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Врз основа на член 228 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 
НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува надоместокот на од 

редени материјални трошоци и други примања на 
работниците во органите на управата и тоа: надо-
месток на патните, дневните и другите трошоци за 
службени патувања во земјата, надоместок на тро-
шоците за користење на возила во лична сопстве-
ност за службени цели, надоместок на трошоците за 
одвоен живот од семејството, надоместок за селид-
бени трошоци, надоместок на трошоците за доаѓање 
и враќање од работа, надоместок на дел од трошо-
ците за општествена исхрана, надоместок за корис-
тење на годишен одмор, надоместок на трошоците за 
работа на терен, надоместок на трошоците за погреб 
и надоместоци на работниците во воздухопловната 
служба на Владата на Република Македонија. 

Одредбите на оваа уредба согласно се примену-
ваат и на работниците во судовите, јавните обвини-
телства, јавните правобранителства, казнено-поправ-
ните установи, органите за водење на постапката по 
прекршоците, собранијата на општините, службата за 
правна помош на општината, Службата за опште-
ствено книговодство, Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански „недоволно 
развиените краишта, стручните и други служби на 
Претседателот на Републиката, Собранието на Ре-
публика Македонија, Владата на Република Маке-
донија и Уставниот суд на Република Македонија. 

II. НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И 
ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

ВО РЕПУБЛИКАТА 

Член 2 
Под службено патување во Републиката во сми-

сла на оваа уредба се подразбира патувањето на кое 
работникот се упатува по налог на функционерот 
кој раководи со органот на управата или на работ-
никот што тој ќе го овласти со задача да изврши 
определени службени работи надвор од седиштето 
на органот на управата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за службено патува-

ње во земјата ги опфаќа: 
— надоместок за исхрана и ноќевање,-
— надоместок за превоз на работникот од се-

диштето на органот на управата до местото во кое 
се упатува за извршување на службената работа,-

— надоместок на други трошоци што ќе ги на-
прави работникот во врска со вршењето на службе-
ното патување. 

Член 4 
За потребата и траењето на службеното патува-

ње во Републиката решава функционерот кој рако-
води со органот на управата или работникот што 
тој ќе го овласти. 

Член 5 
Во налогот за службено патување се наведува 

личното име на работникот, својството на работни-
кот во извршувањето на работите и задачите, трае-
њето и целта на патувањето, денот на тргнувањето, 

- превозното средство што ќе се користи, како и дру-
ги потребни податоци. 

Член 6 
На службено патување работникот е должен да 

го користи најекономичното превозно средство (нај-
кусиот пат). 

Функционерот или работникот од член 4 на оваа 
уредба определува кое превозно средство во јавниот 
сообраќај, како најпогодно ќе се користи на служ-
беното патување. 

Ако работникот се упатува на службено патува-
ње на кое поради итноста на извршувањето на ра-
ботата нје можат да се користат средства во јавниот 
сообраќај, на работникот му се признава надомес-
ток на патните трошоци за превоз со сопствено пат-
ничко возило до износот што според еден изминат 
километар не може да биде поголем од ЗО0/о од про-
дажната цена за еден литар гориво за возилото кое 
се користи. 

За ' користење на патничко возило (автомобил) 
во лична сопственост за службени цели, како и за 
висината на надоместокот од став 3 на овој член, 
решава функционерот кој раководи со органот на 
управата. 

Член 7 
Службеното патување во Републиката може. да 

трае до 15 дена непрекинато. По исклучок, ако тоа 
го бара потребата на службата или ако започнатата 
работа не може. да се прекине, службеното патување 
може да трае и подолго од 15, но не подолго од 30 
дена непрекинато. 

Ако службеното патување трае подолго од 30 де-
на непрекинато, се смета како работа на терен. 

Член 8 
Надоместокот за патните трошоци ги опфаќа 

трошоците за превоз со превозните средства во јав-
ниот сообраќај. 

Надоместокот на патните трошоци ја опфаќа и 
цената што' се плаќа за користење на кола за 
спиење. 

Член 9 
Надоместокот за дневница за службено патува-

ње во Републиката без трошоци за ноќевање може 
да изнесува до 80/о од просечниот личен доход по 
работник исплатен во стопанството на Републиката 
во претходните три месеци. 

Трошоците за ноќевање се признаваат во полн 
износ, според приложената сметка, освен за хоте-
лите од „де лукс“ категорија. 

Член 10 
Висината на дневницата од член 9 став 1 на 

оваа уредба ја утврдува надлежното тело што ќе го 
определи Владата. 
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Член 11 
Дневницата се пресметува од часот на тргнува-

њето на работникот на службеното патување до 
часот на враќањето со превозното средство и тоа: 

' 1.цела дневница, за секои 24 часа поминати на 
службено патување, како и за времето поминато на 
службен пат подолго од 12 часа,-

2. половина дневница, за времето поминато на 
службено патување подолго од 8, но“ не повеќе од 
12 часа и кога патувањето траело најмалку 6 часа, 
ако времето на службеното патување е поминато на 
пат од 22.00 часот до 5.00 часот. 

Член 12 
х Надоместоците на другите трошоци што ги има 

работникот во врска со вршењето на работата на 
службеното патување се: надоместок за резервација 
на место во превозното средство, надоместок за пре-
несување на багаж, трошоци за превоз во градскиот 
јавен сообраќај, трошоци за телефонски разговори 
и други трошоци за вршење на службените работи. 

Член 13 
По завршеното .службено патување работникот 

е должен во рок од 3 дена да поднесе сметка за 
патните трошоци. 

Кон сметката за патните трошоци се приложува 
налогот за службеното патување, картата за превоз-
ното средство што е користено при службеното па-
тување, сметката за ноќевање и сметки за други 
трошоци што ги направил работникот во вршењето 
на работата на службеното патување. 

Член 14 
Кога на службено патување се упатува лице од 

друг орган или организација да изврши определени 
службени работи за друг орган на управата му при-
паѓа надоместок на патните, дневните и другите тро-
шоци според оваа уредба. „ ^ 

Член 15 
Кога е определено работник на службено пату-

вање да придружува претставник на странска или ме-
ѓународна организација или установа или да учеству-
ва на состанок со овие претставници му припаѓа надо-
месток на патните, дневните и другите трошоци спо-
ред приложената сметка. , 

III. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН 
ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

Член 16 
Одвоен живот од семејството се смета кога ра-

ботникот кој има семејство за издржување заснова 
работен однос по потреба на службата во друг орган 
на управата надвор од неговото живеалиште, а во 
местото каде што е седиштето на органот со кој 
засновал работен однос не живее со неговото се-
мејство. 

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од 
семејството се исполнува од средствата на буџетот 
на Републиката што се обезбедуваат во пресметката 
на соодветниот орган на управата. 

Член 17 
Надоместокот на трошоците за одвоен живот од 

семејството го утврдува телото што ќе го определи 
Владата, а кој изнесува до 70% од просечниот ме-
сечен личен доход по работник исплатен во стопан-
ството на Републиката. 

Надоместокот за одвоен живот не му припаѓа 
на работникот доколку семејството или тој има жи-
веалиште во една од соседните општини. 

На работникот од став 2 на овој член му се 
исплатува само надоместок на трошоците за доаѓање 
на работа во висина на стварните превозни трошо-
ци со средствата во јавниот сообраќај. 

Член 18 
Надоместокот од член 17 на оваа уредба му при-

паѓа на работникот од денот кога ќе поднесе бара-
ње до надлежното тело на Владата а му престанува 

со денот кога во местото каде што е седиштето на 
органот во кој работникот засновал работен однос 
ќе живее со своето семејство. 

IV. НАДОМЕСТОК ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ 

Член 19 
Надоместокот на селидбени трошоци се приз-

нава на: 
— работник кој засновал работен однос во орган 

на управа, по потреба на службата, а надвор од не-
говото живеалиште и живеалиштето на неговото се-
мејство; 

— работник што се распоредува на работа во 
друго место. 

Барањето за надоместокот на селидбени трошо-
ци за лицата од став 1 на овој член се поднесува 
во рок од еден месец од денот на преселувањето. 

Член 20 
Надоместокот за селидбените трошоци од член 

19 на оваа уредба му припаѓа на работникот во из-
нос на стварните трошоци за превоз на покуќнината. 

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОАЃАЊЕ 
И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА 

Член 21 
Надоместокот за превоз на работниците за доа-

ѓање и враќање од работа се исплатува во висина 
на стварните превозни трошоци со средствата на 
градскиот, приградскиот и меѓуградскиот јавен сооб-
раќај. 

Надоместокот за превоз на работниците им се 
исплатува кога станот во кој живеат е на оддалече-
ност од над 2 км. од местото на работа. 

VI. НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА 

Член 22 
Правото на надоместок на дел од трошоците за 

општествена исхрана му припаѓа на работникот во 
органите во кои не е организирана општествена ис-
храна, како и во органите, во кои, поради природата 
на работата таа се одвива во смени. 

Во органите од став 1 на овој член надоместо-
кот за делумно покритие на издатоците за исхрана 
во текот на еден месец изнесува од просечно 
остварениот чист личен доход по работник исплатен 
во стопанството на Републиката. 

Висината на надоместокот за делумно покритие 
на трошоците за општествена исхрана ја определува 
телото што ќе го определи Владата. 

Во органите од став 1 на овој член, надоместо-
кот на дел од трошоците за општествена исхрана 
на работникот може да му исплатува во готови 
пари, во случаите и под условите утврдени со оп-
штиот акт на органот. 

VII. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН 
ОДМОР 

Член 23 
На работникот му припаѓа надоместок за корис-

тење на годишен одмор во износ од 60% од про-
сечниот личен доход по работник исплатен во сто-
панството на Републиката во претходните три ме-
сеци. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член 
го утврдува телото што ќе го определи Владата. 

VIII. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА 
НА ТЕРЕН 

Член 24 
Под работа на терен во смисла на оваа уредба 

се подразбираат работите што според својата приро-
да се изведуваат надвор од местото на вработување-
то на работникот и во траење подолго од 30 дена 
непрекинато. 
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Надоместокот за работа на терен ги опфаќа 
трошоците за сместување и исхрана и трошоците за 
превоз на работникот од местото на вработувањето 
,до местото каде што се извршуваат работите. 

Член 25 
Надоместокот на зголемените трошоци за исхра-

на и ноќевање за работа на терен преку 30 дена 
изнесува дневно до 75% од износот на дневницата. 

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува 
телото што ќе го определи Владата. 

IX. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ 

Член 26 
Во случај на смрт на работник што остварува 

надоместок на личен доход во органите на управата, 
на неговото семејство му припаѓа надоместок за 
трошоците за погреб во износ на двата последни 
месечни лични доходи на починатиот работник. 

Исплатата на надоместок од став '1 на овој член 
паѓаат на товар на наменските средства на органот 
во кој починатиот работник го остварил надоместо-
кот на личниот доход. 
X. НАДОМЕСТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВОЗДУ-
ПЛОВНАТА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 27 

Дневницата на работниците во Воздухопловната 
служба на Владата на Република Македонија (Воз-
духопловна служба), за службено патување во Ре-
публиката се пресметува еден час пред планираното 
време за полетување и половина час по слетување-
то и изнесува.- “ 

1. Цела дневница ако службеното патување трае-
ло од 12 до 24 часа; 

2. Цела дневница намалена за 30% ако службе-
ното патување траело од 8 до 12 часа; и 

3. Половина дневница ако патувањето траело до 
8 часа. 

Дневницата на работниците во Воздухопловната 
служба за службено патување во странство се прес-
метува од времето на полетувањето од последниот 
аеродром во Републиката до слетувањето на првиот 
аеродром во Републиката. 

Член 28 
На членовите на екипажот на авионот им се 

признаваат трошоците за дневен одмор, врз основа 
на поднесена хотелска сметка, ако задржувањето на 
авионот на аеродром надвор од Скопје траело пове-
ќе од четири часа во текот на денот. 

