по основа на здравственото, пензиското и ин-
валидското осигурување и нето платата остварена во 
годината или месеците пр^д пензионирањето; 

2) паричниот надоместок за телесно оштетување и 
паричниот надоместок за помош и нега според пропи-
сите за пензиското и инвалидското осигурување, како и 
додатокот на деца на другите членови на домаќин-
ството; 

3) други примања на корисникот на пензија и чле-
новите на неговото домаќинство за кои според пропи-
сите за нивното воспоставување е изрично определено 
да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната 
состојба на домаќинството, ч 

Член 29 
При утврдувањето на приходите на домаќинството 

на корисникот на пензија се зема предвид и катастар-
скиот приход од сосопственичкиот дел на земјоделски и 
друг имот односно од сонаследничкиот дел на нераспра-
вена оставина што според наследното право му припаѓа 
на членот на домаќинството на корисникот на пензија, 
без оглед на тоа дали го користи својот дел од имотот, 
односно од оставината. 

Член 30 
Како корисници кои немаат други приходи до-

волни за издржување во смисла на член 26 од овој ста-
тут се сметаат и корисниците на пензија кај кои од 
промената во материјалната состојба во поглед на при-
ходите од земјоделска дејност, имот и имотни права 
што подлежат на данок (отуѓување на имот или отка-
жување од наследство) над цензусот на приходите утвр-
ден со општ акт на Фондот, поминале најмалку 5 го-
дини. ѕ 

Ако промената во поглед на приходите од земјо-
делска дејност, имот И имотни права настапила со от-
стапување на имотот на општествената заедница рокот 
од став 1 на овој член не се применува. 

Член 31 
Ако двајца или повеќе членови на домаќинството 

се корисници на пензија во износ помал од граничниот 
, износ на најниското пензиско примање, нивното право 
на додаток на пензијата се утврдува едноподруго, поч-
нувајќи од корисникот на најниската пензија. Притоа, 
при утврдувањето на правото на додаток на пензијата 
на вториот и наредните корисници на пензија во цензу-
сот на приходите на домаќинството се зема предвид и 
износот на додатокот на пензијата определен на прет-
ходните корисници на пензија. 

Член 32 
Ако семејната пензија ја користат едновремено 

членови на потесното и членови на поширокото семеј-
ство, а сите сокорисници ги исполнуваат условите за 
здобивање право на додаток на пензијата според овој 
статут, додатокот на пензијата што им припаѓа на чле-
новите на потесното и на поширокото семејство се 
утврдува сразмерно со делот на пензијата што им при-
паѓа според член бб од Законот. 

Ако некои од (^корисниците на семејната пензија 
кои живеат одделно ги исполнуваат, а некои не ги 



Стр. 968 - Бр. 51 , СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 август 1992 

исполнуваат условите за здобивање право на додаток на 
пензијата според одредбите на овој статут, на (^корис-
ниците кои ги исполнуваат условите им припаѓа дел од 
додатокот на пензијата утврден на начин како што се 
дели семејната пензија според член 21 од овој статут. 

Член 33 
Додатокот на пензијата се обезбедува во процент 

од разликата помеѓу износот на пензијата определен 
според навршениот пензиски стаж односно бројот на 
членовите на семејството и граничниот износ на најни-
ското пензиско примање и тоа: 

1) за корисниците на старосна и предвремена ста-
росна пензија, зависно од должината на пензискиот 
стаж, додатокот изнесува: 

- 80% од разликата за пензиски стаж до 20 години; 
- 90% од разликата за пензиски стаж од 20 до 30 , 

години; 
- 100% од разликата за пензиски стаж над 30 го-

дини. 
2) за корисниците на инвалидска пензија додатокот 

изнесува: 
- 90% од разликата ако пензијата е остварена со 

преостаната работна способност, а пензискиот стаж по-
крива помалку од 3/4 од работниот век; 

- 100% од разликата ако пензискиот стаж покрива 
повеќе од 3/4 од работниот век кога пензијата е оства-
рена врз основа на преостаната работна способност, 
ако пензијата е остварена со загубена работна способ-
ност, или ако инвалидноста настанала како последица 
на работа или професионална болест. 

3) за корисниците на семејна пензија додатокот 
изнесува: 

- 70% од разликата за 1 корисник; 
- 80% од разликата за 2 корисници; 
- 90% од разликата за 3 корисници; 
- 100% од разликата за 4 и повеќе корисници на 

семејната пензија. 

Член 34 ^ 
Корисникот на додаток на пензијата е должен нај-

доцна до 30 март секоја година да доставува докази 
според кои ќе се утврди дали и понатаму се исполнети 
условите за користење на ова право. 

6. Паричен надоместок за телесно оштетување 

Член 35 
Осигуреникот кај кого е утврдено телесно оштету-

вање според листата на телесните оштетувања се здо-
бива со право на паричен надоместок за телесно оште-
тување настанато во текот на осигурувањето ако: 

1) телесното оштетување е предизвикано од по-
вреда на работа или професионална болест - без оглед 
на должината на пензискиот стаж; 

2) телесното оштетување е предизвикано од бо-
лест или повреда надвор од работата - под истите 
услови во поглед на пензискиот стаж со кој се здобива 
право на инвалидска пензија. 

^ Член 36 
Право на паричен надоместок за телесно оштету-

вање имаат осигурениците кај кои ќе настане телесно 
оштетување, без оглед дали тоа оштетување“ предизви-
кува инвалидност. 

Со право на паричен надоместок за телесно оште-
тување осигуреникот се здобива независно од тоа дали 
се здобил и користи и некое друго право од пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Осигуреникот не се здобива со право на паричен 
надоместок за телесно оштетување од 30% и 40% спо-
ред листата на телесните оштетувања кое настанало 
како последица на болест или повреда надвор ,од ра-
бота, за телесно оштетување кое постоело пред стапу-

вањето во работен однос како и за подоцнешното вло-
шување на тоа телесно оштетување. По исклучок кога 
пред стапувањето во работен однос постоело телесно 
оштетување на еден од парните органи, а подоцна на-
стапи оштетување на другиот истоветен орган, осигуре-
никот се здобива со право на паричен надоместок за 
телесно оштетување на двата органа. 

Член 37 
Висината на паричниот надоместок за телесно ош-

тетување се определува според утврдениот процент на 
телесното оштетување од следните основици: 

- 18% од загарантираната плата кога телесното 
оштетување е предизвикано со повреда на работа или 
професионална болест; 

- 13% од загарантираната плата кога телесното 
оштетување е предизвикано со болест или повреда над-
вор од работата. ј 

Член 38 
Паричниот надоместок за телесно оштетување се 

исплатува постојано во месечен износ определен според 
член 37 од овој статут. 

Член 39 
Ако постојат две или повеќе телесни оштетувања 

вкупниот процент се определува на тој начин што на 
поголемиот процент се додава, и тоа: 

1) по 20% за секое понатамошно телесно оштету-
вање од 50% или повеќе; 

2) по 10% за секое понатамошно телесно оштету-
вање од 40% и 30%. 

Ако телесните оштетувања постоеле поради ра-
злични причини процентот ќе се определи според став 1 
на овој член, а паричниот надоместок ќе се определи од 
основата на поголемиот процент на телесното оштету-
вање. 

Вкупниот процент на телесното оштетување по 
точка 1 и 2 од став 1 на овој член на може да изнесува 
повеќ од 100%. 

Член 40 
На корисникот на паричен надоместок за телесно 

оштетување во случај на влошување на постојното те-
лесно оштетување или нов случај на телесно оштету-
вање, му се определува паричен надоместок според но-
виот односно вкупниот процент на телесното оштету-
вање. 

Член 41 
Ако осигуреникот за ист случај на телесно оштету-

вање се здобие со право на паричен надоместок за те-
лесно оштетување по прописите на пензиското и инва-
лидското осигурување и право на инвалиднина како 
мирновремен воен инвалид по прописите за воените 
инвалиди, може да користи само едно од тие права, по 
сопствен избор. 

7. Паричен надоместок за помош и нега 
1 ЧЛен 42 

Како осигуреник односно корисник на пензија кој 
во смисла на член 73 став 1 од Законот на може да ги 
врши основните животни потреби се смета неподвиж-
ното лице, потполно слепото лице, како и лице кое 
поради трајни заболувања и болни состојби не е во 
можност да се движи во станот ниту со користење на 
соодветни помагала, да одржува основна лична хигиена 
да се соблекува, да земг4 храна ниту да врши други 
дејства за задоволување на основните животни по-
треби. 

Член 43 

Осигуреникот од член 73 став 2 од Законот го 
задржува правото на паричен надоместок за помош и 
нега и по престанокот на работниот однос или друго 
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својство врз основа на кое е осигурен ако се здобие со 
право на инвалидска или старосна пензија. 

Член 44 
Ако осигуреникот односно лицата од член 73 од 

Законот оствариле право на паричен надоместок за по-
мош и нега и по други прописи, можат да користат само 
едно од тие права, по сопствен избор. 

Член 45 
Висината на паричниот надоместок за помош и 

нега се определувај Јво^ проценти од загарантираната 
плата и тоа: 

1) 45% за осигуреници во работен однос и за корис-
ници на старосна или инвалидска пензија со право на 
додаток на пензијата; 

2) 35% за корисници на старосна или инвалидска 
пензија кои не се корисници на правото на додаток на 
пензијата. 

Висината на паричниот надоместок за помош и 
нега за корисниците на семејната пензија изнесува 70% 
од износот на соодветната група од став 1 на овој член. 

Член 46 
За корисниците на паричен надоместок за помош и 

нега на кои им е обезбедена помош од специјализирана 
општествена организација, Фондот може да учествува 
со поголем износ од паричниот надоместок од член 47 
на овој статут на начин и во висина определени со општ 
акт на Фондот. 

8. Паричен надоместок за пензија 
остварена во странство 

Член 47 
Лицето од член 74 од Законот кое кај странски 

носител на осигурување се здобие со две или повеќе 
права на пензија или инвалиднина може да користи 
паричен надоместок за пензија остварена во странство 
само врз основа на едно право. 

Член 48 / 
Право на паричен надоместок за пензија остварена 

во странство припаѓа од првиот ден на наредниот месец 
по поднесувањето на барањето. 

Паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство се утврдува во месечен износ и се исплатува 
наназад. 

Примените износи на паричниот над9месток за 
пензија остварена во странство се враќа во месечни 
износи или одеднаш зависно од начинот на исплатата на 
заостанатите износи на пензијата од странскиот носи-
тел на осигурувањето. 

На корисникот на паричен надоместок за пензија 
остварена во странство му се запира исплатата за вре-
мето додека е во работен однос или врши друга дејност 
врз основа на која е осигурен. 

9. Права врз основа на преостанатата работна способ-
ност и парични надоместоци во врска со тие права 

Член 49 
Осигуреникот со преостанатата работна способ-

ност во Фондот може да оствари право на соодветно 
вработување, преквалификација или доквалификација 
и соодветни парични надоместоци во врска со тие права 
во случаите предвидени со член 39, 40 и 41 од Законот. 

Инвалид на трудот од член 38 став 2 од Законот кај 
кого инвалидноста е причинета со болест или повреда 
надвор од работата ги остварува правата од став 1 на 
овој член под истите услови за остварување право на 
инвалидска пензија во поглед на пензискиот стаж. 

Член 50 
Здружените земјоделци и работници кои вршат ра-

бота во своите домови правото на распоредување на 
друга соодветна работа со работно време кое одговара 

на преостанатата работна способност и правото на ра-
споредување на друга соодветна работа во Фондот ги 
остваруваат како право на соодветно вработување и 
паричен надоместок во врска со тоа право. 

Член 51 
Инвалид на трудот кој се здобил со право на прек-

валификација или доквалификација се оспособува за 
вршење на друга соодветна работа за која е потребна 
стручна подготовка која одговара на работите што ги 
вршел на својата работа пред настанувањето на инва-
лидноста. 

По исклучок од став 1 на овој член преквалифика-
ција или доквалификација може да се обезбеди за друга 
работа за која е потребна стручна подготовка повисока 
од онаа која одговара на работите кои инвалидот на 
трудот ги вршел пред настанувањето на инвалидноста, 
ако таквото оспособување е оправдано со оглед на 
стручноста, годините на животот, работното искуство 
и склоностите и ако постои реална можност за вработу-
вање по завршеното оспособување. 

Член 52 
Инвалидите на трудот осигурени според член 10 и 

член 11 став 1 точка 1 од Законот кои ќе се здобијат со 
право на преквалификација или доквалификација се 
оспособуваат за работа и работи и задачи за кои е 
потребна стручна подготовка која одговара на струч-
ната подготовка што ја имаат, односно за која се оспо-
собуваат. 

Член 53 
Во случаите кога преквалификацијата или доква-

лификацијата се врши во соодветни организации од на-
соченото образование, начинот на вршењето, почето-
кот, траењето и други прашања во врска со преквали-
фикацијата или доквалификација се уредуваат со до-
говор кој го склучува филијалата на Стручната служба 
на Ф?ондот со организацијата од член 36 став 2 од Зако-
нот. 

Составен дел на договорот од став 1 на овој член е 
програмата за врешење за преквалификација или док-
валификација која содржи опис на работите за кои оси-
гуреникот се оспособува, времето планирано за прак-
тична и теоретска обука и други работи во врска со 
оспособувањето. 

Член 54 
Ако со оглед на оддалеченоста на станот на инва-

лидот од организацијата односно установата во која би 
можело да се врши преквалификација или доквалифи-
кација е неопходно потребно користење на превозни 
средства, а инвалидот на трудот според состојбата на 
инвалидноста и степенот на телесното оштетување не 
може да користи средства на јавниот сообраќај, а не му 
е обезбеден посебен превоз, преквалификација или 
доквалификација му се обезбедува надвор од местото 
на постојаното живеење со сместување во местото 
определено за вршење на преквалификацијата или док-
валификација. ' 

Член 55 
Паричниот надоместок за време на чекање на ра-

споредување односно вработување на друга соодветна 
работа односно за време на чекање или вршење на 
преквалификација или, доквалификација кога тоа 
право, согласно член 39, 40 и 41 од Законот, се оства-
рува во Фондот се определува в,о проценти од просеч-
ната плата што осигуреникот ја остварил во годи-
ната која и претходи на годината во која настанала 
инвалидноста. 

Ако во годината која и претходи на годината во 
која настанала инвалидноста осигуреникот не остварил 
плата односно немал основица на осигурување, платата 
односно основицата на осигурување од последната го-
дина од работа, со усогласување со движењето на пла-
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тате во Републиката се сведува на ниво на годината што 
и претходи на годината во која настапила инвалидно-
ста. 

Ако осигуреникот не остварил плата односно не-
мал основица на осигурување по 1 јануари 1966 година 
како основа за определување на паричниот надоместок 
се зема основата определена со општ акт на Фондот. 

Висината на паричниот надоместок се определува 
од основата од став 1, 2 или 3 на овој член и изнесува: 

- 90% за“ време на чекање на вработување на друга 
соодветна работа и з^ време на чекање на преквалифи-
кација или доквалификација ако инвалидноста ̂ наста-
нала како последица на болест или повреда надвор од 
работа; 

- 100% за време на вршење на преквалификација 
или доквалификација и во сите случаи кога инвалидно-
ста настанала како последица на повреда на работа или 
професионална болест. 

