
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба, 
Рок за рекламации 15 дена. 

Понеделник, 27 јули 1992 
Скопје 

Број 45 Год. XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

931. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА БО-
РЕЧКИ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОД-
НООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈ-

СКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за престанување на важног 
ста на Законот за боречки додаток на учесниците во 
Народноослободителното движење од егејскиот дел на 
Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 15 јули 1992 година. 

Број 08-2937/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
СЕБЕН ДОДАТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИС-

НИЦИ НА ПЕНЗИЈА 
Се прогласува Законот за престанување на важно-

ста на Законот за посебе^ додаток на пензија на опреде-
лени корисници на пензија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 15 јули 1992 година. 

Број 08-2939/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА ЈНА ЗАКО-
НОТ ЗА БОРЕЧКИ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ 

ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Законот за боречки додаток на учесниците во На-
родноослободителното движење од егејскиот дел на 
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 23/75, 
27/77 и 18/83) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 

Законот за посебен додаток на пензија на опреде-
лени корисници на пензија („Службен весник на СРМ“ 
број 23/80) престанува да важи. 

Член 2 

Правото на посебен додаток на пензија што го 
оствариле корисниците на пензија до влегувањето во 
сила на овој закон, ќе продолжат да го користат и по 
влегувањето во сила на овој закон под услови и на 
начин предвидени во Законот за посебен додаток на 
пензија на определени корисници на пензија. 

Член 3 | 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

932. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

933. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување, 
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што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 15 јули 1992 година. 

Број 08-2940/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 

З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ПЕНЗИ-
ОКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Чден 1 

Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање („Службен весник на СРМ“, број 18/83, 4/87, 4/89, 
18/89, 19/90 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 36/91), во членот 151-а став 1 зборовите: „тие 
права им се обезбедуваат и по влегувањето во сила на 
овој закон“ се заменуваат со зборовите: „им се приз-
нава пензија во износ од 50% од пензијата определена 
во член 28 став 2 алинеја 3 на овој закон“. 

Ставот 2 се брише. 
Член 2 

Членот 151-ѓ се менува и гласи: 
„Средствата за исплата на пензиите од членовите 

151-а, 151-г и 151-д ги обезбедува Републиката“. 
Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 август 1992 година. 

934. 
Врз основа на член 17 став. 2 од Законот за Репу-

бличкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта („Служ-
бен, весник на СРМ“ број 48/74 Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД З А КРЕДИТИРАЊЕ НА 
П О Б Р З И О Т РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА З А 1991 ГО-

ДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта за 1991 година, што 
ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта, на седницата одржана на 23 
април 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

, Број 08-2932/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

935. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Репу-

бличкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ Н А П О Б Р З И О Т Р А З В И Т О К НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРА-

ИШТА З А 1992 ГОДИНА 

Се дава согласност на Финансискиот план на Репу-
бличкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
Р“ топански недоволно развиените краишта за 1992 

.цина, што го донесе Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта, на седни-
цата одржана на 23 април 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2933/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

936. 
Врз основа на член 110-ѓ став 1 точка 1 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 36/ 
91), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ Н А МАКЕДОНИЈА 

Се дава согласност на Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
што го донесе Управниот одбор на Фондот на седни-
цата одржана на 29 јануари 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2938/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

937. 
Врз основа на член 85 од Деловникот на Собрани-

ето на Република Македонија, Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК Н А СЕКРЕТАРОТ 
Н А СОБРАНИЕТО Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За заменик на секретарот на Собранието на 
Република Македонија се именува Ж И В К О ТОДО-
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РОВСКИ, досегашен заменик на секретарот на Собра-
нието на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2943/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Рспублнка 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

938. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90) 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Собранието на Репу-
блика Македонија се именува МОМЧИЛО АПОСТО-
ЛОВ, досегашен републички советник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2944/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

БРАНКО АРСОВСКИ, пратеник во Собранието 
на Република Македонија, 

ФАИК АБДИ, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија'4. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2968/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

940. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/ 
77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на ^Република Македонија на седницата 
одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд Скопје I - Скопје Зоран Пејчев, по сопствено 
барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2929/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 

939. 
Врз основа на член 76 став 4 од Уставот на Репу-

блика Македонија и член 2 од Одлуката за основање на 
постојана анкетна комисија за заштита на слободите и 
правата на граѓанинот („Службен весник на Република 
Македонија“ број 25/92), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 јули 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ПОСТОЈАНАТА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃА-

НИНОТ 

1. За претседател и членови на Постојаната ан-
кетна комисија за заштита на слободите и правата на 
граѓанинот, се избираат: 