Член 29 
Работниците во Воздухопловната служба имаат 

право на надоместок на трошоците за кондициско-
рекреативен одмор во земјата, кој во текот на една 
календарска година трае 12 дена вклучувајќи го и 
времето проведено на пат до местото на одморот и 
за враќање во Скопје. 

Надоместокот за користење на одморот од став 
1 на овој член ги опфаќа патните трошоци за ноќе-
вање и исхрана според приложената сметка. 

Член 30 
Пилотите и копилотите имаат право на надомес-

ток — додаток за летање. 
Надоместокот од став 1 на овој член на пило-

анте се утврдува во месечен износ и може да изне-
сува : 

1. за пилот — инструктор 30% од неговиот ли-
чен доход остварен во тековниот месец,-

2. за прв пилот (капетан) 30% од неговиот ли-
чен доход остварен во тековниот месец; 

3. за втор пилот 25% од неговиот личен доход 
остварен во тековниот месец; и 

4. за пилот на обука 20% од неговиот личен 
доход остварен во тековниот месец. 

Член 31 
Капетанот на авионот, копилотот и воздухоплов-

но-техничките работници имаат право на надоместок 
за секој извршен пробен лет, според упатствата на 

производителот на авионот, заради проверка на извр-
шените работи на виталните делови на авионот (кри-
лата, деловите на опашката, командите, погонската 
група, уредите за притисок во кабината, инсталација-
та за гориво и стројниот трап). 

За извршување на пробен лет налог издава ста-
решината што раководи со Воздухопловната служба. 

Надоместокот за пробен лет изнесува една днев-
ница. 

Кога сервисирањето на авионот и пробниот лет 
се извршува во странство надоместокот за дневни-
ците се исплатува согласно прописите за исплатува-
ње на дневници за патување во странство. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
До донесувањето на прописите за висината на 

трошоците според оваа уредба, трошоците ќе се 
исплатуваат според досегашните прописи. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за највисоките износи 
на патните, дневните и другите трошоци на работ-
ниците во републичките органи на управата („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 361/81, 27/85 И 43/86), И 
Уредбата за највисоките износи на дневните и дру-
гите трошоци и на надоместоците на работниците 
во воздухопловната служба на Извршниот совет на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 6/82). 

Член 34 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 23-361/1 
6 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с. р. 

204. 
Врз основа на член 37-а од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 
18/89 и 21/91), Владата на Република Македонија 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за условите, начинот и постапката 

за доделување на градежно земјиште („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 26/91), во членот 10 зборот „соју-
зен“ се брише и се додаваат два нови става кои 
гласат: 

„По исклучок од ставот 1 на овој член на стран-
ско физичко и правно лице што инвестира во Ре-
публика Македонија во објекти во кои ќе врши сто-
панска дејност самостојно и во мешовито вложува-
ње со домашно физичко или правно лице, му се 
доделува градежно земјиште со непосредна спогодба 
врз основа на приложена инвестициона програма, а 
со претходна согласност на Владата на Република 
Македонија. 

Градежно земјиште за изградба на претставништ-
ва на држави и меѓународни организации се доде-
лува со непосредна спогодба по претходно прибаве-
но мислење од Министерството за односи со стран-
ство. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја 

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

Бр. 23-715/1 
6 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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205. 
Врз основа на член 39, став 4 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ 
бр. 12/87, 50/87, 7У88, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90, 21/91 
и 5/92) член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), 
Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИ И 
ПОГРАНИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ 
ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СЕ ОСЛОБОДУВААТ 

ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат ридско-планин-

ски и погранични подрачја во кои обврзниците од 
земјоделска дејност се . ослободуваат од плаќање “на 
данок. 

Член 2 
Како ридско-планински и погранични подрачја 

од член 1 на оваа одлука се сметаат и тоа: 

1, ВО ОПШТИНА БЕРОВО 

Ред ^р"' Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Берово 1. Двориште 
2. Будинарци 
3. Владимирово 
4. Негрово 
5. Митрашинци 
6. Панчарево 
7. Ратево 
8. Русиново 
9. Црник 

2. ВО ОПШТИНА БИТОЛА 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Арматуш 1. Барешани 
2. Балдовенци 2. Бач 
3. Брник 3. Брод 
4. Будимирци 4. Велесело 

' 5. Гнилеш 5. Велушина 
6. Г. Орехово 6. Гермијан 
7. Гопеш 7. Граешница 
8. Градешница 8. Гнеотино 
9. Груништа 9. Добровени 

10. Г. Српци 10. Драгош 
11. Грумази 11. Жабени 
12. Ѓавато 12. Живојно 
13. Д. Орехово 13. Злокуќани 
14. Древеник 14. Канино 
15. Зовиќ 1 15. Кишава 
16. Зовиќ 2 16. Кременица 
17. Ивањевци 17. Лажец 
18. Ивени 18. Меџитлија 
19. Кажани 19. Олевени 
20. Маково 20. Оптичари 
21. Магарево 21. Острец-
22. Маловиште 22. Петалино 
23. Мегленци 23. Полог 
24. Метимир 24. Породин 
25. Мојно 25. Скочивир 
26. Нижеполе 26. Сливица 
27. Облаково 27. Совиќ 
28. Орле 28. Средно Егри 
29. Ротино 
30. Свињиште 
31. Скочивир 
32. Сливица 
33. Совиќ 
34. Старавина 
35. Стрежево 
36. Ст. Змирнево 
37. Трново 
38. Рапеш 

3. ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Барбарос 
2. Белица 
3. Бенче 
4. Битово 
5. Близанско 
6. Ботушје 
7. Брезница 
8. Брест 
9. Вир 

10. Волче 
11. Грешница 
12. Драгов Дол 
13. Дреново 
14. Заград 
15. Звечан 
16. Здуње 
17. Зкле 
18. Ижиште 
19. Инче 
20. Калуѓерец 
21. Ковче 
22. Косово 
23. Крапа 
24. Крушје 
25. Локвица 
26. Лупште 
27. Манастирец 
28. Могилец 
29. Ковач 
30. Ореовец 
31. Рамне 
32. Растеш 
33. Русјаци 
34. Самоков 
35. Сланско 
36. Слатина 
37. Сушица 
38. Тажево 
39. Томино село 
40. Тополница 
41. Требино 
42. Требовље 
43. Црешнево 

4. ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

Ред -̂р Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Башибос 1. Башали 
2. Терзели 2. Булунтули 
3. Прстен 3. Кочули 
4. Казандол 4. Бајрамбос 

5. ВО ОПШТИНА ВИНИЦА 

Ред Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Виничка Кршла 4 

2. Градец 
3. Грљани 
4. Драгобраште 
5. Калиманци 
6. Лаки 
7. Липец 
8. Пекљани 
9. Црн Камен 

10. Трсино 
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6. ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 8. ВО ОПШТИНА ДЕБАР 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Габрово 1. Сретеново 
2. Кованци 2. Селемли 
3. Конско 3. Куртамзали 
4. Куртамзали 4. Ѓопчели 
5. Органџали 5. Николиќ 
6. Петрово 6. Фурка 
7. Срменин 7. Органџали 
8. Џумобос 8. Серменин 
9. Хума 9. Севенденли 

10. Чаушли 10. Дурутли 
11. Кованци 

7. ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Аџиевци 1. Битуше 
2. Беличица 2. Бродец 
3. Бибај 3. Велебрдо 
4. Богдево 4. Видуше 
5. Болетин 5. Грекај и Нивиште 
6. Врановци 6. Жировница 
7. Врбен 7. Жужње 
8. Врбјани 8. Калиште 
9. Галичник 9. Ломница 

10. Г. Волковија 10. Рибница 
11. Горјане 11. Тануше 
12. Г. и Д. Ѓоновица 12. Требиште 
13. Г. Јеловце 
14. Д. Јеловце 
15. Дуф 
16. Кичиница 
17. Лешница 
18. Леуново 
19. Маврово 
20. Митрови Крсти 
21. Нистрово 
22. Никифорово 
23. Ничпур 
24. Ново Село 1 
25. Ново Село 2 
26. Орќуше 
27. Падалиште 
28. Печково 
29. Пожаране 
30. Присојница 
31. Росоки 
32. Селце 
33. Сенце 
34. Ростуше 
35. Јанче 
36. Симница 
37. Скудриње 
38. Србиново 
39. Сретково 
40. Страјане 
41. Сушица 1 
42. Сушица 2 
43. Трново 
44. Тресонче 
45. Церово 
46. Ѓурѓевиште 
47. Железна река 
48. Корито 
49. Кракорница 
50. Куново 
51. Ќафа 
52. Лазарополе 

Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Броштица 1. Баланци 
2. Гари 2. Бањиште 
3. Г. Косоврасти 3. Бајрамаци 
4. Г. Мелничани / 4. Брештани 
5. Евла 5. Горенци 
6. Коџаџик Елевци 6. Долгаш 
7. Новак 7. Д. Косоврасти 
8. Пареши 8. Житинани 
9. Татар Елевци 9. Кривци 

10. М. Папрадник 
11. Отишани 
12. Селокуќи 
13. Праленик 
14. Сушица 
15. Рајчица 
16. Хаме 
17. Џепиште 

9. ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

|јрД ' Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Бигла 1. Ветрен 
2. Габрово 2. Вирче 
3. Драмче 3. Вратиславци 
4. Дулица 4. Град 
5. Звегор 5. Киселица 
6. Илиево 6. Селник 

. 7. Каменица 7. Стамер 
8. Костин Дол 8. Истевник 
9. Косевица 9. К. Дабје 

10. Нови Истевник 10. Луковица 
11. Очипале 11. Косевица 
12. Разловци 12. Моштица 
13. Тодоровци 13. Полета 
14. Тработивиште 14. Саса 
15. Турија 
16. Чифлик 
17. Косово Дабље 

10. ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 

Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Базерник 
2. Боиште 
3. Брезово 
4. Вирово 
5. Големо Илино 
6. Доленци 
7. Железнец 
8. Зашле 
9. Лесково 

10. Мало Илино 
11. Смилево 
12. Радово 
13. Церово 

11. ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Бошава 
2. Галиште 
3. Гарниково 
4. Грбавец 
5. Драгожел 
6. Драдња 
7. Дабниште 

1. Бојанчиште 
2. Бохула 
3. Клиново 
4. Мајдан 
5. Мрежичко 
6. Радња 
7. Рожден 
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14. ВО ОПШТИНА КРАТОВО 

8. Добротино 
9. Кесендре 

10. Конопиште 
11. Кошани 
12. Крњево 
13. Куманичево 
14. Мрзен Ораовец 
15. Праведник 
16. Страгово 
17. Фариш 
18. Шешково 
19. Чемерско 

12. ВО ОПШТИНА КИЧЕВО 

Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Бачишта 
2. Белица 
3. Бериково 
4. Букојчани 
5. Велмевци 
6. Гарани 
7. Добреноец 
8. Душегубица 
9. Ехлоец 

10. Иванчишта 
11. Јаорец 
12. Јагол 
13. Јудово 
14. Кладник 
15. Кленоец 
16. Козичино 
17. Колари 
18. Лавчани 
19. Лешница 
20. Малкоец 
21. Манастир Доленци 
22. Ново Село 
23. Папрадиште 
24. Патеец 
25. Попоец 
26. Прострање 
27. Речани Зајаско 
28. Светорача 
29. Тајмиште 
30. Туин 

13. ВО ОПШТИНА КОЧАНИ 

Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Близанци 
2. Вакуф 
3. Горно Кратово 
4. Димонце 
5. Емирица 
6. Железница 
7. Живалево 
8. Каврак 
9. Кетеново 