Член 56 
Паричниот надоместок за работа пократка од пол-

ното работно време од член 37 став 2 од Законот се 
пресметува и исплатува врз основа на нето платата што 
ја остварил осигуреникот со работа пократка од пол-
ното работно време, месечно, во вид на аконтација, а 
конечно се пресметува и исплатува по завршната 
сметка на организацијата во која осигуреникот е врабо-
тен. 

Ако осигуреникот работи подолго работно време 
од работното време кое е утврдено според неговата 
работна способност, надоместокот се определува спо-
ред платата за работното време со кое работи, до пол-
ното работно време. 

За времето на привремена спреченост од работа за 
кое на осигуреникот од став 1 на овој член му припаѓа 
надоместок место нето плата по прописите за здрав-
ствена заштита, надоместокот за работа пократка од 
полното работно време се исплатува во процент во кој е 
определен надоместокот место нето плата по пропи-
сите за здравствена заштита. 

Член 57 
Осигуреник кој врз основа на користење право на 

распоредување на други соодветни работи и задачи и 
право на соодветно вработување остварил помала 
плата од платата што ја остварил на работите и зада-
чите на кои работел непосредно пред настапувањето на 
инвалидноста, има право на надоместок поради помала 
плата. 

Член 58 
Осигуреникот со право на работа пократка од пол-

ното работно време на други работи и задачи, покрај 
надоместокот за работа со скратено работно време има 
право на надоместок поради помала плата во случај 
кога износот на остварената нето плата и надоместокот 
по основа на работа пократка од полното работно 
време е помал од платата што би ја остварил 
осигуреникот на работите и задачите на кои работел 
непосредно пред настапување на инвалидноста. 

Член 59 
Надоместокот поради помала нето плата се опре-

делува во висина на разликата помеѓу просечниот износ 
на нето платата остварена по час во годината која и 
претходи на годината во која настапила инвалидноста 
за работа со полно работно време валоризирана на 
ниво на годината за која се утврдува разликата и про-
сечниот износ на нето платата што ја остварил инвали-
дот на трудот по час по завршната сметка за годината 
во која по настапувањето на инвалидноста бил распоре-
ден на други работи и задачи за работа со нормален 
работен учинок на работи и задачи пред и по настапу-
в а а на инвалидноста утврдено со општ акт на органи-
зацијата. 

Валоризацијата на платата.остварена во годината 
пред настапувањето на инвалидноста се врши според 
порастот на платата во организацијата во која инвали-
дот на трудот е вработен. 

Разликата во висината на платата утврдена според 
став 1 на овој член за претходната година се исплатува 
месечно како аконтација на надоместокот во тековната 
година. Аконтацијата на надоместокот се усогласува 
м,есечно според порастот на платите во организацијата. 

За време на привремената спреченост за работа до 
30 дена надоместокот поради помала плата се испла-
тува во процент во кој е определен надоместокот место 
плата во организацијата. 

Во првата година на користењето на надоместокот 
поради помала плата на инвалидот на трудот се до ко-
нечното утврдување на разликата на нето платата по' 
завршната сметка за таа година му се исплатува аконта-
ција на надоместокот со тоа што за утврдување на ра-
зликата и нето платата како основа се зема просечниот 
износ на нето платата по час што тој ја примал во 
календарската година која и претходела на годината во 
која настапила инвалидноста валоризирана на ниво на 
годината што и претходи на годината во која се испла-
тувја аконтација на надоместокот и просечниот износ на 
аконтацијата на нето платата по час што тој го при-
мил во тековната година во првите три месеци оц поче-
токот на работата на новите работи и задачи. 

Член 60 
Ако инвалидот на трудот го натфрлува нормал-

ниот учинок предвиден за работите и задачите на кои е 
распореден и остварува поголема плата, за одредување 
на висината на надоместокот поради помала нето плата 
на други работи и задачи во смисла на член 59 од овој 
статут се зема нето платата остварена за нормален учи-
нок на неговите работи и задачи. 

Ако инвалидот на трудот по настапувањето на ин-
валидноста не постигнува нормален учинок предвиден 
за работите и задачите на кои е распореден и остварува 
помала нето плата, износот на надоместокот утврден 
според член 59 од овој статут му се намалува во сраз-
мера во која инвалидот на трудот остварува помала 
нето плата заради пониско исполнување на нормалниот 
учинок. 

Член 61 
Кога преквалификацијата или доквалификацијата 

се врши надвор од местото на живеење на инвалидот на 
трудот и вршењето на преквалификацијата или доква-
лификација не може да се обезбеди со постојан пре-
,воз од местото на живеење, поради што осигуреникот 
престојува во местото каде што тоа се врши покрај 
паричниот надоместок од член 55 на овој статут му се 
исплатува и паушален надоместок во износ определен 
со општ акт на Фондот. ^—. 

Член 62 
Осигуреникот, односно инвалидот на трудот, има 

право на надоместок на патните трошоци во врска со 
остварувањето, односно користењето на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување и тоа: 

1) кога по покана на Стручната служба на Фондот 
доаѓа од друго место за оценување на инвалидноста, 
преостанатата работна способност, степенот на телес-
ното оштетување; 

2) кога е упатен во друго место за преквалифика-
ција или доквалификација. 

Право на надоместок на патни трошоци има и ли-
цето определено како придружник на осигуреникот од-
носно инвалидот на трудот во случаите од став 1 на овој 
член. 

Член 63 
Надоместокот на патните трошоци од член 62 на 

овој статут опфаќа: 
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1) надоместок на трошоците за превоз; 
2) надоместок на трошоците за исхрана и сместу-

вање за време на патувањето и престојувањето во друго 
место. 

Вистината на надоместокот на патните трошоци од 
став 1 на овој член ја определува Фондот со општ акт. 

Член 64 
Осигуреникот за чија преквалификација или док-

валификација, поради оддалеченоста од местото на жи-
веење, е потребен постојан превоз, има право на надо-
месток на трошоците за превоз, доколку таков превоз 
не,му е обезбеден, во висина определена со општ акт на 
Фондот. 

10. Надоместок на трошоците за сместување и исхрана 
за стручно оспособување на децата со пречки во пси-

хичкиот и физичкиот развој 

Член 65 

Со право на надоместок на трошоците за сместу-
вање и исхрана за стручно односно работно оспособу-
вање, во смисла на член 45 од Законот, може да се 
здобие дете со пречки во физичкиот и психичкиот раз-
бој ако: 

1) е утврдено дека има пречки во физичкиот и 
психичкиот развој според посебните прописи за катего-
ризација и евидентирање на таквите деца; 

2) се наоѓа на стручно оспособување во соодветна 
организација од насоченото образование односно ако 
Се наоѓа на работно оспособување во соодветна органи-
зација и за тоа време е смесено во ученички дом; 

3) завршило основно осумгодишно училиште од-
носно задолжително специјално образование и воспита-
ние според посебни прописи. 

Член бб 
Правото на надоместок на трошоците за сместу-

вање и исхрана за стручно односно работно оспособу-
вање на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој од член 45 од Законот се остварува без оглед на 
навршениот пензиски стаж на осигуреникот односно 
корисникот од кого се изведува правото. 

Детето од став 1 на овој член може да оствари 
право на надоместок на трошоците за сместување и 
исхрана за стручно оспособување до навршувањето на 
26 години живот, 

Член 67 
Висината на надоместокот на трошоците за сме-

стување и исхрана и начинот на неговото користење 
поблиску ги определува Фондот со општ акт. 

Член 68 
За детето инвалид кое поради природата на причи-

ната на неговата инвалидност, или поради здравстве-
ната состојба, според прописите за специјалното обра-
зование се наоѓа на задолжително специјално образова-
ние и воспитание за чие спроведување е неопходно сме-
стување во интернат, дел од трошоците за неговото 
сместување се обезбедуваат од средствата на Фондот. 

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и 
кога од страна на надлежниот орган за старателството 
детето инвалид е сместено кај друго семејство во друго 
место, ако за задолжително основно образование му е 
потребна настава во специјално училиште односно спе-
цијално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од 
неговото место на живеење. 

Фондот со општ акт го утврдува делот на трошо-
ците од став 1 на овој член што паѓа на товар на Фондот 
земајќи ги притоа предвид приходите на домаќинството 
и бројот на членовите на домаќинството. Со истиот 
општ акт, во согласност со закон и овој статут, се утвр-
дува и кои приходи влегуваат во приходите на домаќин-
ството како и кој се смета за член на домаќинството. 

Член 69 
За времетраењето на стручното односно работно 

оспособување се до неговото успешно завршување, де-
тето со пречки во физичкиот и психичкиот развој се 
смета како наполно и трајно неспособно за работа во 
смисла на важечките прописи за здобивањето и кори-
стењето на правото на семејна пензија. 

III. ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 70 
Со доброволно пензиско и инвалидско осигуру-

вање осигурениците од член 9-а од Законот обезбеду-
ваат права од пензиското и инвалидското осигурување 
во ист обем, под исти услови и на начин како и индиви-
дуалните земјоделци. 

Член 71 
Основица за пресметување и плаќање на придоне-

сот за пензиското и инвалидското осигурување од член 
9-а од Законот претставува најниската основица на оси-
гурување определена според висината на катастарскиот 
приход од вршење на земјоделска дејност определена за 
индивидуалните земјоделци. 

Осигуреникот, по негово барање, може да биде 
распореден во непосредно повисока основица на осигу-
рување. 

Член 72 
Пресметувањето и наплатување на придонесот за 

осигурениците опфатени со доброволно осигурување го 
врши Фондот. 

Поблиските услови за прием во осигурување, за 
определување основици на осигурување и за начинот на 
пресметување и наплатата на придонесот се уредуваат 
со општ акт на Фондот. 

IV. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И 
ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА 

Член 73 
Усогласувањето начггаросната пензија од 1 јануари 

и од 1 јули во тековната година се врши со платите на 
сите вработени на територијата на Републиката во из-
минатиот период, и тоа: 

- од 1 јануари според движењето на платите на 
сите вработени во Републиката остварени за декември 
претходната година во однос на платите остварени за 
јуни истата година; 

- од 1 јули според движењето на платите на сите 
вработени во Републиката остварени за јуни тековната 
година во однос на платите остварени за декември прет-
ходната година. 

Усогласувањето на старосната пензија се врши и 
во рокови пократки од времето предвидено во став 1 на 
овој член доколку растот односно падот на платите 
биде поголем од 5% за еден или повеќе месеци во однос 
на месецот за кој е извршено последното усогласување. 

Усогласувањето на старосната пензија се врши врз 
основа на податоците од надлежниот републички орган 
за статистика. 

Член 74 
Најнискиот износ на пензија и граничниот износ на 

најниското пензиско примање од кој се определува до-
датокот на пензијата ги утврдува Фондот со општ акт. 

Член 75 
Паричните надоместоци за телесно оштетување се 

усогласуваат со повторно определување од основата од 
член 37 на овој статут. 

Паричните надоместоци во врска со правото на 
преквалификација или доквалификација и соодветно 
вработување се усогласуваат на начин и во процент со 
кој се усогласуваат и пензиите. 
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V. ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

1. Стаж на осигурување што се смета со 
зголемено траење 

, Член 76 
Степенот на зголемувањето на стажот на осигуру-

вањето од член 70 од Законот за основните права и 
член 83 од Законот зависи од тежината и штетноста на 
работата, односно од природата на работата, така што 
работите и задачите се распоредуваат во шест групи со 
тоа што секои 12 месеци ефективна работа се смета 
како 13, односно 14, односно 15, односно 16, односно 
17, односно 18 месеци стаж на осигурување. 

Член 77 
Постапка за утврдување на нови работи и задачи 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење се поведува врз основа на барање на организа-
цијата. 

Пред поднесувањето на барањето подносителот на 
барањето е должен да обезбеди стручна документација 
обработена од соодветни стручни и научни организации 
кои се занимаваат со проблемите на заштитата, органи-
зацијата, медицината и физиолошката на трудот. 

Член 78 
Кон барањето за утврдување на работи и задачи на 

кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење се прилага стручна документација (елаборат) од 
член 77 став 2 од овој статут. 

Стручната документација од став 1 на овој член 
содржи: 

1) докази за преземените општи и посебни мерки 
за заштита при работата на работите и задачите опфа-
тени во барањето; 

2) докази за преземените мерки за отстранување, 
односно ублажување на штетните влијанија на тие ра-
боти и задачи; 

3) докази дека на тие работи и задачи постојат 
штетни влијанија со одреден интензитет и по примената 
на мерките за заштита при работа; 

4) докази дека се исполнети условите од член 71 од 
Законот за основните права за сметање на стажот на 
осигурување со зголемено траење; 

5) и други параметри од Единствената методоло-
гија за изработка на стручна документација кон бара-
њата за утврдување на работите и задачите на кои ста-
жот на осигурување се смета со зголемено траење. 

Член 79 
Врз основа на доказите приложени кон барањето 

Комисијата за стаж на осигурување кој се смета со 
зголемено траење му предлага на Управниот одбор на 
Фондот донесување на соодветен општ акт. 

Пред подготвувањето на предлогот на општиот 
акт Комисијата за стаж на осигурување кој се смета со 
зголемено траење обезбедува мислење (рецензија) од 
соодветни стручни и научни организации и мислење од 
инспекциските органи и од организацијата на синдика-
тите. 

Член 80 
Работите и задачите на кои стажот на осигурува-

њето се смета со зголемено траење, степенот на зголе-
мувањето на стажот на осигурување на тие работи и 
задачи и начинот на утврдувањето на фактичката по-
ложба во врска со работите и задачите на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено траење ги утврдува 
Управниот одбор на Фондот со општ акт во согласност 
со Законот и со овој статут. 

Со општиот акт од став 1 на овој член, се утврдува 
и времето од кога стажот на осигурувањето ќе се смета 
со зголемено траење како и времето од кога обврзни-
кот е должен да плаќа дополнителен придонес за стаж 
на осигурување со зголемено траење. 

Член 81 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење, се смета со зголемено траење од денот кога за 
одделни работи и задачи се исполнети пропишаните 
услови, но најрано од 15 мај 1945 година. 

Стажот на осигурување за периодите пред донесу-
вањето на општиот акт од член 82 на овој статут се 
смета со зголемено траење под услов дополнителниот , 
придонес за стажот на осигурување кој се смета со 
зголемено траење да се уплати од денот кога се испол-
нети пропишаните услови. 

За периодите пред 7 мај 1968 година, кои со опш-
тиот акт од член 80 н^ овој Статут е утврдено да се 
сметаат со зголемено траење, не се плаќа додатен при-
донес за стаж на осигурување кој се смета со зголемено 
траење. 

Член 82 
бремето поминато во вршење на работи и задачи \ 

на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење може да се утврди само врз основа на евиденци-
јата што организациите ја водат за тие работи и задачи 
и за работниците што ги вршат. 

Времето кое на осигурениците им се смета со зго-
лемено траење врз основа на член 73 од Законот за 
основните права се утврдува врз основа на решението 
на надлежниот орган за признавање на својството врз 
основа на кое стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење. 

Член 83 
Работите односно задачите на кои стажот на осигу-

рувањето се смета со зголемено траење подлежат на 
ревизија што ја врши Фондот на начин и во постапка 
предвидена за утврдување на стажот на осигурување 
што се смета со зголемено траење. 