а) за претседател 
АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ, пратеник во 

Собранието на Република Македонија, 
б) за членови 
ДРАГИ ГРОЗДАНОВСКИ, пратеник во Собрани-

ето на Република Македонија, 
СЕЈФЕДИН ХАРУНИ, пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
ЕФТИМ МАНЕВ, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
ПАНЧО МИНОВ, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

941. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/ 
77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ШТИП 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд во Штип Драган Гаџов, по негово барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави-во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2945/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

942. 
Врз основа на член 67 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија44 број 26/92), Собранието на Ре-
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публика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

1. За членови на Советот на Народната банка на 
Македонија, се избираат: 

Димитар Бузлевски, финансиски директор на 
„Агроплод" - Ресен, 

Вангел Гагачев, генерален директор на РО З И К 
„Пелагонија“ - Битола, 

м-р Петар Гошев, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Светозар Јаневски, генерален директор на АД за 
преработка на пиво и слад - „Скопје“ - Скопје, 

Зоран Маневски, директор на Работната единица 
Финансии при АД „Алкалоид" - Скопје, 

Петар Ганчевски, генерален директор на Акци-
онерското друштво за осигурување „Македонија“ -
Скопје, , 

д-р Љубе Трпевски, редовен професор на Економ-
скиот факултет во Скопје и “ 

м-р Шабан Превала, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2967/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Број 08-2957/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 

944. 
Врз основа на член 55 став 3 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85 и 12/90) Собранието на Република Македо-
нија на седницата одржана на 15 јули 1992 година, до-
несе 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТА-

РОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Институтот за старословенска култура во Прилеп се 
именува Алил Џафероски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2946/1 
15 јули 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

943. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во органи-
зациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77 , 3/87 и 4ч8/88), Собранието на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 15 јули 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ З А 

СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Институтот 
за старословенска култура во Прилеп, се избираат: 

Никола Апостолоски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

945. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценска 

уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 
и 51/88) Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МА-

КЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на Македонската филхармонија, поради 
истекот на времето за кое се именувани: 

Ели Шулевска и 
Паскал Гилевски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Македонската филхармонија се именуваат: 
Славе Наумовски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
Михајло Николовски, професор на Факултетот за 

музичка уметност во Скопје. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2947/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
^ Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов с.р. 

946. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 јули 1992 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Природо-научниот музеј 
на Македонија, поради истекот на времето за кое се 
именувани: 

Бранислава Поповска, 
м-р Здравко Крстановски и 
м-р Никола Србиновски. 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природо-научниот музеЈ на Македонија, се 
именуваат: 

Билјана Видоевска, виш конзерватор во Заводот 
за заштита на спомениците на културата на град 
Скопје, 

Ристо Групче, кустос во пензија и 
Драгиша Здравковски, помошник на директорот 

на РО Музеј на Македонија - Археолошки, Етнолошки 
и Историски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2948/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

948. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
2/86, 7/88,29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

БИТОЛА 

1. За членови на Комисијата за именување индиви-
дуален работоводен орган на Техничкиот факултет во 
Битола, се именуваат: 

Трајан Мидевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2962/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

947. 
Врз основа на член 59 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 
16/85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ 
И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА -

СКОПЈЕ 
1. Се разрешува од функцијата претставник на 

општествената заедница во Советот на Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања во 
Скопје 

Јелица Савинова, поради истекот на времето за 
кое е именувана. 

2. За претставници на општествената заедница во 
Советот на Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања - Скопје се именуваат: 

Доста Димовска, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Зоран Крстевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Насер Зибери, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2949/1 

15 јули 1992 година Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р-

949. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85,2/86, 29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФА-
КУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО -

ОХРИД 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на Факултетот за туризам и угостителство -
Охрид поради истекот на времето за кое се именувани: 

Јане Ангеловски ј 
Слободан Мукевски и, 
Димче Стефановски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се 
именуваат: 

Борис Андрсев, директор на хотелот „Парк“ -
Охрид 

Петар Недановски, туристичка агенција „Мета“ и 
Поликсена Тунтева, професор во УСО „Климент 

Охридски“ Охрид. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 08-2952/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
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950. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86,29/86, 7/88,18/89,29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФИ-

ЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на Ре-
публиката во Советот на Филозофскиот факултет во 
Скопје Ратка Димитрова, по нејзино барање. 