10. Кнежево 
11. Којково 
12. Крилатица 
13. Куклица 
14. Куново 
15. Луково 
16. Мушково 
17. Нежилово 
18. Приковци 
19. Секулица 
20. Страцин 
21. Талашманце 
22. Татомир 
23. Тополовиќ 
24. Трновац 
25. Туралево 
26. Филиповци 
27. Шлегово 
28. Шопско Рудари 

15. ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

1. Безиково 1. Цера 
2. Бели 
3. Браници 
4. Главовица 
5. Горно Градче 
6. Долно Градче 
7. Јастребник 
8. Костин Дол 
9. Лешки 

10. Небојани -

11. Ново Село 
12. Пашаџиково 
13. Полаки 
14. Пресека 
15. Припор 
16. Рајчани 
17. Речани “ 

18. Црвена Нива 

ридско-планински ир. Погранични подрачја 

1. Баштево 1. К. Дол 
2. Борово 2. Г. Црцорија 
3. Вржогрнци 3. М. Црцорија 
4. Габар 4. Трново 
5. Герман 5. Узем 
6. Градец 6. Кркља 
7. Гулинци 7. Костур 
8. Длабочица 8. Луке 
9. Дренак 9. Добровница 

10. Дурачка река 10. ПодржиКоњ 
11. Жидилово 11. Осиче 
12. Конопница 12. Киселица 
13. Кошари 13. Дрење 
14. Криви Камен 14. Варовиште 
15. Крстов Дол 15. Лозаново 
16. Метежево 16. Б'с 
17. Милутинци 17. Кошари 
18. Нерав 18. Станци 
19. Огут 
20. Паклиште 
21. Станче 
22. Т'лминци 
23. Трново 
24. Узем 
25. Радибуш 
26. Мартиница 

16. ВО ОПШТИНА КРУШЕВО 
Ред. 
бр. Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Арилево 
2. Белушино 
3. Бирино 
4. Г. Дивјаци 
5. Д. Дивјаци 
6. Кочишта 
7. Крушево 
8. Норово 
9. Острилци 

10. Пуста река 
11. Селце 
12. Јакреново 
13. Растојца 

1 2 3 
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17. ВО ОПШТИНА КУМАНОВО 

Ред. бр“ Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Алашевце 
2. Алгуња 
3. Алинце 
4. Арбанашко 
5. Бајловце 
6. Белановце 
7. Бељаковце 
8. Брешко 
9. Буков јане 

10. Враготорце 
11. Врачевце 
12. Габреш 
13. Глажња 
14. Гошинце 
15. Градиште 
16. Дејловце 
17. Длабочица 
18. Д'лга 
19. Добрача 
20. Дренак 
21. Думановце 
22. Жегљане 
23. Желувино 
24. Живиње 
25. Злокуќане 
26. Извор 
27. Карловце 
28. Коинце 
29. Кокино 
30. Колицко 
31. Кшање 
32. Малотино 
33. Мгленце 
34. Никуштак 
35. Орашец 
36. Орах 
37. Осиче 
38. Пезово 
39. Пелинце 
40. Пузаљка 
41. Рамно 
42. Ранковце 
43. Руѓинце 
"44. Румица 
45. Сопот 
46. Степанце 
47. Стража 
48. Стрима 
49. Сушево 
50. Светишница 
51. Свиланце 1 

18. ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Ред. Ридско-планински Погранични подрачја 
бр. „ „ „ „ - - - - - -

1. Барово 
2. Брусник 
Зг Бесвица 
4. Вешље 
5. Горни Дисан 
6. Драчевица 
7. Иберли 
8. Калањево 
9. Липа 

10. Поштерница 
11. Челевец 

19. ВО ОПШТИНА ОХРИД 

Ред. ридско-планински Погранични подрачја 

1. Арбиново 
2. Ботун 
3. Брежани 
4. Велестово 
5. Врбјани 
6. Годивје 
7. Елшани 
8. Завој 
9. Конско 

10. Куратица 
11. Мраморец 
12. Опенца 
13. Песочани 
14. Плаќе 
15. Пештани 
16. Рамне 
17. Речница 
18. Свиништа 
19. Слатино 
20. Сирула 
21. Скребатно 
22. Трпејца 
23. Турија 
24. Црвена Вода 
25. Сошани 
26. Лактиње 
27. Сливово 
28. Љубаништа 
29. Расино 
30. Шипокно 

20. ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Бешиште 
2. Вепрчани 
3. Витолишта . 
4. Врпско 
5. Гудјаково 
6. Дрен 
7. Дуње 
8. Живово 
9. Кален 

10. Кокре 
11. Крушевица 
12. Манастир 
13. Мелница 
14. Никодин 
15. Пештани 
16. Полчиште 1 
17. Полчиште 2 
18. Смолани 
19. Тројаци 
20. Чаниште 
21. Царевиќ 
22. Г. Радобил 
23. М. Радобил 
24. Ракле 
25. Топлица 
26. Беловодица 
27. Крстец 
28. Леништа 
29. Оревоец 
30. Плетвар 
31. Присад 
32. Дабница 
33. М. Рувци 
34. Волково 
35. Прилепец 
36. Штавица 
37. Бонче 
38. Лопатица 

\ 
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21. ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП 24. ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

Ридско-планински 

1. Бунеш 
2. Горни Стубол 
3. Горно Барбарево 
4. Гризилевци 
5. Добрево 
6. Долни Стубол 
7. Долно Барбарево 
8. Дренок 
9. Древено 

10. Зарапници 
11. Зеленград 
12. Јамиште 
13. Кундино 
14. Лесново 
15. Маричино 
16. Пестришино 
17. Стрисовци 
18. Трипатанци 
19. Турско рудари 
20. Шталковица 

Погранични подрачја 
Ред - Ридско-планински 

1. Болословец 
2. Бокирлија 
3. Г. Ѓуѓанце 
4. Кишино 
5. Макреш 
6. Мездра 
7. Патетино 
8. Трстеник 
9. Крушица 

10. Д. Ѓуѓанце 
11. Строиманци 
12. Сопот 
13. Преот 
14. Стањевци 
15. Павлешенци 

Р.број Ридско-планински 

1. Алдинци 
2. Батинци 
3. Борово 
4. Вражале 
5. Вртекица 
6. Гумалево 
7. Горно Количани 
8. Говрлево 
9. Горно Соње 

10. Долно Количани 
11. Драчевица 
12. Држилово 
13. Дејковец 
14. Добрино 
15. Долно Соње 
16. Добри Дол 
17. Елово 
18. Јаболци 
19. Калдирец 
20. Маркова Сушица 
21. Малчиште 
22. Нова Брезница 
23. Осинчани 
24. Пакошево 
25. Палиград 
26. Патишка Река 
27. Пагаруша 
28. Ракотинци 
29. Рамни Габер 
30. Сопиште 
31. Смесница 
32. Страхојадица 
33. Тисовица 
34. Умово 
35. Цветово 
36. Црн Врв 
37. Црвена Вода 
38. Чифлик 
39. Водно 
40. Радуша 
41. Бањане 
42. Брест 
43. Горњане 
44. Љуботен 
45. Љубанци 
46. Блаце 
47. Танушевци 
48. Чучер 
49. Ајватовци 
50. Бадар 
51. Кат. Брезница 
52. Булачани 
53. Дивје 
54. Долно Коњари 

Погранични подрачја 

1 

25. ВО ОПШТИНА СКОПЈЕ 

22. ВО ОПШТИНА РАДОВИШ 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Аликоч 
2. Алилобаси 
3. Бучин 
4. Горна Вранешница 
5. Горно Липовиќ 
6. Дедино 
7. Д. Вранешница 
8. Држанци 
9. Дурутлија 

10. Калаузлија 
11. Каралобаси 
12. Калаџалар 
13. Козобунар 
14. Коџалија 
15. Коселија 
16. Негреновци 
17. Ново Село 
18. Папавница 
19. Прналија 
20. Смиланци 
21. Супурге 
22. Кудаверлија 
23. Чашме Маале 
24. Шипковица 
25. Шаинташ 
26. Штурово 
27. Загорци 
28. Скоруша 
29. Гарван 
30. Габревци 

23. ВО ОПШТИНА РЕСЕН 

Ридско-планински Погранични подрачја 

1. Арвати 1. Брајчино 
2. Крушје 2. Д. Дупени 
3. Курбиново 3. Конско 
4. Лева Река 4. Лескоец 
5. Петрино 5. Стење 
6. Прељубље 6. Арвати 
7. Сливница 7. Крани 
8. Стипона 8. Отешево 
9. Шурленци 9. Штрбово 

10. Кривени 10. Наколец 
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55. Горно Коњари 
56. Градманци 
57. Грушино 
58. Текија 
59. Кат. Сушица 
60. Средно Коњари. 
61. Раштак 
62. Кожле 
63. Летевци 
64. Мојанци 
65. Орланци 
66. Кат. Блаце 
67. Арнакија 
68. Бојане 
69. Буковиќ 
70. Чајлане 
71. Долно Свиларе 
72. Глумово 
73. Нерези 
74. Горно Свиларе 
75. Грчец 
76. Кондово 
77. Копаница 
78. Крушопек 
79. Кучково 
80. Матка 
81. Никиштани 
82. Семениште 
83. Рашче 
84. Ласкарци 
85. Паничари 
86. Раовиќ 
87. Дворце 
88. Грачани 

.26. ВО ОПШТИНА СТРУГА 

Ред. 
број Ридско-планински погранични подрачја 

1. Богојци 1. Буринец 
2. Збажди 2. Вишни 
3. Ноум 3. Дренок 
4. Присовјани 4. Лакаица 
5. Радожда 5. Луково 

6. Мали Влај 
7. Радожда 
8. Модрич 
9. Франгово 

10. Боровец 
11. Безово 
12. Јабланица 
13. Мислодежда 
14. Г. Белица 
15. Октиси 
16. Заграчани 
17. Ташмаруништа 
18. Подгорци 
19. Пискупштина 
20. Брчево 
21. Нерези 
22. Вевчани 

27. ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Ред. 
број ридско-планински погранични подрачја 

1. Варварица 
2. Висока Маала 
3. Дорлобос 
4. Едрениково 
5. Кушкулија 
6. Нивичино 
7. Рич 
8. Белотино 
9. Владевци 

1. Бодилен 
2. Н. Коњарево 
3. Стиник 
4. Дарломбос 
5. Борисово 
6. Габрово 
7. Мемешли 
8. Смолари 
9. Бориево 

10. Дрвош 
11. Дукатино 
12. Топчево 
13. Раборци 
14. Радичево 
15. Седларци 
16. Сушево 
17. Требичино 
18. Триводи 
19. Штука 
20. Костурино 

10. Свидовица 
11. Моноспитово 
12. Бајково 
13. С. Коњарево 
14. Барбарево 
15. Орманли 
16. Дражево 
17. Колешино 
18. Мокрино 
19. Зубово 
20. Сушица 
21. Иловица 
22. Самоилово 

28. ВО ОПШТИНА ТЕТОВО 

Ред. 
број Ридско-планински погранични подрачја 

1. Блаце 
2. Бозовце 
3. Брезно 
4. Бродец 
5. Варвара 
6. Вејце 
7. Вешала 
8. Гајре 
9. Г. Лешница 

10. Г. Палчиште 
11. Групчин 
12. Гургурница 
13. Добарце 
14. Ѓермол 
15. Јажинце 
16. Јадоарце 
17. Јеловјане 
18. Јелошник 
19. Копачин Дол 
20. Лавце 
21. Ларце 
22. Лисец 
23. Луковица 
24. Мерово 
25. Ново Село 1 
26. Ново Село 2 
27. Новаќе 
28. Отуње 
29. Првце 
30. Раковец 
31. Рогачево 
32. Рогле 
33. Седларево 
34. Селце 
35. Селце Кеч 
36. Сетоле 
37. Старо Село 
38. Урвиќ 
39. Церово 
40. Шипковица 