2. Продолжено осигурување 

Член 84 
Осигуреникот може да оствари продолжено осигу-

рување во смисла на член 69 од Законот за основните 
права за времето поминато на: 

1) стручно усовршување или.специјализација по 
престанок на работниот однос, односно дејноста по ос-
нова на која е задолжително осигурен; 

2) привремена невработеност ако за тоа време е 
уредно пријавен кај надлежниот завод за вработување 
до најмногу две години за одделен случај на прекин на 
задолжителното осигурување; 

3) престојување во странство како брачен другар 
на осигуреникот државјанин на Република Македонија 
на служба во странство кај државни органи на Репу-
блика Македонија, работни и други организации или 
кај други служби врз основа на меѓународен договор; -

4) користење неплатено отсуство подолго од 30 
дена. 

За времето од став 1 точка 2 на овој член се обез-
бедува продолжено осигурување и на осигуреникот на 
кого задолжителното осигурување му престанало кај 
странскиот носител на осигурувањето во земјата со која 
е склучен меѓународен договор за пензиско и инвалид-
ско осигурување. 

Член 85 
Придонесот за продолженото осигурување се 

плаќа од иста основа според која придонесот бил пре-
сметан и плаќан непосредно пред престанокот на задол-
жителното осигурување со тоа што основата секоја го-
дина се валоризира според движењето на просечните 
плати во Републиката во претходната година. 

Член 86 
. Фондот со општ акт поблиску го уредува спроведу-

вањето на продолженото осигурување. 
V 
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3. Докуп на стаж 

Член 87 
Докуп на стаж во смисла на член 84 од Законот се 

остварува со уплатување на придонес на стаж чија ви-
сина се определува според очекуваното траење на кори-
стењето на пензијата, висната на основата од која се 
определува пензијата, годиите на навртениот пензиски 
стаж, должината на времето што се докупува и другите 
мерила. 

Пензијата остварена со докуп на стаж припаѓа од 
денот на поднесувањето на барањето доколку придоне-
сот за докуп на стаж е платен во рок од осум дена по 
доставувањето на решението, а ако придонесот е пла-
тен по тој рок пензијата припаѓа од наредниот ден од 
плаќањето на придонесот. 

Начинот на остварувањето и висината на придоне-
сот за докуп на стаж го уредува фондот со општ акт. 

VI. УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНИК 

Член 88 
Работните луѓе што вршат самостојна односно 

професионална дејност се здобиваат со својство на оси-
гуреник ако самостојната односно професионалната 
дејност ја вршат како единствено главно занимање. 

Работните луѓе од став 1 на овој член се здобиваат 
со својство на осигуреник од денот на уписот на дејно-
ста во соодветниот регистар односно од денот опреде-
лен за почеток за вршење на дејноста. 

Член 89 
Својството на осигуреникот за лице за кое е подне-

сена пријава за осигурување се утврдува со воведува-
њето на матичната евиденција на осигурениците, без 
издавање на посебно писмено решение. 

По исклучок од став на овој член писмено решение 
за утврдување својство на осигуреникот се издава кога 
тоа својство се утврдува по друга основа од онаа која е 
наведена во пријавата на осигурувањето. 

Кога врз основа на поднесената пријава за осигуру-
вање се утврди дека не се исполнети условите за приз-
навање право на осигурување и за воведување во матич-
ната евиденција, се издава писмено решение. 

При приемот на пријавата за осигурување се про-
веруваат податоците содржани во н^а и се бараат до-
кази врз кои тие податоци се засноваат. 

Член 90 
Лице за кое не е поднесена пријава за осигурување 

може да поднесе барање за утврдување својството на 
осигуреник ако смета дека има право на пензиско и 
инвалидско осигурување. 

Својството на осигуреник во случаите од став 1 на 
овој член се утврдува со доказните средства предвидени 
во Законот за општа управна постапка. 

За утврдување својството на осигуреник или за 
одбивање на барањето од став 1 на овој член се издава 
писмено решение најдоцна за два месеца од поднесува-
њето на барањето. 

Против решението од став 1 на овој член може да 
се изјави жалба. 

Член 91 
За лицето за кои својството на осигуреник не е 

утврдено при стапувањето во осигурување во роковите 
за поднесување на пријавата, тоа својство може, на 
начин предвиден во член 89 иу 90 на овој статут, да се 
утврдува во секое време. 

Својството на осигуреник може да се утврдува и во 
постапката за остварување на правата од пензиско и 
инвлалидско осигурување, ако тоа не е утврдено до 
поведувањето на таа постапка. 

Кога СВОЈСТВОТО на осигуреник се утврдува по исте-
кот на роковите за поднесување на пријавата, органот 
надлежен за решавање за утврдување својството на оси-
гуреник должен е да поведе постапка за наплата на 
придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за 
периодите за кои се утврдува својството на осигуреник, 
односно постапка за надоместок на штета причинета на 
Фондот поради неподнесување или неблаговремени) 
поднесување на пријавата и за тоа ги извести органите 
надлежни за гонење. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА 

1. Надлежност за решавање на правата 

Член 92 
Решение за право на пензиско и инвалидско осигу-

рување во прв степен донесува раководителот на фили-
јалата односно на деловницата на Стручната служба на 
Фондот на чие подрачје осигуреникот бил последен пат 
осигуран, во согласност со општиот акт на Фондот од 
член 132 на овој статут. 

Решение за право од пензиско и инвалидско осигу-
рување во прв степен со примена на конвенциите за 
социјално осигурување, освен за правото за утврдување 
на пензиски стаж, донесува овластен работник во Цен-
тралата на Стручната служба на Фондот. 

Член 93 
Решение за право од пензиско и инвалидско осигу-

рување во втор степен донесува комисија на Управниот 
одбор на Фондот. 

2. Поведување постапка за остварување на правата 
Член 94 

Барање за остварување право на старосна пензија 
може да се поднесе најрано 30 дена пред исполнувањето 
на условите за здобивање со тоа право. 

Во барањето со кое се поведува постапка за оства-
рување на права од пензиското инвалидското осигуру-
вање се наведува матичниот број на осигуреникот, а 
кон барањето се прилагаат докази за нето платата и 
стажот на осигурувањето кои се однесуваат на послед-
ната година на осигурување, решение за престанок на 
работниот однос, како и други докази предвидени со 
прописите за матичната евиденција на осигурениците и 
корисниците на пензиите кои не се внесени во таа еви-
денција. 

Член 95 
Во постапката за остварување на правата од пензи-

ското и инвалидското осигурување се користат подато-
ците регистрирани во матичната евиденција. 

Фактите кои по прописите за матичната Евиден-
ција не се утврдуваат и не се регистрираат во матичната 
евиденција, а се од значена за решавање на правата, се 
утврдуваат во постапката за решавање на тие права 
според Законот за општа управна постапка, доколку со 
прописите за пензиското и ивалидското осигурување не 
е определено поинаку. 

Член % 
Кога правата врз основа на преостанатата работна 

способност според член 49 од овој статут се остваруваат 
во Фондот, кон предлогот на организацијата се прилог 
жуваат и докази за постоењето на објективните при-
чини педвидени со општ акт на Фондот. 

3. Утврдување на инвалидност, телесно 
оштетување и други медицински факти 

Член 97 
За утврдување на фактите од член 88 од Законот 

во Фондот се формираат првостепена и второстепена 
комисија за оцена на работната способност. 
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Првостепената комисија за оцена на работната 
способност може да има повеќе состави. 

Организацијата, составот и начинот на работе-
њето на комисиите за оцена на работната способност се 
уредуваат со општ акт на Фондот. 

Члец 98 
Првостепената комисија за оцена на работната 

способност дава наод, оценка и мислење врз основа на 
непосреден преглед на осигуреникот, односно на инва-
лидот на трудот и врз основа на медицинска и друга 
докуменација за фактите што се од влијание за утврду-
вање на инвалидноста и преостанатата работна способ-
ност, за телесно оштетување или за потреба од помош 
и нега од страна на друго лице. 

Второстепената комисија за оцена на работната 
способност, по правило, дава наод, оценка и мислење 
врз основа на медицинска и друга документација прило-
жена во првостепената и второстепената постапка. 

Член 99 
Како ден на настапување на инвалидноста, телес-

ното оштетување или потребата за помош и нега од 
страна на друго лице се зема денот на поднесувањето на 
барањето. По исклучок, настапувањето на инвалидно-
ста, телесното оштетување пред или по денот на подне-
сувањето на барањето може да се утврди само врз ос-
нова на медицинска документација што потекнува4 од 
тој период. 

4. Решавање на правата 

Член 100 
Органот надлежен за решавање на правата во прв 

степен должен е да донесе решение што побрзо а нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на 
уредното барање. 

Во случаите кога на донесувањето На решението 
му претходи утврдување на работната способност или 
други медицински факти органот од став 1 на овој член 
е должен да донесе решение најдоцна во рок од 45 дена 
од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 101 
Решението донесено во отстапка за остварување 

на правата од пензиското и инвалидското осигурување 
се доставува на осигуреникот односно на корисникот на 
правото веднаш по неговото донесување. 

Органот надлежен за решавање на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување при постоење на 
загубена работна способност должен е претходно да 
донесе решение за постоење на загубена работна спо-
собност. 

Решение за утврдена загубена работна способност 
од став 2 на овој член се донесува ца организацијата во 
која осигуреникот е вработен по правосилноста на ре-
шението. 

Член 102 

Кога во постапката се утврди дека осигуреникот 
има право на пензија но не е можно веднаш да се 
заврши поради решавањето на некое претходно пра-
шање, органот со заклучок ќе определи на осигурени-
кот привремено да му се исплатува аконтација на при-
мањето во износ што се утврдува врз основа на подато-
ците со кои се располага. 

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и 
во постапката за донесување ново решение која се води 
по поништувањето односно по укинувањето на решени-
ето во обновената постапка, или во постапката покре-
ната по право на надзор во смисла на одредбите од 
Законот за општа управна постапка. 

Против заклучокот од став 1 на овој член не може 
да се поднесе жалба. 

Член 103 
'Решението со кое се признава право од пензиското 

и инвалидското осигурување во диспозитивот содржи 
одредби за видот на признатото право и висината на тоа 
право, ако се утврдува во паричен износ, пензискиот 
стаж врз основа на кој е признато право ако е утврдуван 
во постапката за остварување на тоа право, степенот на 
инвалидноста, процентот на телесното оштетување и 
денот на почетокот на користењето на правото. 

Днспозитивот на решението, кога е тоа потребно, 
содржи и одредби за условите по кои може да се кори-
сти правото, односно условите под кои се запира испла-
тата на пензијата, односно другите парични примања. 

Решението мора да биде образложено и да содржи 
поука за правно средство. 

Член 104 
За извршеното усогласување на пензиите и дру-

гите парични давања по прописите за пензиското и ин-
валидското осигурувавфе се донесува решение, туку 
се дава писмено известување на чбќот со кој се врши 
првата исплата на усогласеното парично давање. 

По исклучок од став 1 на овој член корисникот на 
правото може да бара да му се донесе писмено решение 
за усогласувањето. 1 

Член 105 
Решението со кое е признато право на пензија и 

други права од пензиското и инвалидското осигурување 
се извршува по врачувањето, ако за одделни случаи не е 
определено поинаку, а најдоцна до исплатата на пензи-
ите за наредниот месец. ^ 

5. Контрола 
Член 106 

Надлежниот орган што го подготвува решението 
во прв степен е должен да обезбеди претходна контрола 
на решението со кое се одлучува за права на осигурени-
ците од пензиското и инвалидското осигурување и на 
решението за утврдување на пензиски стаж. 

Контролата на решението во смисла на став 1 од 
овој член ја врши овластен работник-контролор во фи-
лијалата на Стручната служба на Фондот. 

Член 107 
Централата на Стручната служба на Фондот дава 

стручна помош на филијалите и деловниците на Струч-
ната служба на Фондот заради единствена примена на 
прописите и општитедкти на Фондот. 

Забелешките и упатствата на Централата на 
Стручната служба на Фондот се задолжителни за фили-
јалите и деловниците на Стручната служба на Фондот. 

VIII. ОСТВАРУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ 
НА ПРАВАТА 

Член 108 
Додатокот на пензија се остварува од денот од кој 

припаѓа пензијата, ако барањето е поднесено најдоцна 
во рок од шест месеци од приемот на решението за 
правото на пензија. Ако барањето е поднесено по тој 
рок, додатокот на пензијата се исплатува од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за 
шест месеци наназад. 

Ако поради промена на фактичките околности 
престанат условите за користење на додатокот на пен-
зија правото на додатокот на пензијата престанува од 
првиот ден на наредниот месец по настанатата про-
мена. 

Ако поради промена на фактичките оклносги би-
дат дополнително исполнети условите за остварување 
на додаток на пензијата тој се остварува од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето и 
шест месеци наназад, но не порано од настанувањето на 
промената. 
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Член 109 
4 Ако осигуреникот за ист случај на инвалидност 

добие право на инвалидска пензија според Законот и 
право на инвалиднина според прописите за мирновре-
мените воени инвалиди, може да користи само едно од 
тие права, по сопствен избор. 

Член НО 
На корисникот на пензија му се запира исплатата 

на пензијата под условите предвидени во член 105 од 
Законот. 

Исплатата на пензијата не се запира на корисникот 
на пензија кој врши повремени или привремени работи 
или задачи по основа на договор, чие траење не е по-
долго од времето предвидено со прописите за работни 
односи и по таа основа да не оствари примања повисоки 
од двократниот, односно четирикратниот износ на про-
сечната плата остварена во Републиката во претход-
ната година во зависност од траењето на договорот, а 
примањата над тој износ се запираат од пензијата. 

Запирањето на исплатата на пензијата се врши по 
службена должност, без донесување на решение, за 
што корисникот писмено се известува. По писмено ба-
рање на корисникот на пензијата надлежниот орган 
донесува писмено решение. 

IX. ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

Член 111 

Заради распоредување на инвалидите на трудот и 
вработување на инвалидните лица, Фондот ја потти-
кнува, развива и унапредува инвалидската заштита. 

Унапредувањето и развојот на инвалидската заш-
тита, според овој статут, се остварува преку учество на 
Фондот во: 

1) создавање на материјални услови за распореду-
вање на инвалидите на трудот со преостанатата ра-
ботна способност на други соодветни работи и задачи 
преку отворање на нови или адаптација на постојните 
работни места; 

2) создавање на материјални услови за вработу-
вање на инвалиди на трудот со преостаната работна 
способност; 

3) создавање на материјални услови за вработу-
вање на деца со пречки во психичкиот и физичкиот 
развој - деца на осигуреници со здружување на средства 
со други фондови во висина, на начин и под услови 
определени со општ акт и договор. 

/ 
! Член 112 

За унапредување и остварување на целите на инва-
лидската заштита од член 111 на овој Статут Фондот 
учествува со неповратни средства според утврдените 
програми за преземање на мерки ,од областа на инва-
лидската заштита и врз основа наспогодбиза заедничко 
финансирање на тие програми вБ кои се утврдуваат 
правата и обврските на учесниците и висината на сред-
ствата. 

Условите, мерилата и критериумите за обезбеду-
вано на средства наменети за инвалидска заштита како 
и начинот, постапката за нивно 'одобрување и нивното 
наменско користење се определуваат со општ акт на 
Фондот. 

Член 113 

Заради создавање на материјални услови за оства-
рување на инвалидска заштита од член 111 од овој ста-
тут, Фондот може да обезбеди и средства со обврска на 
враќано од корисниците на општествени средства. 