2. За претставник на Републиката во Советот на 
Филозофскиот факултет во Скопје се именува 

Петре Бакевски, директор на НИП „Детска ра-
дост“ - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2953/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

952. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во органи-
зациите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 15 јули 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУ ВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 

ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

1.За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Земјодел-
скиот институт во Скопје, се избираат: 

Коле Лулевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

д-р Ефтим Анчев, професор на Земјоделскиот фа-
култет во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-2956/1 . 

15 јули 1992 година ^ ^ Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

951. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/ 
86, 7/88, 29/89, 12/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ З А ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган на 
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, се 
именуваат: 

Јованка Шарланџиева, технолог-раководител на 
Сектор за производство на печива и слатки во АД 
„Жито-Лукс" - Скопје и 

Димитар Хаџимишев, технички директор на То-
плификација Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2965/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

953. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во О З Т 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), 
Собранието на Република Македонија на седницата 
одржана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОЗТ НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК „ПЕЛИСТЕР" - БИТОЛА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во О З Т Наци-
онален парк „Пелпетер“ - Битола, се избираат: 

м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2958/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

954. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/ 
86, 7/88, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-

а 
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блика Македонија“ број 40/91), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

1. За членови на Комисијата за именување индиви-
дуален работоводен орган на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид се именуваат: 

Александар Спировски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2959/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

955. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
2/86, 7/88,29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за именуван^ индиви-
дуален работоводен орган на Филозофскиот факултет 
во Скопје, се именуваат: 

Боривое Видоевски, професор на Педагошка ака-
демија во Скопје и 

Владимир Мостров, вработен во Педагошкиот за-
вод на Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2960/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

956. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
2/86,7/88,29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91), Собранието на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 15 јули 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за именување индиви-
дуален работоводен орган на Земјоделскиот факултет 
во Скопје, се именуваат: 

м-р Ферид Бељан, потсекретар во Министерството 
за наука и 

Славко Христовски, директор на „Агромин" с. 
Волково^- Скопје^ 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2961/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

957. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11791 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХ-

НИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на Техничкиот факултет во Битола, поради 
истекот на времето за кое се именувани: 

инж. Науме Јовановски, 
Кочо Ѓорѓиоски и 
инж. Драган Талевски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Техничкиот факултет во Битола се именуваат: 
Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија и 
Благој Тошев, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2951/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

958. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91) Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15 јули 1992 година, донесе 
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ОДЛУКА 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА 
ООЗТ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИКИ ПРИ СТО-

МАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на ООЗТ Стоматолошки клиники при Сто-
матолошкиот факултет во Скопје, поради истекот на 
времето за кое се именувани: 

Таше Попташев, 
Садо Хаме и 
Сандре Нонкуловски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

О О З Т Стоматолошки клиники при Стоматолошки^ 
факултет во Скопје, се именуваат: 

5 Гоце Темелковски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Страшо Милковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Тодор Петров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2950/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Број 08-2963/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 15 
јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 
1. За членови на Комисијата за изготвување пред-

лог за именување индивидуален работоводен орган на 
Вишата земјоделска школа во Битола се именуваат: 

Вангел Гарчевски, генерален директор на З И К 
„Пелагонија“ Битола и 

Павлина Василева, директор на Вишата медицин-
ска школа во Битола. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2964/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

959. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
2/86, 7/88, 29/89, 12/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник 
на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
З А ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

СТОМАТОЛОШКНОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган на 
Стоматолошкиот факултет во Скопје, се именуваат: 

Виолета Марковска, доктор по стоматологија, 
вработена во Поликлиниката на Министерството за 
внатрешни работи и 

Љупчо Петровски, доктор по медицина вработен 
на Клиниката за гинекологија и акушерство - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

961. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 јули 1992 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХ-
НОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во 
Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани: 

Небојша Јанкуловски, 
Стојанка Белковска и 
Душко Герасимовски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје се име-
нуваат: 

Илија Лазаров, професор во УСО „Марија Кири 
Склодовска" Скопје, 

д-р Љубо Петковски, професор на Природно-ма-
тсматичкиот факултет во 
Скопје, 

Стојан Ристовски, директор на ГУЦ „Здравко 
Цветковски“ - Скопје 

Елена Макаларевска, дипл. правник во подрач-
ната единица Карпош на 
Министерството за труд и 
социјална политика. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

960. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 
2/86; 7/88, 29/89, 12/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник 

Број 08-2954/1 
15 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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962. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85^ 
2/86, 7/88,29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
1992 година, донесе 1 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување индивидуален работоводен орган на 
Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат: 

д-р Славе Наумовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Томислав Пецаков, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2966/1 
15 јули 1992 година ^ Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

963. ' 
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за девизно 

работење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 66/85,13/86, 71/86, 2/ 
87, 3/88, 59/88 и 96/91), на предлог од Народната банка 
на Република Македонија, Владата на Република Маке-
донија донесува1 

О Д Л У К А 

З А УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ИЗВРШАТ 
ПРЕБИВАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ И ПОБАРУВА-

ЊАТА СО СТРАНСТВО 

1. Народната банка на Република Македонија 
може да му даде одобрение на претпријатие и друго 
правно лице (во натамошниот текст: Претпријатие) да 
изврши пребивање на долговите и побарувањата со 
странство. 