29. ВО ОПШТИНА Т. ВЕЛЕС 

Ред. 
број 

Ридско-планински погранични подрачја 

1. Белештевица 
2. Бистрица 
3. Богомила 
4. Бузалково 
5. Бусилци 
6. Ветерско 
7. Владиловце 
8. Габровник 
9. Г. Врановци 

10. Г. Јаболчиште 
11. Грнчиште 
12. Двориште 
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1 2 3_____________________ 
13. Д. Јаболчиште 
14. Дреново 
15. Иванковци 
16. Капиново 
17. Карабуниште 

Крај ниви 
19. Крива Круша 
20. Крнино 
21. Крушје 
22. Лисиче 
23. Мелница 
24. Мокрени 
25. Нежилово 
26. Ново Село — Чашка 
27. Оморани 
28. Ораовец 
29. Ораовдол 
30. Ореше 
31. Папрадиште 
32. Плевење 
33. Подлес 
34. Поменово 
35. Попадија 
36. Рлевци 
37. Рудник 
38. Свечани 
39. Сливник 
40. Слп 
41. Скачинци 

.42. Смилевци 
43. Согле 
44. Степанци 
45. Теово 
46. Убого 
47. Црешнево 
48. Џимидирци 

30. ВО ОПШТИНА ШТИП 

Р.бр. Ридско-планински погранични подрачја 

1. Брест 
2. Вртешка 
3. Голем Габер 
4. Горачино 
5. Ебеплија 
6. Калаузмија 
7. Кучица 
8. Кучилат 
9. Калапетровци 

10. Кепекчелија 
11. Кошево 
12. Курфумија 
13. Мал .̂ Габер 
14. Мичак 
15. Муратлија 
16. Нукоман 
17. Ново Село (Лакавичко) 
18. Оџалија 
19. Паркамија 
20. Почивало 
21. Припечани 
22. Руљак 
23. Тантарци 
24. Шопур 
25. Шашаварлија 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-525/1 
5 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

206. 
Врз основа на член 72, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, 
број 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 
47/90, 21/91 и 5/92) и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“, број 38/90), Владата на Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ПРОИЗ-
ВОДИ ОДНОСНО ДЕФИЦИТАРНИ УСЛУГИ ВО МА-
ЛОТО СТОПАНСТВО КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД 

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат дефицитарните 

производи односно дефицитарните услуги во мало-
то стопанство кои се ослободуваат од плаќање на 
данок од вршење на стопанска дејност, посебно по 
општини. 

Член 2 
Дефицитарните производи односно дефицитар-

ните услуги во малото стопанство од член 1 на оваа 
одлука спаѓаат во следниве дејности и тоа: 

1. Во Општината Берово 

— самарџиска, калајџиска, грнчарска, потковачка 
и воденичарска дејност. 

2. Во Општината Битола 

—“ поправка на велосипеди, изработка на чеш-
ли, кројачка на народна облека, опинчарска, бочвар-
ска-кацарска, чевларска-крпачка, острачка, грнчарска, 
поправка на музички инструменти и штимување, 

' шапкарска, ткаачка, везачка, волновлачарска, оџачар-
ска, ^самарџиска, калајџиска, трукерајска, поправка 
на чадори, пушкарска, изработка на клинци, сарач-
ка, плетење на мрежи, јажарска, јорганџиска, длабо-
резачка-рачно, кожуварска, налбатска, ѕвончарска и 
воденичарска — поточарска дејност. 

3. Во Општината Брод Македонски 

— абаџиска, влачарска на вода, воденичарска — 
поточарка , налбатска, самарџиска, ковачка, превоз-
ничка дејност со запрежни возила, кондураџиска — 
крпачка, чистачи на чевли и качарска дејност.4 

4. Во Општината Валандово 

— волно-влачарска, грнчарска, јажарска, калајџи-
ска, качарска, налбатска, самарџиска, сарачка, казан-
џиска, ковачка и кондураџиска — крпачка дејност. 

5. Во Општината Виница 

— самарџиева, грнчарска и јажарска дејност. 

6. Во Општината Гевгелија 

,— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-
ка — рачно, воденичарска-поточарска, потковачка, 
налбатска, казанџиска, ковачка, рогозинарска, аба-
џ и е в , влачарска и јорганџиска дејност. 

7. Во Општината Гостивар 

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-
ка — рачно, воденичарска, поточарска, потковачка и 
налбатска дејност. 

8. Во Општината Дебар 

— самарџиска, чистачи на чевли, оптичарска, во-
деничарска, превозничка со запрежни коли, плетачка 
дејност, ковачка и налбатска дејност. 
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9. Во Општината Делчево 

— арабаџиска, волно-влачарска, јажарска, качар-
о в , налбатска, воденичарска и самарџиска дејност. 

10. Во Општината Демир Хисар 

— калајџиска, самарџиска, поправка на пушки, 
поправка на чадори, коларо-ковачка, бочварска и 
кондураџиско-крпачка дејност. 

11. Во Општината Кавадарци 

— волно-влачарска, грнчарска, качарска, налбат-
ска, самарџиска, кондураџиска-крпачка, сарачка, мет-
ларска, казанџиска и шапкарска дејност. 

12. Во Општината Кичево 

— самарџиска, чистачи на чевли, носачи со рачна 
количка, воденичарска — поточарка, шеќерџиска, 
налбатска, качарска, изработка на капи, калајџиска 
и воновлачарска дејност. 

13. Во Општината Кочани 

— самарџиска, налбатска, арабаџиска, ковачка, 
колароковачка, калајџиска, улични мерачи на вага, 
волно-влачарска, крпачи на чевли, рачно сечење на 
дрва, изработка на метли, бојаџиска, качарска, ја-
жарска, наланџиска и воденичарско-поточарска деј-
ност. 

14. Во Општината Кратово 

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка 
- рачно, воденичарска — поточарска, потковачка, 
налбатска, кондураџиска — крпачка, ковачка, волно-
влачарска и кожуварска дејност. 

. 15. Во Општината Крива Паланка 

— абаџиска, воденичарска, волно-влачарска, ко-
жуваров, грнчарска, јажарска, калајџиска, качарска, 
налбатска, самарџиска, бојаџиска, јорганџиска, ко-
ларска и шапкарска дејност. 

16. Во Општината Крушево 

— калајџиска, самарџиска, поправка на пушки, 
поправка на чадори, волно-влачарска, бојаџиска на 
предиво, млинарска — поточарска, налбатска, кола-
ро-ковачка и јажарска дејност. 

17. Во Општината Куманово 

— налбатска, самарџиска, коларска, волно-вла-
чарска, калајџиска, воденичарска, грнчарска и поп-
равка на армоники. 

18. Во Општината Неготино 

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка 
— рачно, воденичарска-поточарска, потковачка, нал-
батска, кожаро-табакерска, качарска и чевларска-кр-
пачка дејност. 

19. Во Општината Охрид 

— изработка на предмети од глина, каолин и 
други минерали со мотиви од Охрид и Охридско 
подрачје, грнчарска, острачка,. изработка на потко-
вици и лаици, острачка, коларска, изработка на орто-
педски обувки, потковичарска, поправка на музички 
инструменти, изработка на уметнички мозаици од 
дрво, интарзија и длаборез, самарџиска, чистачи на 
чевли, носачи (амали), воденичарска-поточарска, аба-
џ и е в , пиперџиска и волно-влачарска дејност. 

20. Во Општината Прилеп 

— грнчарска, самарџиска, налбатска, гајдаџиска, 
носачи, чистачи на чевли, јажарска, сарачка, ковач-
ка, бочварска/ јорганџиска, и каменорезачка со ра-
чен алат. 

21. Во Општината Пробиштип 

— самарџиска, калајџиска; сарачка, длаборезачка 
— рачно, воденичарска — поточарка , потковачка и 
налбатска дејност. 

22. Во Општината Радовиш 

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка 
— рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и 
налбатска дејност. 

23. Во Општината Ресен 

— налбатска, опинчарска, самарџиска, трукерај-
ска, поправка на пушки, сарачка, јорганџиска, грн-
чарска и катарска дејност. 

24. Во Општината Свети Николе 

— коларска, кожуварска, качарска, воденичарска 
— поточарска, иалбатска, јажарска и шапкарска деј-
ност. 

25. Во Општината Скопје 

— абаџиска, волно-влачарска, грнчарска, јажар-
ска, калајџиска, качарска, дрвостругарска, налбатска 
и самарџиска дејност. 

26. Во Општината Струга 

— абаџиска, волно-влачарска, калајџиска, ковач-
ка, самарџиска, сарачка, грнчарска, воденичарска — 
поточарска, чистачи на чевли, потковачка и налбат-
ска дејност. 

27. Во Општината Струмица 

— самарџ^ска, грнчарска, калајџиска, волно-вла-
чарска, бојаџиска, воденичарска — поточарка , чев-
ларска, крпачка, чистачи на чевли и рачно сечење 
на дрва. 

28. Во Општината Тетово 

— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезачка 
— рачно; воденичарска — поточарска, потковачка и 
налбатска дејност. 

29. Во Општинта Титов Велес 

— самарџиска, чевларска — крпачка, грнчарска, 
налбатска, јажарска, калајџиска, превозничка дејност 

со запрежни возила, чистачи на чевли и сечачи на 
дрва. 

30. Во Општината Штип 

— коларска (арабаџиска), налбатска, јажарска, 
ковачка, калајџиска, кожуварска, опинчарска, улични 
мерачи на . вага, крпачи на чевли, казанџиска, сарач-
ка, шапкарска и воденичарска — поточарска дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 23-526/1 
5 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 
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207. 
Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за 

административните такси („Службен весник на СРМ“ 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85, 7/88, 51/88, 41/89, 
47/90, 11/91, 55/91 и 7/92), и член 45 од Законот за 
Влагата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА 

ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА 
ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што 
ги издава органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи на граничните премини, утврдена во Та-
рифниот број 6 од Тарифата на административните 
такси се менува и изнесува: 

1) За државјани на Република Маке-
донија: 

а) за дозвола на движење и задржу-
вање на граничен премин 260 динари 

б) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 260 динари 

2) За странски државјани: 

а) за виза на патна исправа за едно 
патување заради престој во Репуб-
лика Македонија или за еден тран-
зит 3.000 динари 

б) за визи на заедничка патна испра-
ва за секое лице по 1.400 динари 

в) за туристичка пропусница 260 динари 
г) за дозвола за движење и задржу- -

вање на граничен премин 260 динари 
д) за дозвола за движење и престој 

надвор од местото на граничен 
премин 260 динари 

ѓ) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин 260 динари 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,„Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-568/1 
5 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

водните работници во органите на управата и управ-
ните организации што ги назначува Владата на Ре-
публика Македонија, до колку со оваа одлука не е 
поинаку утврдено. 

Член 3 
На раководниот работник за повредите на ра-

ботните обврски и за други повреди на работната 
дисциплина може да му се изрече една од следните 
д и с ц и п л и н а ! мерки: 

— јавна опомена; 
— парична казна,-
— престанок на работниот однос. 

Член 4 
За утврдување на повредите на работните обвр-

ски и за другите повреди на работната дисциплина 
за утврдување на одговорности и изречување на мер-
ките за тие повреди при Владата на Република Ма-
кедонија се образува дисциплинска комисија. 

Член 5 
Дисциплинската комисија се состои од претседа-

тел и два члена: Претседателот и членовите на ко-
мисијата имаат заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата и нив-
ните заменици ги именува Владата на Република Ма-
кедонија на време од две години. 

Член 6 
Постапката за дисциплинската одговорност на 

раководните работници се покренува по предлог на 
функционерот кој раководи со органот на управата 
во кој раководниот работник работи. 

Предлогот за покренување на постапката за дис-
циплинската одговорност се доставува до дисциплин-
ската комисија. 