Поблиските услови, мерила и критериуми за одо-
брувано на средствата од став 1 на овој член се опреде-
луваат со општ акт на Фондбт. 

X. ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД НА . 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈАТА 

Член 114 
Покрај личниот стандард кој се обезбедува со 

остварување на правата утврдени со Законот за основ-
ните права, Законот и овој статут, во Фондот се созда-
ваат услови за подигање на општествениот стандард на 
корисниците на пензија. 

Подигањето на општествениот стандард се врши 
со издвојување на средства за станбените потреби и за 
помагање на одморот и-рекреацијата на корисниците на 
пензија. 

Обемот, условите, видовите и начинот на оствару-
ваното на општествениот стандард на корисниците на 
пензија од став 2 на овој член поблиску се определуваат 
со опш акт на Фондот. 

За корисниците на минимална старосна или се-
мејна пензија остварена според Законот за сгаросното 
осигурување на земјоделците и за корисиниците - инди-
видуални земјоделци кои пензијата ќе ја остварат спо-
ред Законот, во Фондот не се создаваат услови за поди-
гање на општествениот стандард. 

XI. ОРГАНИ НА ФОНДОТ 

1. Управен одбор 

Член 115 
Со Фондот управува Управен одбор од девет чле-

нови кои ги именува Собранието на Република Македо-
нија. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 
четири години. 

Член 116 
Управниот одбор: 
1) донесува статут и други општи акти на Фондот; 
2) Предлага висина на стапката на придонесот за 

пензиско и инвалидско осигурување во согласност со 
Министерството за труд и социјална политика; 

3) презема мерки за рационално користење на 
средствата потребни за остварувано на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

4) донесува финансиски план и ги усвојува пери-
одичните пресметки и завршните сметки за Фондот; 

5) донесува програма за работа на Фондот; 
6) го усвојува годишниот извештај на Фондот; 
7) ги утврдува политиката и функциите на Фондот 

во областа на унапредуваното на инвалидската заштита 
и во областа на општествениот стандард на корисни-
ците на пензија и одлучува за средствата за овие на-
мени; 

8) донесува општи акти и презема други мерки со 
кои се обезбедува јавност во работата на Фондот и 
информирано на осигурениците, корисниците на права 
од пензиското и инвалидското осигурување и на јавно-
ста за спроведувано на пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

9) одлучува во врска со утврдувањето и ревизијата 
на стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење; 

10) одлучува за начинот на користеното и виси-
ната на средствата на резервата и другите слободни 
средства на Фондот; 

11) одлучува за основање на сојузи и други облици 
на здружување и соработка во пензиското и инвалид-
ското осигурување; 

12) дава предлози и мислења за склучување или 
изменување и дополнување на меѓународните спогодби 
за социјално осигурување; 
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13) донесува општи акти и презема марки за 
вршење на правата и должностите на Фондот за од-
брана на земјата утврдени со закон; 

14) го именува директорот на Фондот и дава со-
гласност на изборот на раководни работници на Струч-
ната служба на Фондот кога е тоа определено со општ 
акт на Фондот; 

15) донесува општи акти за формирање и основите 
на организацијата на Стручната служба на Фондот, ги 
утврдува средствата потребни за нејзината работа, ги 
уредува меѓусебните односи, правата, обврските и од-
говорностите на Стручната служба на Фондот, дава 
насоки и врши контрола врз нејзината работа; 

16) донесува општи акти со кои се уредува оствару-
вањето на правата и обврските од работен однос на 
работниците на Стручната служба на Фондот; 

17) ја утврдува организацијата на работата на 
Стручната служба на Фондот во војна, во непосредна 
воена опасност и во други воени околности; 

18) донесува општи акти за начинот на извршува-
њето и обемот на овластувањата на директорот на Фон-
дот во остварувањето на финансискиот план на Фон-
дот; 

19) избира комисии и други постојани и повремени 
работни тела на Управниот одбор; 

20) донесува деловник за својата работа; 
21) врши и други работи за кои е овластен со Зако-

нот, овој статут и други општи акти на Фондот. 
Член 117 

Членовите на Управниот одбор имаат право и 
должност активно и одговорно да учествуваат во рабо-
тата на Управниот одбор и неговите комисии и други 
постојани и повремени работни тела, да му поднесуваат 
на Управниот одбор предлози на општи акти, заклу-
чоци и препораки, да ставаат забелешки, да покрену-
ваат прашања од остварувањето на развојот на пензи-
ското и инвалидското осигурување, да даваат иниција-
тива за нивно разрешување и да бараат објаснувања и 
известувања кои им се потребни за остварување на 
функцијата член на Управниот одбор. 

Членовите на Управниот одбор се должни својата 
функција да ја извршуваат во рамките на спроведува-
њето на политиката на развојот на пензиското и инва-
лидското осигурување утврдена од Собранието на Репу-
блика Македонија. 

Управниот одбор најмалку еднаш годишно и доне-
сува извештај за својата работа на Владата на Репу-
блика Македонија и на Собранието на Република Маке-
донија. 

Член 118 
Членот на Управниот одбор може да биде отпови-

кан и пред истекот на мандатот во постапка П9 која се 
врши, именувањето на членовите на Управниот одбор. 

На членот на Управниот одбор му престанува ман-
датот и пред истекот на времето за кое е именуван ако 
биде отповикан, поднесе оставка или стапи на работа 
во Стручната служба на Фондот. 

/ Член 119 
Управниот одбор работи на седници и одлучува со 

мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите 
на Управниот одбор. 

Член 120 
Управниот одбор од своите редови избира претсе-

дател за време од четири години. 
Претседателот на Управниот одбор раководи со 

неговата работа, претседава на неговите седници, ги 
потпишува актите што ги донесува Управниот одбор и 
врши други работи утвјрдени со деловникот за работа на 
Управниот одбор. 

Управниот одбор од своите редови избира пот-
претседател за време на четири години. 
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Потпретседателот на Управниот одбор го заме-
нува претседателот во негово отсуство и врши други 
работи утврдени со деловникот за работа на Управниот 
одбор. 

2. Комисии и други работни тела 
на Управниот одбор 

Член 121 
Управниот одбор формира постојани и повремени 

комисии и други работни и помошни тела за следење на 
одделни прашања од развојот и спроведувањето на пен-
зиското и инвалидското осигурување, решавањето на 
правата во втор степен и за прашања од делокругот на 
Управниот одбор. 

Надлежноста, составот, начинот на работа и дру-
гите прашања од работата на комисиите и другите ра-
ботни и помошни, тела на Управниот одбор се уреду-
ваат со деловникот за работа на Управниот одбор. 

3. Директорот на Фондот 

Член 122 -
Со Фондот раководи директор. 
Директорот на Фондот е и раководител на Струч-

ната служба на Фондот. 
За својата работа директорот на Фондот е одгово-

рен на Управниот одбор. 
Член 123 

Директорот на Фондот го именува Управниот од-
бор по пат на јавен конкурс, а согласност на одлуката за 
именување дава Собранието на Република Македонија. 

Директорот на Фондот се именува за време од че-
тири години и може повторно да биде именуван на 
истата должност. 

Член 124 
Конкурсната постапка за именување директор на 

Фондот ја спроведува Управниот одбор со именување 
конкурсна комисија од три члена од составот на Управ-
ниот одбор и со објавување конкурс во средствата за 
јавно информирање. 

За директор на Фондот може да биде именувано 
лице кое има висока стручна подготовка од правна или 
економска насока и најмалку шест години работно 
искуство.. 

Член 125 
Директорот на Фондот: 
1) се грижи за подготвување на нацртите и предло-

зиве на општите акти што ги донесува Управниот од-
бор; 

2) се грижи подготвените одлуки и други општи 
акти да бидат во согласност со Законот, овој статут и 
другите општи акти на Фондот; 

3) се грижи за подготвувањето на седниците на 
Управниот одбор и на неговите комисии и другите ра-
ботни и помошни тела на Управниот одбор; 

4) непосредно е одговорен за извршувањето на 
општите акти, заклучоците и другите документи доне-
сени од Управниот одбор и неговите тела; 

5) непосредно е одговорен за извршувањето на 
програмата за работа и финансискиот план на Фондот; 

6) се грижи н е одговорен за наменското кори-
стење на средствата на Фондот и во рамките на овласту-
вањата на Управниотк одбор непосредно одлучува за 
нивното трошење; 

, 7) склучува договори во границите на овластува-
њата утврдени со закон, овој статут и други општи акти 
и одлуки на Управниот одбор; 

8) се грижи за објавување на општите акти на Фон-
дот, за информирањето на осигурениците и корисни-
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ците на пензија и за јавноста во работата на Управниот 
одбор и на неговите тела; 

9) донесува решенија за коефициентите за валори-
зација на платите за пресметување на пензиската ос-
нова; 

10) донесува решенија за одобрување исплата на 
пензии во странство ако таква обврска не е предвидена 
со меѓудржавна односно со меѓународна спогодба; 

11) непосредно е одговорен за извршување на зада-
чите на Стручната служба на Фондот и за законитоста и 
ефикасноста во нејзината работа; 

12) ги назначува раководителите на подрачните 
единици на Стручната служба на Фондот; 

13) донесува појаснувања за спроведување на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување; 

14) непосредно раководи со извршувањето на пла-
новите и другите акти од областа на одбраната; 

15) врши и други работи определени со закон, овој 
статут и други општи акти на Фондот и работи што ќе 
му ги довери Управниот одбор на Фондот. 

Директорот на Фондот може одредени работи од 
својот делокруг да пренесе на други работници на 
Стручната служба на Фондот кои вршат работи и за-
дачи со посебни овластувања и одговорности и на рако-
водителите на подрачните единици на Стручната 
служба на Фондот. 

Член 126 
Директорот на Фондот има право и должност да 

учествува во работата на Управниот одбор и неговите 
работни тела без право на одлучување. 

Член 127 
Управниот одбор може да го разреши директорот 

и пред истекот на времето за кое е именуван по негово 
барање и во случаите предвидени со закон. 

Иницијатива за поведување постапка за разрешу-
вање можат да поведат најмалку три члена на Управ-
ниот одбор. 

Кога разрешувањето на директорот се врши во 
случаите утврдени со закон, согласност дава Собрани-
ето на Република Македонија. 

XII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ФОНДОТ 
Член 128 

Јавноста во работата на Фондот се обезбедува: 
1) со објавување на Статутот и другите општи акти 

на Фондот со кои се регулираат правата и обврските на 
осигурениците и корисниците на права од пензиското и 
инвалидското осигурување во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“: 

2) со поднесување на извештај за работата на Фон-
дот и на Управниот одбор до Собранието на Република 
Македонија; 

3) по потреба, давање известување преку сред-
ствата за јавно информирање за работата на Фондот во 
врска со спроведувањето на пензиското и инвалидското 
осигурување; 

4) овозможување на претставниците на јавното ин-
формирање да присуствуваат на седниците на Управ-
ниот одбор, освен во случаите кога се работи за служ-
бена тајна. 

Како службена тајна во смисла на став 1 точка 4 од 
овој член се сметаат податоците од интерес за одбра-
ната, како и податоците за фактите чија тајност е зага-
рантирана со закон. 

Организацијата, начинот и формите на информи-
рањето поблиску се уредуваат со општ акт на Фондот. 

XIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ФОНДОТ 
Член 129 

За вршење на управните, финансиските, струч-
ните, административните и другите работи за спроведу-

вање на пензиското и инвалидското осигурување, Фон-
дот образува единствена стручна служба со подрачни 
единици во општините. 

Член 130 
Стручната служба на Фондот: 
1) подготвува нацрти и предлози на општите акти 

на Управниот одбор; 
2) непосредно ги извршува општите акти донесени 

од Управниот одбор; 
3) ги врши работите во врска со решавањето на 

правата од пензиското и инвалидското осигурување; 
4) врши вештачење на инвалидноста, преостана-

тата работна способност и други факти од значење за 
правата од пензиското и инвалидското осигурување; 

5) врши работи во врска со унапредувањето на 
инвалидската заштита; 

6) ги врши работите во врска со спроведувањето на 
конвенциите за социјално осигурување; 

7) ги врши работите за спроведување на полити-
ката и функциите на Фондот во областа на општестве-
ниот стандард на корисниците на пензија; 

8) ги извршува работите во врска со јавноста и 
информирањето; 

9) ги врши работите од матичната евиденција на 
осигурениците и корисниците на права; 

10) врши планско-аналитички, финансиски и други 
економски работи за потребите на Фондот; 

11) ја врши информатиката и автоматската обра-
ботка на податоците и микрофилмување на документа-
цијата; 

12) врши исплата на пензиите и другите парични 
давања од пензиското и инвалидското осигурување; 

13) ги врши работите во врска со утврдувањето и 
ревизијата на стажот на осигурувањето што се смета со 
зголемено траење; 

14) ги врши имотно-правните работи на Фондот; 
15) обезбедува единствена примена на прописите и 

дава правна помош; 
16) врши и други работи определени со Законот, 

овој статут и другите општи акти на Фондот, насоките и 
задачите дадени од Управниот одбор и директорот на 
Фондот. 

Член 131 
Стручната служба се организира на начин со кој ќе 

се обезбеди законито, стручно, одговорно, ефикасно, 
благовремено, економично и рационално извршување 
на прописите од пензиското и инвалидското осигуру-
вање и задачите утврдени во член 130 на овој статут. 

Стручната служба на Фондот се организира како 
Централа во Скопје и подрачни единици во општините. 

Подрачната единица на Стручната служба на Фон-
дот може да се формира за една или повеќе општини. 

Подрачните единици се организираат како фили-
јали и деловници. 

Деловниците се составен дел на филијалите; 
Организацијата на работата на Стручната служба 

на Фондот, видот на задачите и начинот на нивното 
извршување поблиску се уредуваат со општ акт на Фон-
дот. 

Член 132 
Стручната служба на Фондот задачите ги извр-

шува врз основа на програма за работа. 
Средствата за работа на Стручната служба на Фон-

дот се обезбедуваат со финансискиот план на Фондот 
Член 133 

За остварување на правата и обврските на работ-
ниците на Стручната служба на Фондот по основа на 
работен однос решенија во прв степен донесува дирек-
торот на Фондот. 

Решетка за правата од став 1 на овој член во втор 
степен донесува Управникот одбор. 

1 
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Член 134 
Работниците на Стручната служба на Фондот 

може да се организираат во синдикати. 
За правата и обврските од работен однос на работ-

ниците во Стручната служба на Фондот ќе се примену-
ваат одредбите на колективен договор. 
XIV. ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Планирање 

Член 135 
Во Фондот се спроведува политиката на развојот 

на пензиското и инвалидското осигурување која ја утвр-
дува Собранието на Република Македонија. 

Член 136 
Заради спроведување на политиката на развојот на 

пензиското и инвалидското осигурување, Управниот 
одбор на Фондот донесува среднорочен план за развој и 
г̂одишна програма за реализација на планот. 

Член 137 
Среднорочниот план за развој ги содржи целите, 

задачите и средствата за реализација на утврдената раз-
војна политика. 

Член 138 
Со годишната програма за реализација на планот 

од член 136 на овој статут се утврдуваат задачите, дина-
миката на остварувањето на тие задачи, мерките и ак-
тивностите, носителите на обврските и средствата за 
реализација на планот во таа година. 