Одобрението од став 1 на оваа точка го издава 
Народната банка на Република Македонија врз основа 
на барање на претпријатието извозник на стоки и 
услуги, кон кое се прилага следната документација: 

1) Договор или друг документ од кој се гледа дека 
побарувањето настанало со странско лице; 

2) Писмена согласност од странската фирма за 
пребивање на долговите и побарувањата. 

2. Одобрението од став 1 на оваа точка се издава 
под услов: 

1) По извршениот извоз на стоки и услуги во зем-
јата на купувачот на стоки да е воведено ембарго на 

^ плаќањата, да е извршен државен удар, да избила војна 
“ или настанала елементарна непогода (земјотрес, по-

плава, пожар) што се докажува со поднесување на 
потврда од дипломатското односно конзуларно прет-
ставништво на Република Македонија или потврда од 
претставништвото на Стопанската комора на Репу-
блика Македонија во односната земја. 

По исклучок, до воспоставување на дипломатско 
односно конзуларно претставништво или претставниш-
тво на Стопанската комора на Република Македонија, 
се уважува потврдата од надлежниот орган во соодвет-
ната земја. 

2) По извршениот извоз на стоки и услуги да е 
поведена постапка за принудно порамнување на стран-
ската фирма, односно стечајната постапка, односно ар-
битражна постапка или судски спор пред надлежниот 
суд. Во тој случај, наместо согласност од странската 
фирма, претпријатието и поднесува на Народната 
банка на Република Македонија потврда односно 
исправа од належниот суд. 

3) Да е поведена постапка за принудна управа од-
носно стечај на домашното претпријатие во согласност 
со Законот со кој се уредува стечајната постапка. 

4) Да се во прашање трошоци во странство, наста-
нати со давање услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и услуги. 

3. Одобрение за пребивано на долгувањата и поба-
рувањата со странство може да се издаде и кога во 
пребивањето учествуваат повеќе претпријатија или по-
веќе странски лица кои за предметното пребивано дале 
писмена согласност. 

Бараното за добивано на пребивано на долева-
њата со побарувањата од став 1 на оваа точка го потпи-
шуваат сите претпријатија односно лица кои учеству-
ваат во пребивањето. Кон пребивањето се приложува 
фото копие од согласностите на странските лица. 

\ 4. Долговите и побарувањата со, странство во кли-
риншки девизи не можат да се пребиваат. 

5. По исклучок од точка 2 и 3 на оваа одлука, за 
долевањата и побаруваната по основ на размената со 
Републиките од составот на СФРЈ и со СР Југославија, 
ќе се одобрува пребивање, а во согласност со одредбите 
на спогодбите за платниот промет склучени меѓу Репу-
блика Македонија и соодветната Република. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
на територијата на Република Македонија престанува 
да се применува Одлуката за условите под кои претпри-
јатијата и другите правни лица може да извршат преби-
вање на долговите и побарувањата со странство („Сл: 
лист на СФРЈ“ бр. 17/90). 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ј а 

Број 23-2056/1 
9 јули 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

964. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествената 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

З А ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА ОРИЗОВАТА АРПА 
ОД РОДОТ НА 1992 ГОДИНА 

1. На производителите на оризовата арпа од Репу-
блика Македонија им е обезбедена заштитна цена од 
родот 1992 година од 284,00 денари килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
за франко магацин на производителот. 

3. Цената од точка 1 од оваа одлука важи за ори-
зова арпа потполно зрела, здрава, без дефекти и оште-
тени зрна, незаразена од болести или штетници, со 
следните квалитети: 

- 2% примеси и нечистотии и 15% влага. 
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4. Ако оризовата арпа има поголем процент на 
примеси, нечистотен или влага од процентот што е 
предвиден во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена 
за процентот на примесите, нечистотен или влага ќе се 
намали односно зголеми за истиот процент^ 

5. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе се коригира 
пред откупот на оризовата арпа. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

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

Бр. 23-1926/1 
16,17 јули 1992 година 

С к о п ј е 
965. 