Член 7 
Против решението на дисциплинската комисија 

со кое е изречена мерка за повреда на работните 
обврски може да се изјави жалба до Владата на 
Република Македонија. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 23-858/1 , 
6 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

208. 
Врз основа на член 157, став 2 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А ^ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДИСЦИ-
ПЛИНСКАТА ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И УП-
РАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на примена-

та на одредбите за дисциплинска одговорност опре-
делена со Закон, на раководните работници во орга-
ните на управата и управните организации што ги 
назначува Владата на Република Македонија. 

Член 2 
Одредбите за дисциплинска одговорност на ра-

ботниците од Законот за органите на управата и 
општиот акт на органот на управата во кој раковод-
ниот работник работи се применуваат и на рако-

209. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за начинот на 

утврдувањето на дисциплинска одговорност на ра-
ководните работници во органите на управата и 
управните организации што ги назначува Владата на 
Република Македонија, Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 6 март 1992 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДИС-
ЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И 
УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ГИ НАЗНАЧУ-

ВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател, членови и нивни заменици на 
Комисијата за дисциплинска одговорност на раковод-
ните работници во органите на управата и управ-
ните организации што ги назначува Владата на Ре-
публика Македонија се именуваат: 

а) за претседател: 
—- Горѓи Наумов, министер за правосудство и 

управа,-
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б) за негов заменик: 
— Елена Поповска, секретар на Секретаријатот 

за законодавство на Владата,-
в) за членови: 
— Драган Тумановски, потсекретар во Министер-

ството за правосудство и управа; 
— Еврипид ?ичковски, заменик на секретарот на 

Секретаријатот за законодавство на Владата,-
г) за нивни заменици 
— Бонка Демирева, републички советник во 

Владата на Република Македонија; 
— Стојан Трајанов, помошник во Министерство-

то за труд и социјална политика. 
2. Ова решение влегува во била со денот на до-

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

Бр. 23-857/1 
6 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

210. 
Врз основа на член бб став 5 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88, ,18/89, 29/89, 12/90, 29/90, 11/91 
и 40/91), Републичкиот педагошки совет, на П-та 
седница одржана на 27 декември 1991 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗА-
ВРШНИОТ ИСПИТ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува содржината и ор-

ганизацијата на завршниот испит во средното обра-
зование. 

Член 2 
Завршниот испит се изведува, по правило, во три 

испитни рока и тоа: јуни, август и јануари. 
Почетокот и завршетокот на роковите од став 1 

на овој член ги определува Наставничкиот колегиум 
на училиштето за средно образование (во натамош-
ниот текст: училиште). 

Завршниот испит во јунскиот испитен рок се 
организира и изведува во време од први до петнаес-
ти јуни. 

За учениците чие завршување на образованието 
не се совпаѓа со завршетокот на наставната година, 
завршниот испит отпочнува пет дена по завршување 
на наставата.-

Член 3 
Завршниот испит ученикот го полага во училиш-

тето во кое ја завршил последната година од обра-
зованието. 

Завршниот испит ученикот може да го полага са-
мо еднаш во еден испитен рок. 

Член 4 
Завршниот испит во стручното образование се 

состои ОД: 
— писмена работа по македонски јазик и лите-

ратура, -односно јазикот на кој ученикот ја следел 
наставата и литература,- и 

— практична работа. 

Член 5 
Завршниот испит во гимназиското образование 

се состои ОД: 
— писмена работа по македонски јазик и лите-

ратура, односно јазикот на кој ученикот ја следел 
наставата и литературата; 

— индивидуална писмена работа од општообра-
зовните предмети што го определува карактерот на 
насоката; и 

— устен испит по втор општообразовен предмет 
што го определува карактерот на насоката 

Член 6 
Деловите на завршниот испит од членовите 4 и 

5 на овој правилник немаат елиминаторен карактер. 

Член 7 
Со писмената работа се проверува оспособеноста 

на кандидатот за писмено искажување на знаењата 
од македонскиот јазик и литература, односно јази-
кот на кој ученикот ја следел наставата и литерату-
рата, уметностите, историјата, науката, како и поз-
навањето на актуелните општествено-економски и 
културни настани. 

Член 8 
Писмената работа по македонски јазик и лите-

ратура, односно јазикот на кој ученикот ја следел 
наставата и литературата, ја полагаат сите ученици 
на кои им е одобрено полагање на завршниот испит. 

За писмената работа за учениците кои полагаат 
завршен испит за III или IV степен на стручна под-
готовка и за гимназиско образование се предлагаат 
теми во зависност од изучуваните програми. 

Полагањето на писмената работа може да трае 
најдолго четири часа и, по правило, се полага прет-
пладне. 

Учениците писмената работа ја полагаат едновре-
мено и по можност во иста просторија. 

Училиштето обезбедува услови секој ученик да 
работи самостојно и непречено. 

Член 9 
Со практичната работа се проверува степенот на 

професионалната оспособеност за вршење на рабо-
ти и задачи утврдени со образовниот профил. 

За практичната работа се работи рамковна за-
дача од типичните работи на образовниот профил, и 
се дава усно образложение за изработената задача. 

Член 10 
Секој кандидат кој завршува гимназиско обра-

зование, пред да му се одобри полагање завршен 
испит, е должен да изработи индивидуална писмена 
работа. Темите за индивидуална писмена работа се 
избираат од општообразовните предмети што го оп-
ределуваат карактерот на насоката, и тоа за-. 

— општа гимназија од заедничките општообра-
зовни предмети, со исклучок на физичко воспитание, 
одбрана и заштита и информатика; 

— јазичната гимназија од наставните предмети 
македонски јазик и литература, односно јазикот на 
кој ученикот ја следел наставата, еден од странски-
те јазици или латински јазик, старословенски јазик, 
старогрчки јазик или османско-турски јазик; и 

— природно-математичката струка од наставните 
предмети математика, физика, хемија, биологија, ге-
ографија или информатика. 

Како индивидуална писмена работа ученикот мо-
же да изработи технички труд, скица, модел, препа-
рат и сл., а при тоа има обврска писмено да го 
образложи. 

Член 11 
Сите делови на завршниот испит се оценуваат 

одделно. 
Оценувањето се врши со оценките: одличен (5), 

многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен 
(1). Оценката недоволен (1) е негативна. 

Ученикот го положил завршниот испит ако на 
сите делови од испитот добил позитивни оценки. 

Ученикот ,што добил негативна оценка се упа-
тува повторно да го полага во наредните испитни 
рокови оној дел од испитот кој не го положил. 

Член 12 
Завршниот испит го спроведува испитен одбор и 

испитни комисии. 
Испитниот одбор го сочинуваат сите наставници 

од училиштето по предметите по кои се полага за-
вршниот испит, а по потреба членови на испитниот 
одбор можат да бидат и наставници од други учи-
лишта. 

Во училиштата во кои се застапени две или по-
веќе струки или гимназиски насоки може да се 
формираат два или повеќе ,испитни одбори. 

Член 13 
Испитниот одбор го сочинуваат претседател и 

членови. Испитниот одбор има секретар. 
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Претседател на испитниот одбор, по правило, е 
директорот на училиштето. 

Секретарот на испитниот одбор ги води записни-
ците и администрацијата на испитниот одбор и нема 
право на одлучување. 

Член 14 
Завршниот испит е јавен и се полага пред испит-

ни комисии на училиштето (во натамошниот текст: 
испитни комисии). 

Само членовите на испитните комисии можат да 
поставуваат прашања на учениците и да влијаат на 
текот на испитот. 

Испитните комисии имаат претседател, членови и' 
записничар. 

Член 15 
Испитната комисија за писмената работа од али-

неја 1 на членовите 4 и 5 на овој правилник, ја со-
чинуваат три члена. Двајца членови задолжително се 
наставници по македонски јазик и литература, од-
носно наставници по јазикот на кој се изведува нас-
тавата, а третиот член на испитната комисија е од 
областите од кои се прифатени теми за писмената 
работа. 

Член 16 
Испитните комисии за практичната работа, ин-

дивидуалната писмена работа и усниот испит се сос-
тавени од по три члена — наставници од предме-
тите од кои ученикот работи практична работа, ин-
дивидуална писмена работа, односно полага устен 
испит. 

Изведувањето на практичната работа и на инди-
видуалната писмена работа задолжително ја следи 
предметен наставник, член на испитната комисија кој 
може да биде консултиран од страна на ученикот за 
определени прашања. 

Член 17 
Практичната работа се изведува во училиштето, 

во претпријатие или 'во самостојни занаетчиски ду-
ќани. 

Член 18 
Испитниот одбор и испитните комисии при од-

лучувањето работат во полн состав, а одлуките се 
донесуваат со мнозинство на гласови на испитниот 
одбор, односно на испитните комисии. 

Член 19 
Полагањето на завршниот испит ученикот го 

пријавува најдоцна пет дена пред отпочнување на 
полагањето на завршниот испит. 

При пријавувањето, ученикот ја наведува облас-
та односно предметот од која ја изготвува практич-
ната работа на завршниот испит, индивидуалната 
писмена работа и устниот испит. 

Член 20 
Во рок од два дена по завршување на рокот за 

пријавувањето испитниот одбор го објавува распо-
редот на учениците кои полагаат завршен испит. 

Член 21 
Ученикот кој го започнал полагањето на заврш-

ниот испит, а во текот на испитот поради болест 
или други оправдани причини е спречен да го про-
должи полагањето на испитот, е должен за тоа да 
го извести училиштето и да поднесе соодветни до-
кази за причината. 

Испитниот одбор цени дали наводите на учени-
кот се основани и одобрува испитот да се полага 
во истиот или во наредниот испитен рок. 

Член 22 
Распоредот на одржувањето на завршниот испит 

го утврдува Наставничкиот колегиум на училиштето. 
Член 23 

Пред почнување со полагање на секој дел од 
завршниот испит, претседателот на испитната коми-
сија ги запознава учениците со начинот на полага-
њето на испитот и со нивните права и должности. 

'Член 24 
Испитната комисија непосредно пред писмената 

работа на испитниот одбор му предлага повеќе теми. 
Темите' на писмената работа по предлог на ис-

питната комисија ги утврдува испитниот одбор. 
Испитниот одбор утврдува три теми. 

Член 25 
Утврдените теми им се соопштуваат на учени-

ците непосредно пред почетокот на писмената ра-
бота, а ученикот избира една тема што ќе ја работи. 

Доколку се утврди дека темите од став 1 на 
овој член се познати пред нивното соопштување, ис-
питниот одбор може да ја поништи писмената рабо-
та и веднаш да определи други теми. 

Член 26 
Темата може да се работи на концепт или вед-

наш да се пишува читко на левата половина од свит-
кан табак. 

Пред отпочнување со полагањето на секој уче-
ник испитниот одбор му заверува со училишниот 
печат и со потпис на претседателот на испитниот 
одбор потребен број празни полутабаци. 

Член 27 
Писмената работа заедно со концептот ученикот 

ги предава на испитната комисија. Ако во определе-
ното време ученикот не ја изработи писмената ра-
бота, го предава она што го изработил. 

Член 28 
Писмените работи ги прегледуваат и оценуваат 

членовите на испитната комисија. 

Член 29 
Практичната работа се изведува преку: 
— подготовка за извршување на задачата, 
—- извршување на практичната задача, и 
— усно образложение на задачата. 

Член 30 
Секој ученик сам ја-определува областа, однос-

но предметот од кој полага практична работа. Ра-
ботните задачи ги определува испитната комисија. 

Областите и предметите од став 1 на овој член 
се објавуваат најдоцна триесет дена пред почетокот 
на полагањето на завршниот испит. 

Член 31 
Подготовката за извршување на задачата прет-

ставува образложение на содржината на задачата, 
при што може да содржи и прилози (нацрти, прес-
метки и сл.), како и опис на потребните 'инструменти, 
алати, прибор, потрошен материјал и др. Со подго-' 
товката се утврдува и редоследот на извршувањето 
на работните операции при изведувањето на прак-
тичната работа. ' 

По исклучок, поради природата на задачата мо-
же да се утврди дека нема потреба од подготовка 
за извршување на задачата. 