Финансиско работење 
Член 139 

Средствата за пензиското и инвалидското осигуру-
вање се користат за: 

1) исплата на пензиите, паричните надоместоци и 
другите обврски од пензиското и инвалидското осигуру-
вање утврдени со закон, овој статут и другите општи 
акти; 

2) придонес за здравствено осигурување на корис-
ниците на пензија; 

3) придонес за додаток на деца и непосредна детска 
заштита; 

4) други придонеси и законски и договорни обвр-
ски; 

5) унапредување на инвалидската заштита и пре-
венција од настапување на инвалидност; 

6) задоволување на станбените потреби на корис-
ниците на права; 

7) за одмор и рекреација на корисниците на пен-
зија; 

8) научно-истражувачки работи во пензиското и 
Инвалидското осигурување; 

9) трошоци за спроведување на пензиското и инва-
лидското осигурување; 

10) набавка на основни и други средства за работа 
на Фондот; 

11) финансирање на работата на Стручната служба 
на Фондот; 

12) други потреби на Фондот утврдени со закон и 
општ акт на Фондот. 

Член 140 
Фондот може да учествува со средства во создава-

њето на услови за стручно оспособување на деца со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој под услови, 
во висина и на начин определен со договор. 

Член 141 
Средствата на вкупниот приход на Фондот, покрај 

намените утврдени во член 140 на овој статут, се кори-
стат за формирање на: , 

1) средства за деловно работење и 
2) средства на резервата. 

Член 142 
Средствата за деловното работење ги сочинуваат 

основните и обртните средства на Фондот. 
ч Основите средства на Фондот се водат во книго-
водствена и друга евиденција на фондот. 

Член 143 
Средствата на резервата се форимираат од сред-

ствата од придонесите за пензиското и инвалидското 
осигурување, а издвојувањето се врши со завршната 
сметка се додека вкупниот обем на овие средства не 
достигне ниво на едномесечна исплата на пензиите и 
другите давања од пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Средствата на резервата служат за покривање ви-
шокот на расходите над приходите утврдени со заврш-
ната сметка на Фондот, како и за обртни средства за 
обезбедување на стабилно и ликвидно работење на 
Фондот. 

Член 144 
Финансиското работење на Фондот опфаќа: 
1) составување на финансиски план, 
2) остварување и користење на средствата, 
3) организација и водење на книговодството и 

други евиденции за средствата на Фондот, 
4) составување на периодични пресметки, завршни 

сметки и биланс на средствата на Фондот. 
Член 145 

Со финансискиот план на Фондот се утврдуваат и 
се распоредуваат приходите и расходите за секоја го-
дина. 

Член 146 
По истекот на секоја година се составува завртка 

сметка на Фондот. 
Завршната сметка се составува врр основа на фи-

нансиското работење на Фондот. 
Завршната сметка на Фондот се доставува на 

Службата на општествено книговодство кај која на со-
одветна жиро-сметка се водат паричнине средства на 
Фондот. 

Член 147 
За правилно и навремено остварување на сред-

ствата наменети за спроведување на пензиското и инва-
лидскто осигурување Фондота врши увид за начинот на 
пресметувањето и наплатувањето на придонесите на 
обврзниците утврдени во Законот. 

XV. ОДБРАНА 
Член 148 

Во рамките на подготовките за одбрана во случај 
на воена опасност, во војна и други вонредни околно-
сти, Фондот организира и спроведува пропишани мерки 
во согласност со законските одредби за одбраната на 
Република Македонија. 

Носители на одбранбените подготовки во Фондот 
се: управниот одбор на Фондот, директорот на Фондот 
и Стручната служба на Фондот. 

XVI. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ ОПШТИ 

АКТИ НА ФОНДОТ 
Член 149 

Донесување, односно изменување и дополнување 
на Статутот на фондот можат да предложат: 

1) Собранието на Република Македонија; 
2) Владата на Република Македонија; 
3) најмалку една третина од вкупниот број на чле-

новите на Управниот одбор на Фондот; 
4) директорот на Фондот. 
Изменувањата и дополнувањата на Статутот на 

Фондот се вршат по постапка како за неговото донесу-
вање. 
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Изменување и дополнување на Статутот на Фон-
дот може да се врши и во скратена постапка кога се 
работи за прашања за чие уредување постои неодложна 
потреба и ако измените и дополнува1Бата се од помал 
обем. 

Член 150 
Управниот одбор на Фондот утврдува нацрт на 

Статутот и на општите акти на Фондот со кои се уреду-
ваат правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

При утврдување тоа на нацртите на општите акти 
од ставот 1 на овој член, Управниот одбор за секој акт 
одлучува дали ќе се води јавна расправа, како и во кои 
рокови и обем ќе се води расправата. 

Стручната служба на Фондот ги подготвува пред-
лозите на општите акти и ги доставува на Управниот 
одбор на Фондот на разгледување и усвојување. 

Постапката и начинот на донесувањето на опш-
тите акти, со исклучок на општите акти од став 1 на 
овој член, се уредуваат со деловникот за работа на 
Управниот одбор. 

Статутот на Фондот влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а другите општи акти што ги доне-
сува Управниот одбор влегуваат во сила со денот на 
нивното донесување, ако со тие акти не е поинаку опре-
делено. 

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 151 

Фондот ќе донесе општи акти неопходни за спрове-
дувањето на овој статут најдоцна во рок од три месеци 
од влегувањето во сила на овој статут. 

До донесуваното на општите акти од став 1 на овој 
член, остануваат во сила сите досегашни општи акти 
доколку не се во спротивност со Законот и овој статут. 

Член 152 
Др донесувањето на општите акти со кои се уреду-

ваат правата и обврските од работен однос на работни-
ците на Стручната служба на Фондот, вршителот на 
должноста директор на Фондот ќе донесе решенија за 
овие права на работниците кои се преземени за работа 
во Стручната служба на Фондот од стручните служби 
на заедниците и организациите на кои им е доверено 
вршеното на работите од пензиското и инвалидското 
осигурување во општините. 

Член 153 
За имотните и други прашања во врска со имотот и 

правниот статус на претпријатијата и други организа-
ции кои ги основала Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија ќе се подготват биланси и други општи акти на 
Фондот во рок од три месеци по влегувањето во сила на 
овој статут. 

Член 154 

На корисниците на привремен надоместок до вра-
ботувањето, на материјално обезбедување, како и на 
привремен надоместок до вработуваното на деца со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој остварени 
според прописите кои важеле до влегувањето во сила 
на овој статут, им се продолжува исплатата на тие надо-
местоци до нивното вработувано. За наредните години 
паричните надоместоци ^усогласуваат на начин и во 
висина како што се усогласуваат пензиите. 

На корисниците на надоместок поради помала 
плата на друга работа, кои тоа право го оствариле спо-
ред прописите кои важеле пред влегувањето во сила на 
овој статут, паричниот надоместок поради помал личен 
доход се утврдува според одредбите на овој статут. 

На корисниците на надоместок поради вработу-
вање со скратено работно време, кои тоа право го 
оствариле во Фондот според прописите кои важеле 
пред влегувањето во сила на овој статут, надоместокот 
поради вработување со скратено работно време се 
определува на начин и во висина определени со Стату-
тот на Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија кој 
важел пред влегувањето во сила на овој статут. 

Член 155 
До усвојувањето на матичната евиденција на оси-

гурениците и корисниците на пензија податоците за 
нето платата која се засметува во пензиската основа и 
за утврдувањето на стажот на осигурување ќе се приба-
вуваат од организациите, доколку не се евидентирани 
во матичната евиденција. 

Член 156 
Постапките за остварувано на правата од пензи-

ското и инвалидското осигурување започнати Предчпо-
четокот на примената на овој статут ќе се завршат 
според одредбите на овој статут, ако е тоа за осигурени-
кот поповолно. 

Член 157 
Со денот на влегувањето во сила на овој статут 

престанува да важи Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/ 
84, 33/86, 22/89 и 25/90). 

Член 158 
Овој статут ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ по давањето согласност од Со-
бранието на Република Македонија 

Член 159 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето. 

(Бр. 02-158 
29 јануари 1992 година 

I 
Скопје 

Управен одбор 
Претседател, 

Владо Додевски, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води постапка за 
надомест на материјална штета, по тужбата на Тужителот „Техноме-
тал-Вардар" АД Скопје поднесена против тужениот Коложег Јане се 
повикува тужениот со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на ова соопштение да се јави во 
судот. Во спротивно, постапката ќе продолжи со неговиот привремен 
застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, X П. бр. 2584/92. (193) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води постапка за 
надомест на штета по тужбата на тужителот „Технометал Вардар“ АД 
Скопје против тужениот Трајковски Павле со непозната адреса. За 
привремен застапник на тужениот му е поставен Милан Трбопазов, 
адвокат од Скопје, се додека тужениот или неговиот полномошник не 
се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот дека на тужениот му поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, УШ.П.бр. 258 2/92. (194) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје П Скопје се води постапка за 
прогласување на исчезнатиот Андреја Крстевски од Скопје за умрен, 
по предлог на Златко Крстевски, Ацо Крстевски, Цвета Крстевска и 
Виолета Бојаџиева сите од Скопје. Андреја Крстевски е роден на 
25.IX. 1929 година во с. Брњарци - Скопје. 

Се повикува исчезнатиот Андреја Крстевски во рок од 3 месеци 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“ да се јави во судот. Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за 
умрено. Исто така се повикува секој што знае за Андреја Крстевски/ 
дека е жив и за местото на неговото живеење, податоците да ги достави 
на судот во горе наведениот рок. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, ВПП, бр. 107/92. (196) 

Пред Општинскиот суд Скопје П Скопје по предлог на Меѓуопш-
тинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје се 
води постапка за одземање на рОдителско право на Селвије Сулејмани 
со непознато место на живеење над мал. дете Зелије Сали. 

Се повикува Се л виј е Сулејмани во рок од еден месец по објавува-
њето на огласот да го пријави своето живеалиште на судот. Во спро-
тивно на истата ќе и се постави привремен старател адвокатот Кочев-
ски Спасе. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, ВПП. бр. 125/92. (195) 

Пред Општинскиот суд Скопје П, Скопје заведен е спор за развод 
на брак по тужбата на тужителката Сенка Шест од Скопје ул. „Огњен 
Прица“ бр. 16/2-6, против тужениот Драгутин Шест со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот Драгутин Шест да се јави во Општинскиот 
суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена сметано до денот на објавува-
њето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите инте-
реси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, III П. бр. 1811/92. (192) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за издршка од страна на тужителот 
Центар за социјални работи Тетово, против тужениот Марковски 
Спиро од Тетово, со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Марковски Спиро од Тетово ул. „Благоја 
Тоска“ бр. 3/12, сега со непозната адреса во Шведска да се јави во рок 
од 30 дена во судот, или, одреди полномошник. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 990/92. (199) 

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлог на 
предлагачот Ацевски Душко и Ацевска Бојана ул. ,ЈК.Ј. Питу“ бр. 55, 
против Благородна Павловска, Светлана Павловска и Андреа Павлов-
ски сите од Тетово ул. „К.Ј. Питу“ бр. 55. Вредност на спорот неодре-
дена. 

Се повикуваат противниците Благородна Павловска, ,Светлана 
Павловска и Андреа Павловски сите од Тетово, а сега со непозната 
адреса во Америка, да се јават пред овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето- на огласот, или, во истиот рок да овластат свој полно-
мошник во земјата. Во спротивно, овој суд ќе им постави привремен 
застапник преку Центарот за социјални работи Тетово, кој ќе се грижи 
за нивните интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр, 171/92. (200) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Веби Вејсели од с. Д. Палчиште, 
против тужениот Рамадан Адеми од с. Д. Палчиште, сега со непозната 
адреса во БиХ. Вредност на спорот 7.678 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена, да се јави пред овој суд, 
да достави сегашна адреса на живеење или, пак да, постави свој полно-
мошник. Во спротивно, судот по истекот на овој рок ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 946/92. (201) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за долг по 
правната работа на тужителот Министерство за здравство - Фонд за 
здравствено осигурување на Република Македонија - Подрачна служба 
- Гостивар, против тужениот Шем Тургај од Гостивар, ул. „Браќа 
Блажевски“ бб, сега со непознато место на живеење. Вредност на 
спорот 20.595,00 денари. 

На тужениот Шен Тургај од Гостивар ул. „Браќа Блажевски“ бб 
сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса му се 
поставува привремен застапник Тримчески Ратко - социјален работник 
при Центарот за социјални работи во Гостивар. Привремениот застап-
ник на тужениот ќе го застапува во текот на постапката се додека 
тужениот не се јави лично, или, негов полномошник, односно додека 
Органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му 
поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 700/92. (198) 

Пред Општинскиот суд к) Гостивар се води спор за долг по 
тужбата на тужителот Се л шеи Назиф од Гостивар ул. „Сретко Крсте-
ски“ бр. 52, против Фетаи Тасим од с. Пирок -тетовско. Вредност на 
спорот 1.800.000,00 денари. Бидејќи тужениот Фетаи Тасим од с. Пирок. 
- тетовско е сега на работа во Тирана, Република Албанија, со непоз-
ната адреса му се поставува привремен застапник Тримчески Ратко 
социјален работник при Центарот за социјални работи во Гостивар. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во текот на постап-
ката се додека тужениот не се јави лично или негов полномошник, 
односно додека Органот за старателство во Гостивар не го извести 
судот дека на тужениот му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 490/92. (197) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за утврдување 
право на сопствеост, по тужбата на тужителот Димитар Нанески од 
Прилеп, против тужениот Геракароски Борис од Охрид, сега со непоз-
ната адреса во странство и други. 

Се повикува тужениот сега со непозната адреса во странство, да 
се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во 
истиот рок да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му 
определи привремен застапник преку Центарот за социјални работи -
Охрид, кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 726/92. (207) 

Пред овој суд се води спор за отказ на договор за стан по тужбата 
на тужителот ЈП „Геоинженеринг" - Тетово, застапувани од СИЗ заста-
новање на општина Тетово, против тужената Смангали Андромахи од 
Тетово, се непозната адреса во Чешка. 

Се поивкува тужената Смангали Адромахи од Тетово ул. „180" 
блок 70-16/21 да се , јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена, или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави 
привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1030/92. (202) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за отказ на дого-
вор за користење на стан по тужбата на тужителот Ј.П. „Геоинжене-
ринг" - Тетово, против тужениот Гаџос Василиус од Тетово сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави пред овој суд, 
да ја достави неговата сегашна адреса, или пак постави свој полномош-
ник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1066/92 (203) 

Пред овој суд се води спор од страна на тужителот РО „Инжене-
ринг“ против тужениот III ука ров Трајко од Тетово, сега со непозната 
адреса во Австралија. 

Се повикува тужениот Шукаров Трајко од Тетово, а сега со не-
позната адреса на живеење во Австралија, да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да постави 
свој полномошник или достави своја адреса. 

Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1068/92 (204) 

Пред овој суд се води спор за враќање на заем по тужбата на 
тужителот Беќири Енвер од“ с. Г. Речица, против тужениот Амети 
Хамзи од с. Пирок, сега со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Амети Хамзи од с. Пирок да се јави пред 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот, да достави своја адреса, или, постави свој полномошник. Во 
спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во постапката. 

, Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 941/92 (205) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд ѕо Скопје, со решението Срег. бр, 

9855/91 на регистарска влошка бр. 1-13814-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпрцатието во приватна сопственост на 
правото за вршење на надворешно трговски промет на стоки и услуги, 
на производно-услужното, трговско претпријатие на големо н мало 
експорт импорт „Игнација" Д.О.О. - Скопје ул. „Рилски конгрес“ бр. 
100. Основач на претпријатието е Биљана Николиќ од Скопје ул. ЈВол-
гоградска бр. 10-2/3, со л.к. 1015437 и м.бр. 3010969455087, издадена од 
СВР - Скопје. 

Дејноста: 011312, 011320, 012310, 012321, 012322, 012323, 012612, 
012613, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 011990, 011920, 011930, 
013041, 013042, 013050, 013043, 013113, 013114, 013115, 013119, 020121, 
020140, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080190, 080202, 090123, 090124. 090129, 090140, 090150, 090201, 090209, 
090202, 060502, 060503, 110302, 110303, 110304, 110309, 110905, 110403, 
110404,110909,110903,120190, 120121,130233, 070310, 070320. 

Во правниот промет со, трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. Директор и 
претставник на претпријатието е Биљана Николиќ, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9855/91. (1355) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8925/92 на регистарска влошка бр. 1-13814-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на Производно Услужното трговско претпријатие 
на големо и мало експорт-импорт „Игаација" Д.О.О., Скопје ул. „Рил-
ски конгрес“ бр. 100. Се брише досегашниот застапник во внатрешно и 
надворешно трговски промет Николиќ Биљана, директор без ограни-
чување, а се запишува новиот. застапник Зоран Ѓорѓиевски, директор 
без органичување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8925/92. (1356) 

Окружниот стопански суд во Скопје,- со решението Срег. бр. 
9148/91 на регистарска влошка бр. 1-22024-04)-О го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма: Претпријатието за производство, транспорт и трговија „Вик-
тор-Вили" извоз-увоз Д-О.О. Скопје^ ул. „Јане Сандански“ бр. бб, нас. 
Илинден. Основач е Видински Сашко. 

Дејност: 011820, 013010, 013021, 013022, 020110, 020121, 020129, 
020131, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060700, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123. 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 
110620, 110902, 110909. Дејности во надворешен трговски промет: 
070310, 070320. Застапување и посредување, консигнација, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, инженеринг, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, агенциски услуги во транспортот, туристички услуги, сло-
бодни царински продавници, малограничен промет со: Грција, Алба-
нија, Бугарија и Ср Југославија. Неограничени овластувања, целосна 
одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет е Видински Сашко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9148/91. (1357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4958/92 на регистарска влошка бр. 1-19505-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие со приватна сопственост и запи-
шување на правото за вршење туристичка Дејност и книговодствени 
услуги и трговија под фирма: Туристичко трговско претпријатие „Шар 
експрес“ Д.О. увоз извоз с. Слатина - Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 
20.1У.1922 година, а основач е Идризи Рамадан од село Слатина, Те-
тово. 

Дејности во внатрешен промет: 080201, 080202, 08020, 110903, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 

Дејности во надворешен промет: 070310 и 070320. 
Приватното претпријатие во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот претпријатието одговара со сите свои средства. 

Директор е Идриз Рамадан, без ограничување за застапување во 
внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4958/92. (1358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5089/92 на регистарска влошка бр. 1-10539-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на Претр-
пијатието за производство, промет на големо и мало увоз-извоз, инжи-
њеринг и консалтинг „Еурекс" Д.О.О. ул. „Струма44 бр. 4-1/6 - Скопје. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 100200. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 5089/92. (1359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1823/92 на регистарска влошка бр. 1-18526-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под 
фирма: Производно-трговско претпријатие на големо и мало увоз-из-
воз „Д има“ Д.О. Куманово, ул. „Боро Ордан“ бб. 

Дејност: 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 0701, 070111, 070112 070113, 070114, 07012, 
070123, 070126, 070128, 070129, 070130, 070132, 070150, 012612, 012613, 
012621, 012622, 012624, 012699, 110303, 110309, 110905, 110909, 070310, 
070320. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 1823/92. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3257/92 на регистарска влошка бр. 1 - 18226 - 0 - 0 - 0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на приватното претпријатие за произ-
водство и трговија „Балкан - комерц“, Титов Велес, ул. „Пеце Карев“ 
бр. 8. Основач на претпријатието е Петрушевски Горан од Т. Велес. 
Дејности: 013021; 013022; 013033; 013050; 013074; 013099; 013200; 060501; 
060502; 060601; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 
070320; 080190; 090201; 080202; 110309; 110903; Во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. Лицето 
овластено за застапување е Петрушевски Горан, директор на претпри-
јатието, со неограничени овластувања. Лице овластено за застапување 
во надворешно - трговскиот промет е Петрушевски Горан, директор, 
со неограничени овластувања. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3257/92 (1183) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4734/92 на регистарска влошка бр. 1 - 472- 0 - 1 - 12 го запиша во 
судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овла-
стено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МА-
КЕДОНИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Тетово, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 59. 

Се брише досегашниот в.д. директор Петко Савевски со овласту-
вања предвидени во Статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на 
директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4734/92 (900) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4735/92 на регистарска влошка ба. 1 - 472 - 0 - 1 - 13 го запиша во 
судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овла-
стено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МА-
КЕДОНИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Гостивар, ул. „“Бо-
рис Кидрич" бр. 115. 

Се брише досегашниот е.д. директор Сергеније Гегоска со овла- -
стувања предвидени во Отаутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство 
на директор со овластувања предвидени во Стаутот на А. Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4735/92 (901) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4736/92 на регистарска' влошка бр. 1 - 472 - 0 - 1 - 14 го запиша во 
судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овла-
стено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МА-
КЕДОНИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Радовиш, ул. 
„Маршал Тито“ бр. бб. 

Се брише досегашниот в.д. директор Коце Ѓозев со овластувања 
предвидени во Статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на 
директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4736/92 (902) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4737/92 на регистарска влошка бр. 1 - 472 - 0 - 1 - 15 го запиша во 

-ЈЦјЈа01.1 О п̂а 10 цраашмацпЈа ап/ прашиш 1 ш в пнцч 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет одговара со сите свои средства. 

Здравствената организација ја застапува и преставува Д-р Гере 
Ангеловски, директор на организацијата. 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег. бр. 7975/92. (1360) 
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судскиот регистар следното: Промената на својството на лицето овла-
стено за застапување на Акционерското друштво за осигурување „МА-
КЕДОНИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Пробиштип, ул. 
„Делинов плоштад“ бр. 2. 

Се брише досегашниот в.д. директор Гоце Донев со овластувања 
предвидени во статутот на А. Д., кој во иднина ќе има својство на 
директор со овластувања предвидени во Статутот на А. Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4737/92 (903) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4526/92, на регистарска влошка бр. 1-18930-0-04), го запиша во судскиот^ 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како 
ДО и запишувањето право на вршење работи во надворешно трговски 
промет на Претпријатието за производство, преработка, внатрешна и 
надворешна трговија „Мисана“ ДО Стојаково, се следните податоци: 
Претпријатието е основано со акт за основање од 15.1У.1992 година. 

Дејности: 011312, 011315, 011710, 011720, 011791, 013500, 0201, 
020110, 02014, 060503, 07011, 070111, 070113, 070114, 07012, 07121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 
070230, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225,070226, 070229, 070250, 070260, 110309, 110909. 

Дејности во надворешно трговски промет: 070310, 070320. 
Неограничени овластувања, Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 

трговско работење е Наташа Мандалова, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4526/92 (1670) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9458/92, на регистарска влошка бр. 1-22341-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост 
под фирма: Услужно трговско претпријатие „Бамба" Д.О.О, експорт-
импорт, ул. „Милан Михајловиќ" бр. 21 Скопје. Претпријатието е 
основано со Договор за основање 01-01 од 5.111.1992 година од основа-
чите: Борче Димчевски и Лидија Димчевска од Скопје. Дејности: 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121,070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250,-070260, 060502, 060503, 
060602, 060803, 080111, 080190, 090121, 090160, 110301, 110303, 110304, 
110309, 110909, 030003, 070310, 070320 - комисиона продажба - консиг-
национа продажба, застапување на странски фирми на реекспорт -
малограничен промет со: Грција, Албанија Италија и Бугарија. Прет-
пријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за 

, своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трета Лица одго-
вара со сите свои средства. 

Директор на претпријатието е Борче Димчевски. Лице овластено 
за застапување на претпријатието во надворешно-трговскиот промет е 
'Борче Димчевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9458/92 (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5035/92. на регистарска влошка бр. 1-21563-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар организирањето и усогласувањето со Законот за претпријати-
јата на Трговското претпријатие во приватна сопственост на големо и 
мало, услуги, увоз-извоз „Мариово“ - Скопје П.О. ул. „Воденска“ бр. 
6-1/13 Скопје. Скратен назив на фирмата „Мариово“ увоз-извоз Скопје 
П.О. Основано со акт за основање на основачот К ржевска Маја на ден 
6. IV. 1992 година. 

Дејности: 013041, 070111; 070112, 070ИЗ, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07031, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 
110304, 110309, 110404, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 
080122, 080129, 080190,080202, 110909. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5035/92. (1361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7653/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-21311-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието и запишување правото за вршење 
надворешно трговски промет под фирма: Претпријатието за трговија 
со кожа и опрема „Ботекс“ експорт - импорт Д.О.О. - Куманово, ул. 
„Моша Пијаде“ бр. 14/39. 

Дејноста: 070111; 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110109, 11303, 110309, 110909. 

Надворешна трговија: 070310, 070320. Застапување на странски 
лица, посредување, консигнациона продажба, продажба на стоки во 
слободни царински продавници, малограничен промет со Бугарија и 
Србија. Лице овластено за застапување во надворешниот и внатреш-
ниот трговски промет е Велко Бобан директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7653/92. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4311/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-7578-0-0-0 го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејноста под фирма: Студио за производство, 
маркетинг и застапување „Профото-Маркетинг" извоз - увоз Д.О.О. 
Скопје ул. „Васил Главинов“ бр. 3/5. 

Во внатрешен трговски промет се прошируваат следните дејно-
сти: 120312, 120322, 110109. 

Во надворешно трговски промет се прошируваат следните дејно-
сти продажба на странска стока од консигнација и во слободните царин-
ски продавници, купување на стока во странство и продажба на тие 
стоки во странство, организација на меѓународни саеми, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија и Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4311/92. (1339) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6856/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-21039-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието „Филитрејд" увоз - извоз д.о.о. 
Скопје, ул. „90" бр. 2. 

Дејности: 012421, 012613, 012614, 012615, 012623, 012703, 012830, 
013400, 013903, 020110, 020121, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110620, 
110309,110902,110903,110909, 120311,120312,070310,070320. Посреду-
вање и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на странски 
стоки од консигнациони складишта, продажба на стоки од слободни 
царински продавници, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија и Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6856/92. - (1340) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
2085/91 на регистарска влошка бр. 1-3353 го запиша во судскиот'реги-
стар основањето на приватното претпријатие под фирма: „Балвее'4 

Услужно прометно претпријатие, Охрид П.О., ул. „Кузман Капидан“ 
бр. 30. 

Основач: Јосиф Караѓуле, со одлука за основање од 5.Х1.1991 
година. 
Дејности: 070111,070112,070113,070114,070122,070123,070124,070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070121, 070223, 070212, 070213, 070215, 
070221, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070140, 070132, 090121, 
090122, 090123; 090131, 090133, 060502, 060503, 050301, 060602, 110903, 
012622, 090139, 011602,070310, 070320. 

Малограничен промет - застапување и посредување во промет со 
стоки и услуги. Овластувања на субјектот на уписот во правниот про-
мет со трети,лица. Целосни овластувања. Вид и обем на одговорност на 
субјектот на уписот во обврските во правниот промет со трети лица. 
Целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот и усписот е Јосиф 
Караѓуле. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2085/91. (1296) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4073/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-18412-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Мешовитото претпријатие за производство, промет 
и увоз - извоз на сметачка опрема и информатички инженеринг „Ин-
форматика“ Д.О.О. Скопје, под фирма: „Информатика“ Д.О.О., 
Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 127. 

Основана со акт - договор за основање од 20.III.1992 година. 
Основачи: Младенов Михајло, Ангелов Новак, Славковски Ан-

дреја, Русјаков Симеон, Николовски Звонко и Пејовски Методија -
Република Македонија, домашни основачи и мешовито претпријатие 
„Информатика“ Д.О. ^еврејска 24", Белград, Република Србија, 
странски основач. 

Дејноста: 011723, 011724, 011729, 050110,070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260,110303, 110309,110403,110404, 110905, 110909. 

Дејности во надворешно - трговскиот промет: 070310, 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. 
Претпријатието за обврски преземени во правниот промет кон 

трети лица одговара со сите свои средства како друштво со ограничена 
одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е Михајло Младенов, како в.д. директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4073/92. (1298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3891/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-18516-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост и запишу-
вањето на правото за вршење на работи во надворешно трговскиот 
промет под фирма: Приватно претпријатие за трговија на големо и 
мало „Чајчар - Комерц“ П.О. увоз - извоз Скопје ул. „Пиринска“ бр. 
31 Скопје. Скратен назив: П.П. „Чајчар - Комерц“ П.О. увоз - извоз 
Скопје. 

Основач: Стојановски Златко со л.к. 1105427 и м.б. 
2610964450021, а претпријатието е основано со одлуката за основање. 

Дејноста на претпријатието: (0701), 07011,070111,070112,070113, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 07013, 070131, 070132^ 070140, (0702), 07021, 070211, 070212, 
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070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, (0703), 070310, 070320. 

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот целосна одго-
ворност. П.О. 

За директор на претпријатието без ограничување се именува 
Стојановска Весна м.б. 2211965435008. Истото лице се именува за ди-
ректор без ограничување во вршењето работи на надворешно-тргов-
скиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3891/92. (1299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1348/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-18285-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на друштвото со ограничена одговорност со средства 
во општествена сопственост под фирма: „Бродомеркур-Ко" Трговско 
претпријатие, извоз-увоз, Д.О.О. Скопје, ул. „Миле Поц Ј,орданова 
бр.68. 
Друштвото во мешовита сопственост е основано со одлука на основа-
чот „Бродомеркур" трговско претпријатие П.О. Сплет, бр. 2-С/92 од 
21.1.1992 година и основачот Гоче Никовски. 

Дејност: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070112, 070113, 070114, 070212, 
070213, 070214, 070219, 110404, 110302, 110309, 110902, 110903, 050301, 
050302, 090121, 080202,080201, 060503. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства, а основачот до 
висината на вложените средства. 

В.д. директор на друштвото е Гоче Никовски, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1348/92. (1300) 

Дејности: 013400, 013030, 013099, 020120, 020130, 020140, 020302, 
060501, 060502, 060301, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 07013 , 070132, 070140, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214,,070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 
070260, 08011, 080190, 080201, 080202, 12034, 120341, 120362, ПОЗО, 
110302, 110309, 110905, 12031, 120311. Надворешно-трговски дејности 
се: 0703, 070310 и 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешната и надворешната 
трговија е Китановски Климент, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3429/92. (1303) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1629/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-4419-0, го запиша во судскиот регистар 
Претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало „ВОДОТЕК“, Д.О., Струмица, ул. „Браќа Миладинов-
ци'4 бр. 42. Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 11.У.1992 година, 
а основач е Трајко Манчев, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 42. 
Дејности: 020110; 020121; 020131; 020139; 020140; 070111; 070112; 070113; 
070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 
070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 0702^1; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 080201; 
080202; 110302; 110309; 110909; 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети 
лица во своето работење одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет е Трајко Манчев, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1629/92. (1342) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.4681/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-18662-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието и запишување право на надворешно 
трговско работење: Претпријатие за производство и промет „Хени" 
Д.О.О. Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр.283-а. 