Врз основа на член 3 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ44, бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ВОЛНА З А 
1992 ГОДИНА 

1. На производителите на волна од Република Ма-
кедонија се обезбедува заштитна цена на волната во 
1992 година и тоа за: 

ден/кг 
- волна мерино од екстра класа 1.813,00 денари 
- волна мерино од I класа 1.522,00 и 
- волна полумерино од 1-а класа 1.415,00 - И 

- волна полумерино од 1-б класа 1.005,00 И 

- волна полумерино од П класа 945,00 а 
- волна полумерино од И-б класа 869,00 И 

- волна руда праменка од III 
класа 827,00 и 
- волна руда праменка од Ш-б 

911,00 класа 911,00 и 

966. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествената 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ДОБИТОКОТ ЗА 

1992 ГОДИНА 

1. На производителите на добиток од Република 
Македонија се обезбедува заштитна цена за жив доби-
ток и тоа за: 

-гоенијуниња 
-овци 
-јагниња 

ден/кг. 

1020,00 
900,00 
960,00 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка можат да 
бидат поголеми или помали зависно од квалитетот на 
добитокот. 

Цените од став 1 на оваа точка важат при откупот 
на жив добиток. 

2. Транспортните трошоци за добитокот натова-
рен на камион или вагон (по избор на купувачот) паѓа 
на товар на купувачот. 

3. Преземањето на добитокот го вршат овластени 
стручни лкца. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1927/1 „ п 
16, 17 јули 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Н и к о л а Кљусев, с.р. 

2. Цените на волната стрижена од јагниња (ја-
риња) се пониски за 10% од цените на волната од нега 
класа од точка 1 на оваа одлука. 

Цените на волната во боја се пониски за 15% од 
цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа 
одлука. 

Цените на бела табачка волна се пониски за 30% 
од цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа 
одлука, а цените на табачка волна во боја, шарена - за 
40% од соодветната цена на рунска волна, ако поради 
симнувањето со хемиски средства волната не е битно 
оштетена. 

Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и произ-
водителот ги утврдуваат цените спогодбено, сразмерно 
на оштетуваното. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропи-
шани со Правилникот за југословенските стандарди За 
волна и волнена чешлана лента. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразби-
раат франко натоварени на превозно средство во ме-
стото на продавачот по избор на купувачот. 

5. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе се коригира 
пред откупот на волната. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1928/1 
16, 17 јули 1992 година 

С к о п ј е 

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

967. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествената 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

З А ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА СОНЧОГЛЕДОТ И 
МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1992 ГО-

ДИНА 

1. На производителите на сончоглед и маслодајна 
репка од Република Македонија се обезбедува заш-
титна цена од родот на 1992 година, како следува: 

ден/кг. 
-сончоглед 360,00 ден. 
- маслодајна репка 348,00 ден. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за сончо-
глед и маслодајна репка за франко магацин во местото 
на производителот. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 
- сончоглед што содржи 40% масло, 10% влага и 

3% нечистотија; 
- маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% 

нечистотија. 
За сончогледот, за секој процент на содржина на 

масло над или под 40%, влага над или под 10% и за 
секој процент нечистотија над или под 3% како и за 
секој процент влага над или под 7% и за секој процент 
нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, заш-
титните цени се зголемуваат или намалуваат за 1% во 
однос на цените од точка 1 на оваа одлука по еден 
килограм сончоглед или масло дај на репка. 
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4. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе се коригира 
пред откупот на сончогледот и маслодајната репка. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1923/1 
16,17 јули 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е д-р Никола Кљусев, с.р. 

968. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр.20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА СУРОВ ТУТУН ОД 
РОДОТ ВО 1992 ГОДИНА 

1.На претпријатијата и други правни лица што про-
изведуваат тутун сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители, како и на индивиду-
алните земјоделски производители што произведуваат 
и продаваат суров тутун сами, за суров тутун од родот 
на 1992 година им се обезбедува заштитна цена во про-
сек од 1.800,00 денари за еден килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на 
типовите на тутун што се произведуваат во Република 
Македонија, а се откупуваат според Правилникот за 
единствени мерила за проценувано на квалитетот на 
суровиот тутун во лист („Службен весник на СРМ“, бр. 
14/89). 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе се коригира 
пред откупот на суровиот тутун. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1925/1 
16,17 јули 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

969. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 

З А ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ПЧЕНКА ОД РОДОТ 
1992 ГОДИНА 

1. На производителите на пченка од Република 
Македонија, се обезбедува за пченката од родот на 1992 
година заштитна цена во износ од 114,00 денари за еден 
килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
франко магацин на производителот, и тоа за пченка 
зре^а, здрава без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, 
употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна 
храна, незагрозени со житни болести и штетници, ква-
литет во зрно - со 14% влага, до 2% дефектни зрна и 
други примеси и до 4% кршени зрна. 

3. Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 2 на 
оваа одлука, заштитната цена ќе се намали или зголеми 
за процентот на влага, под или над предвидениот про-
цент. 

Ако пченката има -процент на дефектни зрна и 
други примеси поголеми од 2%, цената ќе се намали 
сразмерно на зголемуваното на процентот на дефект-
ните зрна и на другите примеси. 

4. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе се коригира 
според условите на пазарот пред откупот на пченката. 

5. Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-1922/1 . 
16 и 17 јули 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

970. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 

З А ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ШЕЌЕРНАТА Р Е Р К \ 
ОД РОДОТ 1992 ГОДИНА 

1. На производителите на шеќерна репка од Репу-
блика Македонија, се обезбедува заштитна цена на ше-
ќерна репка од родот на 1992 година од 35,00 денари/ 
килограм. 

Цената од став 1 на оваа одлука важи за чиста 
шеќерна репка по одбивањето на масата на туѓи при-
меси, земја, лисја, жилички и опавчиња, франко то-
варна станица во местото на производителот - според 
изборот на купувачот. 

2. Цената од точка 1 од оваа одлука, важи за ше-
ќерна репка, со дигестија од 15,5%. За секој процент на 
дигестија, поголем или помал од 15,5%, заштитната 
цена од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно 
намалува за 1%. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука ќе се корсгира 
пред откупот на шеќерната репка. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр.23-1924/1 
16. јули .1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

971. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, бр.38/90), а во врска со член 16, став 5 од Законот 
за езерската пловидба (,,Службен весник на СРМ“, бр. 
42/89), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 

З А ВИ ?ШАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ; А ИСПИТ З А УПРАВУВАЊЕ НА ЧАМЕЦ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-
кот за полагано на испит за управување на чамец: 

- за цел испит 3.000 денари, 
- за поправен испит 2.000 денари. 

Член 2 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за висината на надоместокот за пола-
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гање на стручниот испит („Службен весник на СРМ“, 
бр. 8/90). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 23-2128/1 
16,17 јули 1992 година 

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

972. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, бр. 38/90), а во врска со член 13, став 2 од Законот 
за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“, бр. 
42/89), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 16 и 17.07.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕД ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ 
НА СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ 

Член 1 
За вршење на преглед заради утврдувано на спо-

собноста за пловидба на чамец се плаќа надоместок и 
тоа: 

1. За брод 
2. За скела 
3. За чамец без сопствен погон 

(без мотор) 
4. За чамец со сопствен погон со 

вонбродски мотор или со вгра-
ден мотор со јачина до 14,72 кв 
(20 кѕ) 
а) за стопанска дејност 
б) за спорт и рекреација 

5. За чамец со сопствен погон со 
вонбродски мотор или со вгра-
ден мотор со јачина од 14,72 кв 
(20 кѕ) до 36,80 кв (50 кѕ) 
а) за стопанска дејност 
б) за спорт и рекреација 

6. За чамец со сопствен погон со 
вонбродски мотор или со вгра-
ден мотор со јачина над 36,80 
кв (50 кѕ) 
а) за стопанска дејност 
б) за спорт и рекреација 

Член 2 

973. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/74,15/86, 51/88, 20/90 
и 37/91), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесува 

ЦЕНОВНИК 

ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 
I 

Според овој ценовник се определува висината на 
надоместокот за штети настанати со сеча или оштету-
вано на сте.бла противправно присвојување на (собо-
р е а ) паднато прекршено или навалено стебло, оште-
тување или уништување на природен подмладок или 
садници во шума, на шумски земјишта и голини и про-
тивправно присвојување на споредни шумски произ-
води (шумско семе и плодови, лековити растенија, па-
сење, желадење, брстење и др.). 

II 
За противправно исечено стебло односно за про-

тивправно присвојување на (соборено) паднато, прекр-
шено или навалено стебло или дел од стебло, висината 
на надоместокот на штетата се одредува: 

1. За техничко обло дрво 

Ред. Вид на дрво 
бр. 