Подготовката ја врши ученикот сам во училиште, 
односно претпријатие или во самостоен занаетчиски 
дуќан, и тоа пред член на испитната комисија. 

Член 32 
За одредени струки каде подготовката на прак-

тичната задача бара подолго време (уметничка, фи-
зичка култура и сл.), практичната работа може да се 
подготвува уште во текот на второто полугодие на 
учебната година. 

Член 33 
Практичната работа содржи извршување на кон-

кретни задачи или извршување на еден дел од про-
цесот на работата. 

Член 34 
Извршената практична работа ученикот ја пре-

дава на испитната комисија. 
Ако ученикот во определеното време не ја пре-

даде изработената задача се упатува на повторно по-
лагање на практичната работа во друг испитен рок. 

л 
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Член 35 
По извршувањето на практичната работа испит-

ните комисии на посебни испитни ливчиња испишу-
ваат по три прашања од избраната област односно 
предмет при што кандидатот извлекува едно испитно 
ливче и врз основа на тоа усно ја образложува прак-
тичната работа. 

Член 36 
Со усното образложување на извршената прак-

тична работа се проверува оспособеноста на учени-
кот вербално или демонстративно да го објасни из-
борот, содржините, постапките, методите и др., што 
ги користел во текот на изработувањето на задачата. 

Усното образложение на задачата може да трае 
најдолго 30 минути. 

Член 37 
Практичната работа ја оценува испитната коми-

сија врз основа на вкупниот впечаток за покажаните 
знаења и умеења од подготовката за извршување на 
задачата, квалитетот и усното образложение на за-
дачата. 

Член 38 
Секој ученик кој посетува настава во четврта го-

дина на гимназиското образование до крајот на прво-
.то полугодие избира наставен предмет и предлага 
тема за индивидуална писмена работа. 

Ученикот, може да предложи или “ избере една 
или повеќе теми од еден или повеќе предмети. Нас-
тавничкиот колегиум на училиштето го утврдува 
предметот од кој ученикот ја изработува темата. 

Ако ученикот избрал наставен предмет, но не 
предложил тема, Наставничкиот колегиум на училиш-
тето му определува тема која ученикот ќе ја работи 
како индивидуална писмена работа. 

Член 39 
Темата за индивидуалната писмена работа важи 

три испитни рокови. 
Член 40 

Индивидуалната писмена работа ученикот ја из-
работува самостојно. 

Во текот на изработувањето на индивидуалната 
писмена работа, предметниот наставник е должен со 
ученикот да одржува постојани контакти, да му да-
ва методолошка помош, да го упатува на потребна-
та литература и други средства и помагала што се 
неопходни за успешна работа. 

Индивидуалната писмена работа ученикот е дол-
жен да ја предаде 15 дена пред почетокот на за-
вршниот испит. Од оправдани причини ученикот мо-
же да ја предаде темата во покус рок, но не помал 
од 5 дена пред почетокот на завршниот испит. 

Член 41 
Индивидуалната писмена работа на ученикот ја 

прегледува предметниот наставник и дава писмено 
образложение за нејзиниот квалитет. 

Другите членови на испитната комисија благовре-
мено се запознаваат со содржината на индивидуал-
ната писмена работа на ученикот. 

Индивидуалната писмена работа ученикот ја бра-
ни пред испитната комисија. Одбраната може да 
трае најмногу 30 минути. 
I 

Член 42 
Усниот испит се полага од наставните содржини 

на предметот кој ученикот го одбрал. 
На усниот испит ученикот извлекува испитно 

ливче со три прашања од програмските содржини 
на наставниот предмет. Испитните ливчиња ги под-
готвува испитната комисија. 

Испитувањето на кандидатот на усниот испит 
трае најмногу 30 минути. 

Член 43 
Ученикот кој за време на полагањето на заврш-

ниот испит го нарушува редот и дисциплината нај-
прво се опоменува. Во повторен случај испитната 
комисија го отстранува ученикот. Ученикот за кој 
ќе се утврди дека не работел самостојно или дава 
помош на друг ученик кој треба самостојно да ра-
боти, се отстранува од полагањето на испитот. 

Член 44 
По завршеното полагање на завршниот испит, 

испитниот одбор ги разгледува резултатите и успе-
хот на учениците и утврдува кои ученици го поло-
жиле, не го положиле, не положиле одделен дел од 
завршниот испит, им е одложен завршниот, испит 
или се отстранети од полагањето. 

Член 45 
Резултатите од завршниот испит ги соопштува 

директорот на училиштето во присуство на членови-
те на испитниот одбор, најдоцна два дена по завр-
шувањето на полагањето на завршниот испит, а исто-
времено на огласна табла во училиштето се истак-
нуваат и резултатите од испитот. 

Член 46 
За“ завршниот испит се водат и издаваат: 
а) главна книга за кандидатите кои полагале за-

вршен ИСПИТ; 
б) книга за записници на испитниот одбор; 
в) записник на испитната комисија за секој кан-

дидат; и 
г) диплома за положен завршен “испит. 

- Главната книга и книгата за записниците на ис-
питниот одбор ги води секретарот на испитниот од-
бор-на образец бр. 1, димензии 35x50 см, боја тем-
но плава за главната книга, и образец бр. 2, димен-
зии 24 см. х 35 см, за книгата за записници на испит-
ниот одбор. 

Записниците на испитните комисии за секој кан-
дидат ги водат записничарите на испитните комисии 
и се чуваат во училишната архива. Записниците на 
испитните комисии, се водат на образец бр. 3, димен-
зии 21 см х 30 см. 

Главната книга ја потпишуваат претседателот, 
секретарот и сите членови на испитниот одбор. 

Член 47 
Дипломата за положен завршен испит се издава 

најдоцна пет дена по завршувањето на испитот. 
Дипломата ја потпишува директорот на училиш-

тето и се заверува со училишниот печат. 
Дипломата за положен завршен испит се издава 

на образец бр. 4, димензии 20 смх29,5 см, боја 
светло кафеава. 

Член 48 
Со овој правилник се пропишуваат обрасците за 

евиденцијата и документацијата од- член 46 и 47 на 
правилникот, кои се составен дел на овој правилник. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 13-253/1 
3 март 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот педагошки совет, 

проф. д-р Александар Стојмилов, с. р. 

Образец бр. 1 
' Стр. бр. 1 

ГЛАВНА КНИГА 

на кандидатите кои положиле завршен испит 

— учебна 19 / година — 
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1. 

х) Продолжува стр. 3, 4, 5 и т. н. 

СЕКРЕТАР ЧЛЕНОВИ НА ИСПИТЕН 
НА ИСПИТНИОТ ОДБОР, ОДБОР, 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ИСПИТНИОТ ОДБОР, 

Образец бр. 2 
Стр. 1 

8. 

Образец бр. 1 
Стр. бр. 2 

3. Личните имиња на кандида-
тите кои се пријавиле на за-
вршниот испит:____________________________________ 

1 
УЧЕБНА 19 / ГОДИНА 
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211. 
Врз основа на член 158 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90- и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на Ш-та седница, 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
СОЛФЕЖ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНО ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебни-
кот Солфеж за подготвително оделение. Автор: Бла-
гој Цанев, во издание на Општественото претприја-
тие за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1992 
година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, 

Бр. 13-256/1 Републички педагошки совет 
3 март 1992 година Претседател, 

Скопје д-р Александар Стојмилов, с. р. 

212. 
Врз основа на член 158 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 
11/91), Републичкиот педагошки совет на Ш-та сед-
ница, одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н,И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИ-

ТАНКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Читанка за V оделение на турски јазик. Автор: Фах-
ри Каја, во издание на Општественото претпријатие 
за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1992 го-
дина. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се. објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 13-254/1 
3 март 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с. р. 

213. 
Врз основа на член 158 од Законот за преду-

чилишро и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 
11/91), Републичкиот педагошки совет на Ш-та сед-
ница, одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИ-
ТАНКА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Читанка за VII одделение на' турски јазик. Автор: 
Низаметин Асим — Томислав Василевски, во изда-
ние на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ — Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

' 3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 13-255/1 
3 март 1992 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с. р. 

214. 
Врз основа на член 7 ст. 2 од Законот за адво-

катурата и другите видови на правна помош („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 13 од 
Тарифата за наградата и надоместокот на трошоци-
те за работа на адвокатите, Претседателството на 
Адвокатската комора на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 март 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

Износите на наградите предвидени во член 12 
од Тарифата за наградата и надоместокот на тро-
шоците за работа на адвокатите се зголемуваат за 
150%. 

Предвидените проценти за саатнина, паушал и 
други проценти во член 12 од Тарифата остануваат 
исти. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 56 
9 март 1992 година Претседател, 

Скопје адв. Јордан Дескоски, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка за признавање на татковство по туж-
бата на тужителката Мемеди, родена Адеми Мибе-
рат за себе и како законски застапник на малолет-
ниот Мемеди Фета од с. Дебреше, застапувани од 
полномошникот Стафаи Шабан, адвокат од Гости-
вар, против тужениот Османи Реметула од с. Ка-
лиште — Гостиварско, вработен во Австралија со не-
позната адреса. 

Вредност на спорот 1.000,00 динари. 
За привремен застапник на тужениот е поставен 

Фидани Шоип, стручен соработник во Општинскиот 
суд во Гостивар, кој ќе го застапува се додека туже-
ниот не се појави во судот односно, додека органот 
за старателство не го извести судот дека му поста-
вил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 219/92. 

Пред овој суд заведен е спор за зголемување на 
издршка поднесена од тужителката Пејчиноска Анѓе-
лина од Гостивар, ул. „18 Ноември“, преку полно-
мошникот Татјана Стрезоска! од Гостивар, против ту-
жениот Пејчиноски Младен, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 
64/1/3 Гостивар, сега на привремена работа во Ка-
нада, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Пејчиновски Младен да се 
Јави во судот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот или да ја достави сегашната адре-
са на живеење. 

Доколку не се јави во овој рок, ќ е биде одреден 
привремен застапник, во смисла на чл. 84 од ЗПП и 
истиот ќе ги застапува неговите интереси во овој 
спор. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 256/92. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, а по пред-
лог на Ацо Димитровски од Кавадарци, се води пос-
тапка за поништување на исправи — бланко чекови 
со сериски број: А 12950276, 12950277, 12950278, 
12950279 и 12950280, подигнати од Стопанска банка 
— А. Д. — Скопје, Филијала Кавадарци на ден 10. 
IV. 1991 година. 

Се повикува држателот на овие чекови да ги 
пријави во судов, како и секое лице во рок од 30 
дена да стави приговор против поведувањето на оваа 
постапка или да го извести судот за чековите. 

Доколку во определениот рок не се јави никој 
дека ги поседува тие чекови или не се стави приго-
вор против предлогот за поништување на тие чеко-
ви, чековите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, ВПП. бр. 
63/91. ^ (51) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Батиниќ Слаѓана од Те-
тово, ул. „Петра“ бр. 41, против тужениот Миодраг 
Батиниќ од Тетово, сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави свој полномошник. Во спротив-
но, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе 
ги штити неговите права и4 интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 318/92. 