Претпријатието е основано со одлука за основање, а основач е 
Никола Панчев. 

Дејноста: 011832, 011941, 011949, 012421, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615, 012622, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070190, 110309, 110909, 070310, 070320. Застапување на странски лица, 
посредување, продажба на стоки од консигнациони складишта, реек-
спорт. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Застапник во 
внатрешен и надворешен трговски промет е Никола Панчев, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4681/92. (1301) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2766/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-18199-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишува-
њето на правото за вршење работи во надворешно трговски промет на 
Претпријатието за промет и услуги „ЕМБ" увоз-извоз ц.о. Скопје кеј 
„13-ти Ноември“ 18/92. 

Основач: Белев Емил, со акт за основање од 7.Ш.1992 година. 
Дејности: 06050, 060501, 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 

070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 110303, 110309, 
110909, 070310, 070320. Застапништво и претставништво на странски и 
домашни претпријатија, консигнациона продажба, вршење на надво-
решно-трговски промет што се однесува на заклучување на договори за 
повисоки форми на соработка (договори за лиценци, патенти, коопера-
ција и сл.) малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија 
и Грција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 
со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговско 
работење е Белев Емил, директор без огранич,ување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2766/92. (1302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.3429/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-18576-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие во приватна сопственост под назив: 
Претпријатие за производство, преработка и промет на големо и мало 
„Еуроклиент" Д.О.О, увоз-извоз, Скопје, ул. „12-та ударна бригада“ 
број 44-а. 1 

Претпријатието е основано со Договор за основање број 1 од 
25.III. 1992, а основачи се: Китановски Климент и Китановски Наум. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4384/92, на регистарска влошка бр. 1-18476-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за производство, промет и услуга „ИНТЕР-
СОКС", Д.О.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 60/3-1 А. Претпријатието е 
основано со акт за основање од 10.IV.1992 година, а основач е Јанчев-
ски Ѓорги. 
Дејности: 012512; 012515; 012521; 012522; 012524; 012613; 012614; 012622; 
012623; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 110909; 
Надворешна трговија: 070310; 070320; застапување на странски лица; 
посредување, продажба на стоки од консигнациони складишта; реек-
спорт. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Бранко Стојков, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4384/92 (1341) , 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9622/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-14601-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното: Претпријатието ?а производство, маркетинг и трго-
вија „Р.Н.", Д.О.О., Експорт-импорт, Скопје, ул. „Јужноморавски 
бригади“ бр.42-б. Претпријатието како Д.О.О., е основано со одлука 
бр. 01-01 од 23.ХИ.1991 година, а основач е Рудолф Никола, од Оребиќ, 
ул. „Обала Примораца“ бр,4, Р. Хрватска. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 080190; 080201; 
080202; 090189; 090209; 110302; 110303; 110304; 110309; 110909; 013904; 
070310; 070320 - вршење на туристички работи во странство, посреду-
вање и застапување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, про-
дажба на стока во посебни царински продавници, застапување на стран-
ски лица, консигнациона продажба, малограничен промет со Италија, 
Австрија, Унгарија, Романија,' Бугарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието како Д.О.О., 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските превземени во 
правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој 
имот. Рудолф Никола е директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9622/91 (929) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3820/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-13863-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното: Претпријатието за производство, услуги и промет 
„ЕЛЕКТРОКОВИНА", Д.О.О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ 
бр. 101, скратен назив „ЕЛКО“, Скопје. Претпријатието е организи-
рано и усогласено како Д.О.О., согласно на чл. 3, од Уредбата („Сл. 
весник на РМ“, бр.9/92). 

Од претпријатието истапуваат вработените на поранешната де-
ловна единица „ЕЛЕКТРОКОВИНА" Скопје, во состав на „ЕЛЕК-
ТРОКОВИНА" Марибор, а пристапува како нов основач „ЕЛЕКТРО-
КОВИНА", Производна електроковинских из де л кое, П.О., Марибор, 
Р. Словенија, „Тржашка" с.23, со одлука за истапување и пристапување 
од 31.Ш. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.3820/92 (930) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2456/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5894-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието 
„УНИОН ПРОМЕТ44, увоз-извоз, Друштво со ограничена одговорност 
во мешовита сопственост за трговија на големо и мало, П.О., Скопје, 
бул. „Партизански одреди“ бр. 143. 

Се брише Алифета Селими, в.д. директор, без ограничување, а 
се запишува Цветковска Ружица, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2456/92 (1257) 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

Претпријатието за обврските одговара со сите свои средства, 
целосна одговорност. 

За директор на претпријатието се именува Настоски Југослав 
неограничено. За застапник во надворешно трговскиот промет се овла-
стува Настоски Југослав, директор - неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6898/92. (1369) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1453/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16921-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност Д.О.О. 
„ТЕСЛА“ за производство, промет на големо и мало увоз-извоз, 
Скопје. 
Дејности: 070302; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070129; 070132; 070140; 110709; 110909; 110903; 090129; 090131; 
090132; 090133; 090139; 070310 - Надворешна трговија со прехранбени 
производи. 070320 - надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски лица во Југославија, работи за посреду-
вање за надворешниот трговски промет, увоз-извоз на стоки и услуги во 
малограничниот промет со: Австрија, Албанија, Грција, Романија, Ун-
гарија, Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1453/92 (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7744/ 
92 ја запиша во суд. рег. промената на својството на лицето на „Унион 
Промет“ увоз-извоз, Друштво со ограничена одговорност во мешовита 
сопственост За трговија на големо и мало, П.О., Скопје, ул. „Партизан-
ски одреди“ бр. 143, со следните податоци: наместо досегашниот е.д. 
директор, Ружица Цветковска, ќе стои Цветковск“а Ружица, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7744/92 (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2050/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16674-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар: Претпријатието за трговија и градежништво „ЕМИ-Д-КО-
МЕРЦ", Д.О.О, извоз-увоз, Скопје, бул. „Видое Смилевски-Бато" 15/ 
2-11. Скратен назив: „ЕМИ-Д-КОМЕРЦ", Д.О.О., Скопје, извоз-увоз. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 20.11.1992 година, а 
основачи се Дојчиновска Еминија и Дојчиновски Веле. 
Дејности: 050201; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260; 080201; 080202; 090124; 090129; 090189; 090209; 110309; 110^09. 

Дејности во надворешно трговско работење: 070310; 070320 -
посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, 
реекспорт. 

Неограничени овластувања. Делумна одговорност. 
Лице овлдастено за застапување во внатрешното и надворешното 

трговско работење е Дојчиновска Емилија, работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2050/92 (932) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4527/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18336-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар: Производното трговско претпријатие „ТОНИ КОМПАНИ“, 
Д.О.О., Експорт-импорт, Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр.72/3-5. 
Дејности: 013121; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124;'070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070250; 080190. 

Надворешно трговски дејности: 070310; 070320. 
Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 4 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Тони Андоно.вски, директор, без ограничувања. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.1У;.1992 
година, а основач е Тони Андоновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4527/92 (933) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6898/92 на регистарска влошка бр. 1-20602-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запи-
шувањето право на вршење работи во надворешен промет под фирма: 
Трговско претпријатие увоз-извоз „Мериен“ ц.о. ул. „8" бр. 13, Вол-
ково. 

Основач на претпријатието е Настоски Југослав од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070Ш, 070127, 070128, 070129, (Ѓ70131, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229,070230, 070250, 110302, 110303, 110309. 

Надворешна трговија: 070310, 070320 - посредување во надво-
решно трговски промет. 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 759/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-4757 го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатието под фирма: Приватно претпријатие за 
производство, услуги, трговија на големо и мало и увоз-извоз „ДИС-
Трејд" П.О. Охрид, ул. „ПрвиМај" 21. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229,070230, 070240, 070250, 070260, 090123, 
090124, 090129, 070310,070320. 

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети 
лица целосна овластувања. 

Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот во правниот 
промет со трети лица, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Станко 
Станкоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 759/92. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 3587/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-6876-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар припојувањето на Заводот за испитување на квалитет на стока, 
заштита и екологија „Завод“ Д.О.О.,Скопје, кеј „13 Ноември“ кула 1/1 
кон Централниот завод за заштита при работа, заштита од пожари и 
експлозии и заштита на човековата околина со Д.О.О. ул. „Битпазар-
ска" бр. 125, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3597/92. (1367) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3597/92 на регистарска влошка бр. 1-6876-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради статусна промена на Заводот за испиту-
вање на квалитет на стока, заштита и екологија „Завод“ Д.О.О. Скопје, 
кеј „13 Ноември“ кула 1/1, поради припојување кон Централниот завод 
за заштита при работа, заштита од пожари и експлозии и заштита на 
човековата околина со Д.О.О. ул. „Битпазарска" бр. 125, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3597/92. (1368) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3683/92 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието 
за услуги и трговија „А Г" Д.О.О-Скопје под фирма: Претпријатие за 
услуги и трговија „А Г“ Д.О.О-Скопје ул.'„Ѓурчин Кокале“ бр. 42. 
Скратен назив „А Г" Д.О.О-Скопје. 

Основач: Антиќ Горан. 
Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070012, 070127, 

070132, 070114, 070140, 07022, 070223, 070224, 07Ј0225 , 090121, 090131, 
090132, 090133, 090139, 090150, 110402, 110404, 170310, 070320. 

Антиќ Горан е директор на претпријатието без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3683/92. (1364) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8905/92 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие и 
запишување право на надворешен промет под фирма: Трговско прет-
пријатие на големо и мало „Марина-Комерц" Д.О.О. с. Узем, Крива 
Паланка. 

Основач на претпријатието е Славица Пешовска од с. Узем, К.-
Паланка. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070132, 070140, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080112, 080201, 080202, 080119, 110903, 110309. 

За надоврешно-трговски промет 070310, 070320. Малограничен 
промет со: Грција Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и 
Унгарија. 

Лице .овластено за застапување е: Славица Пешовска од с. Узем, 
К. Паланка. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8905/92. (1365) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9847/ 
91, на регистарска влошка бр.1-17651-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ВИ-ЗА“, 
Д.О.О, експорт-импорт, Скопје, ул. „118" бб. Претпријатието е осно-
вано со акт за основање на 25.XII. 1991 година, а основач е Ненад 
Зафировски од Скопје, ул. „Славеј планина“ бр.4-1. 
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Дејности: 070111; 070112;070113; 070114;" 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 
070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223;' 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 
080202; 110303; 110309; 110909; 070310; 070320; застапување на странски 
лица, посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка и одговара со сиот свој имот, потполна 
одговорност. Претпријатието во правниот промет со 'трети лица го 
застапува и претставува директорот на претпријатието, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9847/91 (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3693/ 
92, на регистерска влошка бр. 1-18218-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост. Друш-
тво со ограничена одговорност за внатрешна и надворешна трговија 
„ПАПИРПРОМЕТ", Скопје, „Градски ѕид“ блок 5, локал 5 Б, Скопје, 
Основач е Деоничко друпггвоа за производиу спољну и унутрашњу 
трговину „Папирпромет", Краљево. 

Дејноста: 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070223; 070224; 
070225,070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 
070114; 070121; 070122; 070123;070124;070125; 070126; 070127; 070128; 
070129;070132; 070140; 060502; 110302; 110309; 070310; 070320. 

Во правниот промет со трето лице; .претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трета лица, претпријатието одговара со сите свои средства^ 
Лице овластено за застапување е Воја Јакимовски, в.д. директор, без 
ограничување. 

Во надворешно-трговскиот промет, претпријатието ќе го заста-
пува Воја Јакимовски, со неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.3693/92 (1136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2918/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17888-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за трговија и услуги „ЕМИСАН" увоз-извоз 
Д.О.О., Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 254-а, Скопје. Претпријатието е 
основано со Одлука за основање од 11.Ш.1992 година, а основач е 
Славољуб Л антевски од Скопје. 
Дејности: 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070123; 070129; 
070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222;070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260; 090121; 110303; 110309; 110403; 110404. 
Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, со неограничени овластувања. Претпријатието за 
обврските превземени во правниот промет кон трети лица одговара со 
сите свои средства, како друштво со ограничена одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет е Славољуб Лахтевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2918/92 (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.4037/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-1819-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на работната организација без ООЗТ РО 
СРЦ „25-ти Мај“, Д.О., Титов Велес, основана со решение 08-50 од 
27.1.1983 година, на ОСИЗ за физичка култура, Титов Велес. 
Дејности: 120410; 080121; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122,070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 080111; 080114; 
080122; 080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 090121; 090131; 090139; 
110109; 110302; 110303; 110309; 110902. 
Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Анастов Дане, директор, без ограни-
чување. 

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4037/92 (1138) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2560/92, на регистарска влошка бр. 1 - 17904 - 0 - 0 - О, го запиша во 
судскиот регистар претпријатието за производство, промет и инжене-
ринг „МЕГАПЛАН 2001" експорт - импорт д. о. о., Гевгелија, ул. 
„Леонид Јанков“ бр. 2/1. Претпријатието е основано со акт за основање 
на 4. III. 1992 година, а основачи се: Петра Стојанова од Гевгелија, МБ 
1904953487012 и Христос Џуварас од На уса И мати ас, бр. на пасош 3 -
399463. 

Дејноста: 011941; 011949; 012421; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260. 
Дејности во надворешно - трговскиот промет: 070310; 070320; застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и 
Србија. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 

трговски промет е Петра Стојанова, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2560/92 (1139) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. брТ 383/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 - 4438, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватнот претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз - извоз и услуги „ПЕТАЛИНО - ПРОМЕТ“, Битола со п. о. 
Основач е Илиевски Најдо од Битола, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ 106. Се-
диште: Битола, ул. „Цане Бујуковски“ 3. 

Дејноста: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 
070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 
070320; 080119; 080121; 080129; 080190; 080201, 080202; 090171; 090181; 
050101; 110404; 090121; 120363; флипери, билјард и сл., откуп на леко-
вити билки и шумски плодови, откуп на земјоделски производи. 

Претпријатието е правно лице и во прометот со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност и со царински 
овластувања. Директор е Најдо Илиевски, со неограничени овласту-
вав^, и истиот ќе го застапува и претставува претпријатието во надво-
решно - трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 383/92 (1141) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 204/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 - 2696, ја запиша во судскиот регистар 
промената на основачот на трговското претпријатие „Златибор“, увоз 
- извоз, трговија на големо и мало во внатрешен промет и производ-
ство, Битола, П. О. Од претпријатието истапува Најдовски Ацо, а како 
основач му пристапува Најдовска Виолета. 

Промена на лицето Најдовски Ацо за застапување на претприја-
тието, а како застапник се запишува Најдовска Виолета. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. ^04/92 (1142) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 246/ 
91, на регистарска влошка бр. 1 - 938, ја запиша во судскиот регистар 
промената на статусот на организирање на ЗП „ЈАВОР', ОП ,ЈАВОР 
- Репроматеријали“, Битола во Д. О. О. ,ДАВОР - РЕПРОМАТЕРИ-
ЈАЛИ“, друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост 
со п. о., Битола, ул „Иван Милутиновиќ" бр. 52 Битола. 