Висина на надоместокот 
за штета за 1^/ден 

130.000 денари 
125.000 денари 

2.000 денари 

5.000 денари 
3.000 денари 

10.000 денари 
5.000 денари 

15.000 денари 
7.000 денари 

1. Орев 
2. Јасен, јавор, брест, диви овошки 
3. Даб 
4. Бука, багрем, костен 
5. Останати тврди лисјари 
6. Меки динари 
7. Црн бор, бел бор, мелика 
8. Смрча, ела 
9. Останати четинари 

900.000,00 
800.000,00 
550.000,00 
500.000,00 
550.000,00 
450.000,00 
650.000,00 
800.000,00 
боо.оо,да 

2. За огревно дрво 
Висина на штета за 1 м3/денари 

Ред. Вид на дрво 
бр. 

За дрво од стебло За дрво од стебло 
без техничка дрвна со техничка дрвна 

маса маса 

1. Даб, бука и костен 360.000,00 400.000,00 
2. Останати тврди лисјари 240.000,00 320.000,00 
3. Меки лисјари 160.000,00 270.000,00 
4. Четинари 180.000,00 270.000,00 
5. Пенушки ветен под 7 см. 180.000,00 

Со влегување во сила на оваа одлука, престанува 
да важи Одлуката за висината на надоместокот за 
вршење на прегледи заради утврдување способноста за 
пловидба на чамците и пловните инсталации („Службен 
весник на СРМ“ бр. 8/90). 

Член З 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија4'. 

Бр. 23-2129/1 
16,17 јули 1992 година 

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

Под техничко обло дрво, во смисла на овој ценов-
ник, се подразбираат делови од обло дрво со должина 
над 1 м. од кои најмалку 30% може да се употребат за 
пиланско производство или за други технички цели, 
како и ситно техничко дрво кое може да се употребила 
колци за лозја, ластегарки, стожери, стапови, држалки, 
летви, прачки за кошници, метли, огради и слично. 

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник, се 
подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев. 

Износите утврдени во табелите 3 и 2 ќе се зголемат 
за 50% ако стеблото: 

- потекнува од шума прогласена за заштитна 
шума, или за шума со посебна намена (национални пар-
кови, шумски резервати и сл.), 
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- е од издвоена семенска состоина или оставена за 
семењак, 

- е од вид на дрво чија сеча е забранета или огра-
ничена, 

- има граничен знак или знак за поделба на шу-
мата, 

- е од шума во која со шумскостопанска основа 
односно програмата за унапредување на шумите не е 
предвидена сеча, 

- потекну,ва од природен подмладок во млади 
шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми 
до 10 години). 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат 
за 100% ако стеблото е од шумска култура односно 
подигнато по вештачки пат. 

III 

За бесправно сечење на млади стебла од четинар-
ски видови дрвја (новогодишни елки и сл), висината на 
штетата се утврдува во износ од 450.000,00 денари за 
едно стебло. 

IV 

За противправно присвојување на суви и навршени 
стебла или делови чија употребна вредност е намалена, 
односно за оштетување на стебло со лупење на кората 
подбелување, превртување, кастрење на гранки, засе-
чување, вадење на смола и сл. висината на штетата се 
утврдува според износите од дел II намалени за 30%. 

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен 
што непосредно му претстои сушење или тоа е униш-
тено, висината на штетата се утврдува според износите 
од дел И. 

V 

Ако противправно исеченото стебло, односно при-
своеното исечено дрво прекршено или навалено стебло 
или дел о,д стеблото е обработено во сортименти (дел-
е н о , чепкано и сл.) и притоа мерено како нето дрвна 
маса во различни мерки (парчиња и сл;), висината на 
надоместокот на штета се утврдува на тој начин што 
претходно сортиментите се претвораат во м3 обловина 
според следните фактори за пресметување: 

Ред. Вид на производот Единечна Фактор 
бр. мера 

1. Цепена граѓа од четинари 
бука 
2. Цепена фата од даб 
3. Делкана граѓа 
4. Огревно дрво 
5. Симли и шиндри 
6. Градинарски колци 
7. Колци за лозја 
8. Колци за овошки 
9. Рачки 

10. Прачки 
11. Обрачи 

VI 

Висината на надоместокот на штета на против-
правно оштетување или уништување на природен под-
младок и садници во шуми и на шумско земјиште се 
утврдува: 

Висина на штета на 1 сад. ден 

1 год. 2 год. 3 год. преку 
3 год 

1. Багрем, гледич, диви овошки 
300,00 400,00 600,00 900,00 

2. Јавор, див костен, црница, ја-
сен, брест 400,00 600.00 700,00 800,00 
3. Орев, питом костен 600,00 900,00 1000,00 6000,00 
4. Останати тврди лисјари 300,00 400,00 500,00 900,00 
5. Липа, бреза, ,ела, домашна \ 