Пред овој суд се води постапка за физичка дел-
ба по предлог на предлагачката Менча Перовска од 
с. Жилче и др. против Фатиме Рамадани од с. Д. 
Палчиште и др., а сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува противничката Фатиме Рамадани да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот, да достави сво-
ја адреса или постави свој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе и постави привремен застапник кој 
ќе ги штити нејзините права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 116/91. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 10061 од 3. I, 1991 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-8675-0-0-0, ја запиша во суд-, 
скиот регистар промената на фирмата и седиштето 
со следните податоци: Досегашната фирма и седи-
ште на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија и инжинеринг во градежништвото „Кгв-Ко-
мерц“ експорт-импорт, Д. О. О., Скопје, ул. „Вич“ 
бр. 2/27 се менуваат и во иднина називот на фир-
мата ќе гласи-. Претпријатие за внатрешна и надво-
решна трговија „Аутоцентар Меркур Комерц“, Д. 
О. О., експорт-импорт, Скопје, а седиштето на прет-
пријатието ќе биде на ул. „Казанџиска“ бр. 35, Скоп-
је — Скратениот назив на фирмата ќе гласи- „Ауто-
центар Меркур Комерц“, Д О. О., експорт-импорт“, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 10061/91. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 9580 од 27. XII. 1991 година, на 
регистарска влошка бр. 12961 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието како д. о. о. 
во општествена сопственост Д. О. О. за преработка 
и трговија „Метал-Комерц" експорт-импорт, ц. о., — 
Скопје, бул. „ЈНА“ бр. 17, со следните податоци-. 
Друштвото е основано со одлука од 24. XII. 1991 
година, а основачи се вработените од „Метал“ — 
Осиек, Работна единица во Скопје. Дејноста на дру-
штвото е: 013500; 011311; 011312; 011313; 011314; 
011315; 011316; 011319; 011320; 011390; 012421; 012429; 
013909; 030003; 060501; 060502; 060503; 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; 090121; 090123; 090124; 090129; 
110301; 110302; 110303; 110304; 110309, 110903; 110909. 

Надворешно-трговско работење: 070310,- 070320; 
— посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги; — реекспорт; — меѓународен транспорт на 
стоки и патници; — консигнациона продажба; — 
меѓународна шпедиција,- — малограничен промет со 
Бугарија, Албанија и Грција. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Јаким Димитров, 
в. д. директор, без ограничување^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 9580/91. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7256 од 24. XII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-12837-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието и 
запишувањето на право на вршење работи во над-
ворешно-трговскиот промет на Претпријатие за тр-
говија, производство и услуги „Венера Комерц“, увоз 
извоз, Д. О. О., Скопје, ул. „Ботун“ бр. 21-а. 

Претпријатието е основано од Бундалевски Со-
фронија со акт од 18. XI. 1991 година. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 080112, 080190, 080201, 
080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, ' 060503, 
070111', 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
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070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за' 
обврските одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Софронија Бун-
далевски, директор, со неограничени овластувања. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговскиот промет е: Софронија Бундалевски, ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7256/91. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7164 од 25. XII. 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-12901-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието со след-
ните податоци: Претпријатието за производство,, тр-
говија на големо и мало извоз увоз „Котекс-Мак", 
П. О., Скопје, ул. „Михаил Чаков“ бр. 9-5-9. 

Основачи: т у л е с к а Невена, мат. бр. 2702931455054, 
ул. „Михаил Чаков“ 9-5-9 Скопје. 

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 
070114; 07012; 070121; 070122; 070124; 070129; 070132; 
0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
07022; 070221; 070222; 070224; 070229; 07025; О70250; 
0703- 070310;' 070320; 0125; 01251; 012512; 012513; 
012515; 012516; 01252; 012521; 012522; 012523; 012524; 
01270; 012701; 012702; 012703; 0128; 012810; 012820; 
012830; 0130, 01304; 013041; 013042; 013050; 0201; 
020140; 020202. 

— надворешно-трговски промет со прехранбени 
производи; 

— надворешно-трговски промет со непрехранбени 
производи; 

— посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги 

— реекспорт. 
Претпријатието стапува во приватниот промет 

со трети лица во свое име и за своја сметка. 
Претпријатието одговара со сиот свој имот — 

потполна одговорност. ^ 
Директор на претпријатието е Шулевска Невена, 

со неограничена одговорност а застапник е Шулевски 
Петко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7164/91. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 77651/91 од 11. И. 1992 година, на 
регистарска влошка бр. 1-14513-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието во 
мешовита сопственост и запишувањето на право за 
вршење на работи на надворешно-трговско работење 
под фирма: Претпријатие за промет на големо и 
мало „Мак-Зед" увоз-извоз, Д. О. О., Скопје, ул. 
„Орце Николов“ бр. 109-а. 

Претпријатието е основано со договор за осно-
вање бр. 1/1, а основачи се Чипан Александар и 
Цетросер Волфганг од Австрија. 

Дејност: 080190; 080201; 080202; 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; 070250. 

Дејности во надворешно-трговско работење се: 
070310; 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети ли-
ца истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
и внатрешно трговскиот промет е Чипан Александар, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 7765/91. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 3683/91 на регистарска влошка бр. 
2-10325-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на задругата под фирма : Задруга „Бебех" 
П. О., Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 136. 

Задругата ги извршува следните дејности: 050100 
— високоградба; 050209 — изградба на други објек-
ти на нискоградба; 050301 — поставување и поправ-
ка на градежни инсталации; 050302 — завршни и 
занаетчиски работи во градежништвото; 070221 — 
тестил и конфекција; 070222 - сурова кожа, волна 
и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 
070224 — градежен, санитарен и инсталационен ма 
теријал, 070225 — хемиски производи, бои и лако-
ви; 070226 —- хартија, канцелариски материјал и 
прибор; 070230 — трговија на големо со возило, 
делови и прибор,- 090131 — изработка и одржување 
на електрични апарати за домаќинство; 09132 — по-
правка на одржување на радио и телевизиски и те-
лефонски апарати и уреди; 110309 — неспомнати 
услуги во областа на прометот; 110404 — инжене-
ринг. 

Задругата е основана со договор за основање од 
23. V. 1991 година од основачите: Јалисавета Коста-
динова, Бранислав Христовски и Владимир Автовски. 

Задругата . во правниот промет со трети лица ис-
тапува во име и за сметка на задругарите. 

Во правниот промет одговара за своите обврски 
со сиот свој Ихмот. Јелисавета Костадинова — в. д. 
директор на задругата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр, 3683/91. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 9746/91 на регистарска влошка бр. 
1-14702-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма : Претпријатие за промет на големо и мало 
увоз-извоз „Лана-комерц" ц. о. Скопје, бул. „Јане 
Сандански“ бр. 107/1-32. 

Претпријатието е основано со акт за основање, 
а основач е Милошева Љиљана. 

Дејности: 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070250, 070121, 070122, 070123, 
070127, 070128, 070112, 070114, 070310, 070320. 

Во вкупниот промет со трети лица приватното 
претпријатие истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет приватното претпријатие ис-
тапува со целосна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 9746/91. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 9708/91 на регистарска влошка бр. 
1-14662-0-0-0 го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на претпријатието во приватна сопственост и 
запишувањето право за вршење работи во надво-
решниот трговски промет, под фирма : Претпријатие 
за сообраќај, трговија и услуги „Превоз-комерц", Ц. 
О. увоз-извоз, Скопје ул. „Виа Егнатија" број 24/2-10. 

Основач е Живко Петровски од Скопје, ул. „Виа 
Егнатија" број 24/2-10. 

Дејности. 060501; 060502; 060601; 060602, 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070126; 070127; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 07022Ѕ; 070230; 070250; 070260; 070310; 070320; 
080190; 070201; 070202; 090121; 090131; 070132; 110903; 
110909. 

Во правниот промет со трети лица претприја-
тието настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување е Живко Петреов-
ски, директор, со неограничени овластувања. 

Во надворешно-трговскиот промет претпријатие-
то ќе го застапува Живко Петровски, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Срег. 
бр. 9708/91. (109) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решението Ст. бр. 512/91 од 20. IX. 1991 
година отвори стечајна постапка над Приватното 
претпријатие за промет на големо и мало „Кизо" 
од Скопје, ул. „Стогово“ бр. 11-а. 

За стечаен судија се именува Оливера Рафајлова. 
За стечаен управник се назначува Ѓоко Колев-

ски од Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 28, тел 219-897. 
Се повикуваат доверителите на' стечајниот должник 
да ги пријават своите- побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите 
кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува 
рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите за 26. III. 1992 година, во 9,00 ча-
сот, соба број 81 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (бб) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека со решението Ст. бр. 713/91 од 11. XI. 1991 
година отворена е стечајна постапка над Претпри-
јатието за внатрешен промет „Бисер Комерц“ од 
Скопје. 

За стечаен судија се именува Крумислав Алексов 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се назначува Колевски Ѓор-
ѓи од Скопје, ул.' „Васил Ѓоргов“ бр. 28, телефон 
210-897 И 219-897. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во . „Службен 
весник на Република Македонија“ до стечајниот со-
вет на овој суд со пријави во 2 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на “пријавените 
побарувања на доверителите на ден 7. IV. 1992 го-
дина во 8,30 часот во соба број 60 во овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (67) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Ст. бр. 2 1 0 / 9 1 ОД 3 1 . I. 1 9 9 2 година отвори 
постапка во стечај на Услужно-монтажната задруга 
„Радијатор“ Ресен, а врз основа на предлогот на 
СОК Филијала Битола. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, су-
дија на овој суд. За стечаен управител се опреде-
лува Славејко Ќоропановски од Ресен. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот, за отворање 
на стечајна постапка во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ своите побарувања да ги прија-
ват до стечајниот совет со поднесок во два приме-
роци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги подмират свои-
те долгови без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата на доверителите за 27. III. 1992 година во 
10,30 часот, соба бр. 3, во Окружниот стопански суд 
во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (68) 
Окружниот стопански суд во Битола го донесе 

следното решение: се отвара стечајна постапка, но 
не се спроведува на ПП „Калекс" од Битола и сте-
чајната постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во битола: (69) 
Со решението Ст. бр. 103/91 од 10. I. 1992 годи-

на на Окружниот стопански суд во Битола одобре-
но е склученото присилно порамнување помеѓу АД 
„Градинар“ од Охрид и доверителите на 10. I. 1992 
година со кое е постигната спогодба исплатата на 
побарувањата што доспеваат за наплата до 10. I. 
1992 година да биде во висина од 50% за време од 
една година со камата во висина на есконтната стап-
ка на Народна банка, за в. д. директор именуван Та-
нас Танаскоски, дипл. пр. од Охрид а стечајната 
постапка е запрена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (70) 

Со решението Ст. бр. 102/91; Ст. 143/91; ,Ст. 
158^91 од 16. XII. 1991 година на Окружниот стопан-
ски суд во Битола заклучени се стечајните постапки 
што пред тоа се водеа кон ДОО „Младост Промет“, 
ДОО „Младост металопреработувачка" и ДОО „Мла-
дост Комерц“ сите од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (71) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд 
во Штип обавува дека со решението Ст. бр. 148/91 
од 6. I. 1992 година е отворена стечајна постапка на 
должникот ПОС „Транс Експрес“ — Берово. 

,За стечаен судија е определена Рушка Папаро-
ва, судија на овој суд. 

За стечаен управник е поставен Асен Бошњаков-
ски, економист од Берово. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ со пријава таксирана со 100 
динари таксени марки и докази во два примероци. 

За испитување на побарувањата се закажав ро-
чиште на ден 20. III. 1992 година во 10 часот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат своите долгови. Овој оглас е истакнат на 
судската табла на 16. I. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (72\ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решение на овој суд Ст. бр. 600У91 од 14. I. 
1992 година, отвори стечајна постапка над Приватно-
то претпријатие за промет на големо и мало „Бур-
да Комерц“ од Скопје. 

За стечаен судија се именува Катица Ѓорева, су-
дија на овој суд. За стечаен управник се определува 
Лука Арсовски од Скопје, булевар „Партизански од-
реди“ број 9/17, телефон 205-335. Се повикуваат 
доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на стечајниот 
должник на ден 27. III. 1992 година во 9,30 часот 
во соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (156) 

Окружниот стопански суд во Битола, преку сте-
чајниот совет, донесе решение Ст. бр. 203/91 од 22. 
I. 1992 година со кое отвори стечајна постапка пре-
ма должникот ПП „Папи Ком" од Прилеп. За сте-
чаен судија го определи Коста Споа, а за стечаен 
управител Спиркоски ѓорѓија од Прилеп, ул. „Мице 
Коз^р" бр. 75. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават свои-
те побарувања со пријави во два примероци со до-
кази таксирани со 100,00 динари судски такси. 