Дејноста: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260; 070123; 070124; 070126; 070127; 070132; 110301; 110309; 070310; 
070320; посредување и застапување на прометот на стоки и услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство, вршење на работи во 
слободни царински зони, вршење на стопански дејности во слободни 
царински зони. 

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети 
лица целосни овластувања. Вид и обем на одговорноста за обврските на 
уписот во правниот промет со трети лица, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапувања во внатрешниот и надворешниот 
промет е Славко Мицевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 246/91 (1143) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3245/92, на регистарска влошка бр. 1 - 7031 - 0 - 0 - О, го запиша во 
судскиот регистар претпријатието за инжињеринг, консалтинг, марке-
тинг и промет во земјата и странство „РАЗВОЈНИ ИНЖИЊЕРИНГ“, 
д. о. о., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 28/3, со одлука бр. 52 - 01 од 18. 
III. 1992 година за измена и дополнување на актот за основање на 
претпријатието, дејноста се проширува со: 070150; 070240; 110401; 
110405; 110500; 110611; 110612; 110901; 110406. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3245/92 (1148) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8031/91, на регистарска влошка бр. 1-13633-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар приватното претпријатие за промет на големо и мало „ДАР-
МАР - ПРОМЕТ“, Ц.О., Скопје, ул. „Финска“ бб. Претпријатието е 
основано со одлука за основање од 28.XI. 1991 година, а основач е 
Марковиќ Драги. 
Дејности: 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070219; 070022; 070223; 
070224; 070226; 070250; 0701; 070112; 070114; 07012; 070121; 070122; 
070123; 070129; 07013; 070132; 070310; 070320. 

Претпријатието одговара за своите обврски во правниот промет 
со трети лица со целиот свој имот, целосна одговорност. 

Драги Марковиќ е директор, со неограничени овластувања. 
Драги Марковиќ, со неограничени овластувања во надворешно--

трговскиот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8031/91 (1129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2987/92 на регистарска влошка бр. 1-17745-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар трговското претпријатие „ПРОФЕХ", експорт-импорт, Ц.О., 
Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 67, Скопје. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
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070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 
110309. Надворешна трговија: 070310; надворешна трговија со прехран-
бени производи, 070320; надворешна трговија со непрехранбени произ-
води; застапување и посредување со стоки и услуги. 

Основач е Давидовски Авакум со МБ 2106933450007, издадено од 
СВР, Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 67, Скопје. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврски сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот 
промет е Давидовски Авакум, основач и директор на претпријатието, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2987/92 (684) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3302/92, на регистарска влошка бр. 1-18145-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар приватното претпријатие за производство, промет, услуги и 
посредување „АВТО - РЕКОРД“, Д.О., увоз-извоз Скопје, ул. „Сава 
Ковачевиќ“ 14, бр. 101-а. 
Директор и застапник на претпријатието е Љупчо Јовановски, без огра-
ничување. 
Дејности: 013113; 013115; 013119; 020110; 020121; 020140; 020201; ОЗрООЗ; 
050301; 050302; 060501; 060502; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 
070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070230; 070310; 070320; 090129; 090131; 090132; 090139; 
090160; 090189; 110309. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3302/92 (1131) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1815/92, на регистарска влошка бр. 1-17566-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за внатрешна, надворешна трговија и произ-
водство „ЗЕМАК" извоз-увоз Д .О .О. Скопје, ул. „Крчин44 бр. 8. Осно-
вано со договор за основање склучен на 14.11.1992 година помеѓу осно-
вачите Куновска Ленче, ул. „Крчин“ бр.8, Скопје и Куновска Јелиса-
вета, ул. „Крчин“ бр.8, Скопје. 
Дејности: 011390; 011941; 011949; 011990; 012310; 012321; 012322; 012323; 
012324; 012410; 012421; 012429; 012511; 012512; 012513; 012514; 012515; 
012521; 012522; 012524; 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 
012622; 012623; 012624; 012701; 012702; 012703; 012820; 012830; 013021; 
013022; 013030; 013041; 013042; 013043; 013050; 013072; 013073; 013111; 
013112; 013113; 013115; 013121; 013122; 013200; 013400; 013500; 020110; 
020121; 020129; 020131; 020139; 020140; 050301; 050302; 0701; 0702; 
090122; 090123; 090131; 090132; 090140; 110402; 110903; 110904; 110905; 
110909; 090171; 090172; 090179; 090183; 090189; 070310; 070320. 

Неограничено овластување, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 

трговско работење е Куновска Ленче, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1815/92 (1132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3962/92, на регистарска влошка бр. 1Г18169-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за производство, услуги и трговија на големо 
и мало увоз-извоз „МАЛАМИ", Д.О., Скопје, бул. „Видое Смилевски 
Бато“ бр. 25/4-5, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање 
на 2.IV. 1992 година во Скопје, а основачи се Трајковски Иван и Крстиќ 
Милорад. 

Дејности: 011313; 011710; 011729; 012310; 012421; 012622; 012820; 
013021; 013030; 013042; 013119; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
07031070320; 080111; 080190; 080201; 080202; 090201; 090209; 110309; 
110903; 110909. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чено овластување, а за обврските сторени истапува во свое име и за 
своја сметка. Директор на претпријатието е Трајковски Иван, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3962/92 (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3834/92, на регистарска влошка бр. 1-10016-0-О-, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачот на трговското претпријатие „ЈА-
НАКО V- АиА", Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „21" бр. 5, на-
селба Волково. 

Од претпријатието истапува основачот Анастасов Круме, од 
Скопје, со одлука од 30.111.1992 година. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешно-трговскиот про-
мет Анастасов Круме, директор, без ограничување, а се запишува 
Ацески Благоја, директор, без ограничување. 

^ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3834/92 (1134) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2941/91, на регистарска влошка бр. 1-3704, го запиша пристапувањето 
на основачот на приватното претпријатие за производство и трговија на 
големо и мало „В АНИЛА“, увоз-извоз, Битола п.о. 

На претпријатието како основач му пристапува лицето Поповска 
Соња. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надво-
решно-трговскиот промет е Поповска Соња. 

Од окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2941/91 (1140) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2359/91 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Друштвото со Ограничена одговорност за трговија на 
големо и мало „Синпро" Битола, п.о. Престануваат овластувањата за 
застапување на друштвото на Бајаковски Пецо и во надворешнотргов-
скиот промет. 

Лице овластено за застапување на Друштвото е Борислав Нанев-
ски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2359/91 (1114) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. 

Ст. бр. 1330/91, од И.М,1992 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатието „Поларис Трејд“ - Скопје. 

За стечаен судија се именува Мируша Еленоска, судија во овој 
суд. За стечаен управник се одредува Вељковиќ Милован од Скопје ул. 
„Благоја Мучето“ бр.30 тел. 420-682. Се повикуваат доверителите на 

стечајниот должник да ги Пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ44 до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
,одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавентие побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на 10.IX. 1992 година во 
8,30 часот во соба бр.бОа во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1370) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. 
Ст. бр. 769/92, од 15.VI,1992 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Станбена задруга „Градинар“ Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 
54/2-5. 

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет судија при овој суд. 
За стечаен управник се одредува Митревски Спиро од Скопје булевар 
„Јане Сандански“ бр. 109/3-34. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија 44 до стечајниот совет со 
пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавенине 
побарувања се закажува за 8.IX.1992 година во 8,20 часот во соба бр.83 
при'овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1371) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. 
Ст. бр. 1632/91, од 9.VI. 1992 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатието „Едројан" - Скопје. 

За стечаен судија се именува Јелица Серафимовска, судија во овој 
суд. За стечаен управник се одредува Андоновски Митко од Скопје ул. 
„Исаја Мажовски“ бр. 36/2-2. Се повикуваат доверителите на стечај-
ниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 10. 
IX. 1992 година во ИДО часот во соба бр.бОа при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1372) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. 
Ст. бр. 1046/91, од 15.VI,1992 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатието „Круна Комерц44 - Куманово. 

За стечаен управник се одредува Раде Спасовски од Куманово, 
ул. „Вараждинска" бр. 30, тел. 20-372. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ “ до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник 8.1Х.1992 година во 8,20 
часот во соба бр.бОа при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1373) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. 
Ст. бр. 433/91, од 15.VI.1992 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатието „Вест“ - Куманово. 
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За стечаен судија се одредува Никола Стојанов, судија во овој 
суд. За стечаен управник се одредува Раде Спасовски од Куманово, ул. 
„Вараждинска" бр. 30, тел. 20-372. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на оглаА^ во „Службен весник на РМ “ до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите “на стечајниот должник на 8.1Х.1992 година во 
8,30 часот во соба бр.бОа при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје. (1374) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението. 
Ст. бр. 1212/91 од 27.V. 1992 година, отвори стечајна постапка над 
Трговското претпријатие за производство, промет и услуги „Јелак 
Мак44 од Кичево. 

За стечаен судија се одредува Мируша Еленовска, судија на овој 
суд. За стечаен управник се одредува Стојкоски Драге, од Скопје ул. 
„Видое Смилевски Бато“ бр. 21/10, тел. 418-222. Се повикуваат довери-
телите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена по објавување,то нагогласот во „Службен весник на РМ “ до 
стечајниот совет со пријави во ова примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долгстнтздкон стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на 3.IX. 1992 година во 
9,20 часот во соба бр. 81 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1375) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 917/91 од 4.УЛ. 1992 година ја заклучи стечајната постапка над 
стечајниот должник Претпријатие за промет на големо и мало „Екс 
Комерц“ од Скопје. По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1376) 

со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да 
ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се зака-
жува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите на стечајниот должник на ден 10.1Х.1992 г. во 9,00 часот, во соба 
бр. 60а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1354) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 49/91 
од 30.1Х.1991 година отвори стечајна постапка над Договорното прет-
пријатие за производство и промет „Теодосие Синаитски" од Скопје, 
ул. „Мирче Ацев“ бб, Трубарево.' 

За стечаен судија се именува Александар Јањиќ, судија на овој 
суд. За стечаен управник се определува Владо Стефановски, од Скопје, 
ул. Ј?уриј Татарли“ бр. 37, тел. 227-300. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжу-

' ваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на 10.1Х.1992 година во 9,30 часот соба бр. 81 на 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 319/91 
од 23.06.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за 
внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Малдори" од с. 
Меркез, - Куманово. 

За стечаен судија се именува Јанко Узунов, судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Раде Спасовски од Куманово, 

ул. „Бараждинска" бр. 30, тел. 200-372. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот 
совет на овој суд, со пријави во два примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на 10.1Х.1992 година во 
9,10 часот во соба број 81 во овој суд. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1345) 

Окружениот стопански суд во Скопје, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 574/91 од 4.VII. 1992 година ја заклучи стечајната постапка 
над стечајаниот должник - Трговско претпријатие за промет и изведу-
вање на градежни работи „Грејдинг" од Скопје. По правосилноста на 
решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпри-
јатија при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1377) 

Окружниот стопански суд во ,Скопје објавува дека со решението 
Сг. број 03-185 рд 31.1.1992 година отвори стечајна постапка низ СЗ 
„Миравци“ с. Миравци. 

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет, судија при овој суд. 

За стечаен управник се одредува Аризанов Бранко од с. Ми-
равци, тел. 88-960 и 83-0^5. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во РОК од 30 дена по објавување го на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до,стечајниот совет при овој суд, со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. 

За денот на рочиштето да се известат кај надлежното лице, собра 
бр. 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1349) 

Окружниот стопански суд во Скопје “објавува дека со решението 
Ст. бр. 03-102/31 од 20.1.1992 година отвори стечајна постапка над ПП 
„Југов“ Гевгелија ул. „7 Ноември“ бб, Гевгелија. 

За стечаен судија се одредува Димитрова Емилија, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник се одредува Аризанов Бранко од с. Ми-
равц,и, Гевгелија, тел. 88-960-83-025. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавување на огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја“ до стечајниот совет при овој суд со пријави во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон сте-
чајниот должник без одлагање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение на 
овој суд Ст. бр. 1232/91 од 26.У.1992 година отвори стечајна постапка 
над Претпријатието „Џина“, Нов Дојран. 

За стечаен судија, се именува Лилјана Савовска, судија на овој 
СУД-

За стечаен управник се определува Стојан Ристов од Гевгелија 
(во СОК Гевгелија). Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување 
на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 223/92 и 648/92 е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТП „Алфрида Комерц“ Скопје ул. „Шуто Оризари“ ББ со жиро 
сметка 40100-601-81-760 од 11. V. 1992 година. 

За стечаен судија се одредува Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник се одредува Андоновски Митко од Скопје, ул. 
„Исаија Мажовски, бр. 36/9-2, телефон 313-079. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 21 .IX. 1992 година во 8,55 часот, во соба број 
81 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 188/92 и 609/92 од 20.1П. 1992 година е отворена стечајна по-
стапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
експорт-импорт од Скопје „Палерма" ул. „Маршал Тито“ број 10/14. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Саздова судија при овој суд. 
За стечаен управник се одредува Митревски Спиро од Скопје, 

булевар „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примерока со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите кон стечајниот должник без одлагање,. Рочиштето 
за испитување на пријавените побарувања се закажува за 8.IX. 1992 
година во 9 часот, во соба број 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (1347) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 770/92 од 16.1У.1992. година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Мерлин“ од Скопје, ул. „5" бр. 11 нас. Радишани. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет судија при овој суд. 
За стечаен управник се одредува Спиро Митревски од Скопје бул. „Јане 
Сандански“ бр. 109/3/34, тел. 418-628. -

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 8.IX. 1992 година, во 9,00 часот, соба бр. 83 
на овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1348) 
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Окружниот стопански суд во Штип, со решението Л. бр. 12/92 од 
30.УЛ.1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над ППС „Југо-
економот“ Кочани. 

По правосилноста на решението ППС „Југоекономик-Кочани да 
се брише од регистарот на претпријатијата. 

Решението може да го напаѓаат доверителите до Стопански суд 
на Македонија - Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1351) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 11/92 
отвори стечајна постапка против должникот ПП „Херба Промет“ и 
истата ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1353) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 23/1/92 
ја отвори стечајната постапка против должникот 33 „Апро инекс“ с. 
Алинци, прилепско и истата ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1352) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
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Чаир-Скопје" се огласува за неважен. (2298) 
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ЖСН Загубените округли печати и штембил под назив: „Претпр ј̂гггае 
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Скопје“ се огласуваат за неважни. л (2304) 

Загубениот печат и штембил под назив: „Основно училиште 
„Моша Пијаде“ Гостивар СР Македонија“, текстот е напишан на маке-
донски и албански јазик“ се огласуваат за неважни. (2305) 

Загубениот четвртест печат под назив: „Василевски Љубомир 
Автопревозник“ се огласува за неважен. (2306) 

Загубениот округла печат под назив: „Претпријатие во приватна 
сопственост за угостителство, туризам и услуги и трговија на големо и 
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меѓународна шпедиција, складишта, надворешно-трговско работење и 
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Каменица“ се огласува за неважен. ^ (2358) 

Загубениот штембил под назив: „Приватно претпријатие Карпуз-
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Загубениот печат Т.П. „Ивал" - Штип се огласува за неважен. 
(2359) 
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