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се 
одржи на 16. III. 1992 година во и , з о часот во 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Се повикуваат должниците да ги измират свои-
те обврски према должникот. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот 
на 7. II. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (157) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд 
во Штип објавува дека со решението Ст бр. 20/91 
од 10. XI. 1991 година е отворена стечајна постап-
ка над ППС „Мак експорт“ — Струмица. 

За стечаен судија е одредена Зорица Бочварска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник е поставен Андонов ѓорѓи 
од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена 
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со пријава и докази во два примероци таксирано со 
100,00 динари на жиро сметка 40100-840-033-3338 — 
Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува ро-
чиште на ден 10. IV 1992 година во 12 часот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат долговите. 

Огласот е истакнат на судска табла на ден 25. 
II 1992 година. 

Од Окружниот сто,пански суд во Штип. (158) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд 
во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 118/91 
од 20. II. 1992 година е отворена стечајна постапка 
над должникот ППС „Триглав" с Дабиле — Струми-
ца. За стечаен судија е определена Зорица Бочвар-
ска, судија на овој суд. За стечаен управник е по-
ставен ѓорѓи Андонов, ул. „Пере Тошев“ бр. 6 — 
Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ со пријава таксирана со 
100,00 динари и вирманска уплатница на жиро смет-
ка 40100-840-033-3338 и докази во два примероци. 

За испитување на побарувањата се закажува ро-
чиште за 17. IV 1992 година во 11 часот, соба бр 
52 на овој суд. Се повикуваат должниците без одла-
гање да ги исплатат своите долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 20. 
II. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка со решението Ст. бр. 580/91 од 29 I 1992 година 
отвори стечајна постапка на ЗЗ „Нов живот“ с. 
Папрадник — Дебар. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Муамет Ли-
мановски од Центар Жупа — Дебар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ до стечајниот совет 
на овој суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите кон стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на стечајниот дол-
жник на ден 19 III. 1992 во ИДО часот во соба 
бр 60 а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решението на овој суд СТ. бр. 1446/91 од 
5. III. 1992 година е отворена стечајна постапка над 
АД Македонија спорт — Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Ѓорчевски 
Стојан од Тетово, дипл. економист, ул. „ЈНА“ бр. 69. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ до стечајниот совет 
на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите кон стечајниот должник без одлагање. Се зака-
жува рочиште за испитување на пријавените поба-
рувања на доверителите на стечајниот должник на 
15. IV. 1992'година, во 8,30 часот во соба бр. 60-а 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје. (193) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд 
во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 176/91 
од 4. II. 1992 година е отворена стечајна постапка 
над должникот Модна конфекција „Герас Цунев“ 
Кооперација — Струмица. 

За стечаен судија е определена Рунка Папарова, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник е поставен Симеон Петров, 
економист од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ни кда ги пријават побарувањата во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ со пријава со докази во 
по два примероци и вирманска уплатница за плате-
на судска такса во износ од 100 динари на жиро 
сметка 40100-840-033-3338, Републички буџет 

За испитување на побарувањата % се закажува ро-
чиште на ден 24. III. 1992 година во 9 часот во 
просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат своите долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 
4 II. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (106) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд 
во Штип го објавува следното: Стечајната постапка 
над ПОС „Керамика“ — Пехчево се заклучува. Сто-
панска банка, АД, Скопје ги презема сите права и 
обврски, а целокупниот имот на стечајниот должник 
ПОС „Керамика“ — Пехчево се предава на Стопан-
ска банка АД — Скопје. Се задолжува Стопанска бан-
ка АД - Скопје во рок од 6 месеци по правосил-
носта на решението да ги исплати утврдените поба-
рувања на доверителите во стечајната постапка. Ка-
матата на главните долгови тече од 1. I. 1992 годи-
на до исплатата на побарувањата на доверителите, 
а исплатата ќе се врши во пари, стока или прене-
сување на права во висина на утврдените побарувања 
на доверителите. Истите услови за исплата важат и 
према доверителите што не учествувале во постапка-
та, како и према доверителите што учествувале во 
постапката, а нивните побарувања се оспорени, ако 
дополнително се утврдат. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ст. бр. 117/91 од 15. I. 1992 година, отвори 
постапка за присилно порамнување на стечајниот 
должник ПОС за искористување на шуми, произ-
води на режана граѓа, плочи и финални производи 
од дрво „Треска Копачка“ од Кичево со неговите 
доверители. Предлогот за присилно порамнување на 
стечајниот должник со неговите доверители гласи: 
плаќање на долговите на стечајниот должник кон до-
верителите ќе се изврши во рок од з години сме-
тано од денот на постигнатото порамнување во ви-
сина од 100% без камата. 

За управник на присилното прамнување чсе на-
значува Радомир Цветановски од Кичево ул. „4 
Јули“ бр. 102, телефон 32-452, на работа во РЕК 
,,Осломеј“, Кичево. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарува-
ња во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на Република Македонија“ до 
советот за порамнување на овој суд со пријави во 
2 примероци со докази. Се закажува рочиште за 
утврдување на пријавените побарувања на довери-
телите и гласање по предлогот за присилно порам-
нување на 15. IV. 1992 година во 11,00 часот во соба 
број -60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (80) 

Окружниот стопански суд во Битола, на ден 24. 
XII. 1991 година, го донесе следното решение: Се 
заклучува стечајната постапка против должникот 
ПОС „Охриѓанка“, Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (82) 

Окружниот стопански суд во Битола преку сте-
чајниот совет со решението Ст. бр. 218/91 од 22. 
I. 1992 година отвори стечајна постапка кон долж-
никот ПП „Бета“ од Струга. За стечаен судија го 
определи Коста Споа, судија во Окружниот стопан-
ски суд во Битола, а за стечаен управител го опре-
дели Ристо Башуровски од Струга, ул. „Марко Це-
пенков“ бр. 7. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават свои-
те побарувања кон должникот во рок од 30 дена 
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од објавувањето на огласот во два примероци так-
сирани со 100,00 динари судски марки и со докази. 

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе 
се одржи на 18. III. 1992 година во 12 часот во 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Се повикуваат должниците да ги исполнат своите 
обврски кон должникот 

Огласот е објавен на огласна табла на судот 
на 11. II. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (83) 

Окружниот стопански суд во Битола, преку сте-
чајниот совет, на 3. II. 1992 година донесе решение 
Ст. бр. 194/91 отвори стечајна постапка кон долж-
никот ПП „Горекс" од Прилеп. За стечаен судија 
го определи Коста Споа, а за стечаен управител 
Орде Поповски од с Кривогаштани. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават свои-
те побарувања со пријави во два примероци со до-
кази, таксирани со 100,00 динари судски такси. 

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе 
се одржи на 16. III. 1992 година во 12 часот во 
соба бр. 11. 

Се повикуват должниците своите обврски кон 
- должникот да ги исполнат без одлагање. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 
5. II. 1992 година.. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (84) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Ст. бр. 204/91 од 31. I. 1992 година отвори 
стечајна постапка на О П „Пел агонија Стандард“, 
Прилеп, а врз основа на предлогот на СОК Фили-
јала — Прилеп. За стечаен судија се определува 
Коста Споа, судија на овој суд За стечаен управи-
тел се определува Трајче Георгиевски од Прилеп. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, 
сметано од денот на објавувањето на огласот за 
зтворање на стечајна постапка во „Службен весник 
на Република Македонија“, своите побарувања да ги 
пријават до стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги подмират свои-
те долгови без одлагање. Се закажува рочиште за 
испитување на побарувањата на доверителите за 
27. III. 1992 година во 9,00 часот, соба бр, 3 при 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (85) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Ст. бр. 368/91 од 11. II. 1992 година, објавува 
дека отвори постапка за присилно порамнување над 
предлагачот Претпријатие во приватна сопственост 
за промет на големо и мало „Ројал-Експорт" од 
Скопје, со неговите доверители. 

Предлогот за присилно порамнување на предла-
гачот со неговите доверители гласи: Плаќање на 
долговите на должникот према доверителите ќе се 
изврши во рок од една година сметано ,од денот на 
постигнатото порамнување во висина од 100а/о од 
долгот утврден на денот на порамнувањето. 

За управник на присилното порамнување се оп-
ределува Мане Шулевски од Скопје, ул. „Петре 
Георгиев“ бр. 48, тел. 228-678. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“ до советот за при-
силно порамнување на овој суд со пријави во два 
примероци со докази. Се закажува рочиште за утвр-
дување на пријавените побарувања на доверителите 
и гласање по предлогот за присилно порамнување на 
ден 31. III. 1992 година во 8,30 часот во соба број 
81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решението на овој суд Ст. бр. 426/91 од 
18. XII. 1991 година, отвори стечајна постапка над 
ЗЗ „Грозд“ — Кавадарци. За стечаен судија се име-
нува Лилјана Саздова, судија на овој суд. 

За стечаен управник се назначува Андонов Пе-
тар од Кавадарци, ул. „Киро Крстев“, тел. 76-689. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето н а ' огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“ — Скопје до сте-
чајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци 
со докази. Се задолжуваат должниците да ги нами-
рат долговите кон стечајниот должник без одлага-
ње. Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на стечајниот дол-
жник на 19. III 1992 година во 9,30 часот во соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека со решението на овој суд Ст. бр. 699 91 од 
18. XII. 1991 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатието за промет на големо и мало „Мол" 
од Скопје. 

За стечаен судија се именува Александар ЈањиДс„ 
судија на овој суд. За стечаен управник се опреде-
лува Глигор Мазаловски од Скопје, ул. „Мито Хаџи-
василев“ бр. 30/1-5, тел. 220-634. Се повикуваат до-
верителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долговите кон сте-
чајниот должник без одлагање. Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник за 7 IV. 1992 
г. во 11,00 часот, соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (155) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Ликвидациониот совет на- Окружниот стопански 
суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 
2/92 од 20. II. 1992 година ја заклучи ликвидацио-
ната постапка над ППС „Макпромет" од Струмица 

По правосилноста на решението ППС „Макпро-
мет" Струмица се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Решението можат да го напаѓаат доверителите 
до Стопанскиот суд на Македонија, .во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (81) 

О Б Ј А В А 

на договорена градежна цена по м2 нето корисна 
станбена површина за Н-то полугодие во 1991 го-
дина во одделни општини на Република Македонија 
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Скопје 64.538 12.326 44.453 7.759 
Битола 27.530 4.838 21.322 1.370 
Прилеп 25.359 3.609 19.507 2.243 
Куманово 42.570 1.000 39.000 2.570 
Охрид 34.140 4.694 28.200 1.246 

Министерство за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и 

екологија 
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СООПШТЕНИЕ 

Новинско-издавачката работна организација 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ги известува своите претплатници дека подготвува 
збирка РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА кој ќе ги опфати сите важечки про-
писи донесени од надлежните органи на Република 
Македонија и прописите коишто врз основа на Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот ца Републи-
ка Македонија се сметаат како републички прописи. 

Регистарот е конципиран на принципот на те-
ковно следење на прописите и е прв од ваков вид 
во Републикава. 

Се молат заинтересираните претплатници своите 
писмени побарувања да ги пријават кај издавачот на 
адреса: НИРО Службен весник на Република Маке-
донија, п. фах. 51, како би можеле да ги направиме 
техничките подготовки за испраќање на кориците и 
тековно испраќање на регистарот во текот на го-
дината. 

Регистарот ќе излезе од печат кон средината на 
годината, кога и ќе се испорача до корисниците, а 
влошките со новите измени на прописите ќе се 
испраќаат во текот на целата година. 
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