топола 300,00 400,00 ' 600,00 1000,00 
6. Останати меки лисјари 200,00 300,00 400,00 600,000 
7. Црн бор, бел бор, мелика 600,00 700,00 900,00 1200,00 
8. Смрчаиела 600,00 900,00 1200,00 1200,00 
9. Егзоти од четинари 900,00 1000,00 1200,00 1800,00 
10. Останати четинари 600,00 700,00 900,00 1200,00 

Износите утврдени во табелата се зголемуваат за 
50% ако садниците се пресадувани (школувани), а ако 
се од калемен орев, се зголемуваат за 10 пати. 

VII 

За противправно присвојување на споредни шум-
ски производи, висината на надоместокот на штетите се 
утврдува: 

Ред. Шумски производ Единечна Висина на штета 
бр. мера во денари 

1. Шумско семе од четинари во шишарки 
- црн бор, смрча, ела 1 кг. 12.500,00 
- бел бор и мелика 1 кг. 15.000„00 
- ариш , 1 кг. 20.000,00 
- останати четинари 1 кг. 3.000,00 

2. Шумско семе од лисјари 
- даб, цер, бука 1 кг. .12.500,00 
- липа, багрем, гледич 1 кг. - 25.000,00 
- јасен, брест, бреза, ела и останати 

видови. 1 кг. 40.000,00 
3. Шумски плодови 

- орев, бадем, лешник 1 кг. 60.000,00 
-костен питом 1 кг. 50.000,00 
- плод од смрека 1 кг. 150.000,00 

4. Лековити растенија 
150.000,00 

- цвет од црн и бел слез 1 кг. 100.000,00 
- цвет од љубичица 1 кг. 123.000,00 
- цвет од липа 1 кг. - 50.000,00 
- цвет од останати видови 1 кг. 20.000,00 
-лист од лудо растение (бела дона) '1кг . 10.000,00 
- лист од орев и костен 1 кг. 10.000,00 
- лист од бутим (дигитална 1 кг. 15.000,00 
- останати видови лист 1 кг. 10.000,00 
- стебло од мечкино грозје 1 кг. 100.000,00 
- стебло од шарпл ани неки чај 1 кг. .150.000,00 
- стебло од останати видови 1 кг. 10.000,00 
- корен од див чемер (генициана) 1 кг. 60.000,00 
- корен од останати видови , 1 кг. 25.000,00 
- тубера од салеп 1 кг. 75.000,00 
- плод од боровинка 1 кг. 100.000,00 
- плод од други видови 1 кг. 15.000,00 
- плод од сите видови 1 кг. . 40.000,00 
- мов 1 кг. , 40.000,00 

5. Останати производи 
- боровина од посечени стебла и пе-

нушки 1 кг. 14.000,00 
- смола 1 кг. 50.000,00 
-лнена постилка ' 1 кг. 10.000,00 

м3 3,33 
м? 5,00 
м3 1,67 
м3 0,65 
парче 0,0017 
парче 0,00085 
парче 0,0033 
парче 0,0071 
парче 0,0033 
сноп 0,01 
парче 0,0014 

Ред. Вид на дрво 

бр. 
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- печурки во свежа состојба 1 кг. 100.000,00 
- зеленика 1 м3 60.000,00 
- лисник 1 м3 200.000,00 

6. Пасење, брестење и желадење во шума 
5.000,00 - овца, одлачено јагне, прасе грло 5.000,00 

- коњ, мазга, магаре, говедо грло 3 25.000,00 
- ждребе, теле и прле до 1 година ста-

рост, свиња грло 15.000,00 
- коза, јаре грло 100.000,00 

Вр шуми во кои со Законот за шумите е забрането 
пасење, брестење, желадење на добиток, односно во 
кои со шумскостопанската основа и програма, за уна-
предување на шумите не се предвидува пасење, бре-
стење, односно желадење износот на надоместокот од 
точка 6 се зголемува за 50%. 

VIII 

При утврдување висината на надоместокот на 
штета настаната со противправно копачење на шуми 
или со чиста сеча на шуми освен висината на штетата 
пресметана според износите утврдени во табелите на 
овој ценовник, се пресметуваат и трошоците за пошу1 

мување на земјиштето и за воведување на шумски ред. 
IX 

Ако противправното пресечено дрво или негов дел 
се одземе од сторителот на прекршокот, односно на 
кривичното дело, висината на надоместокот на штетата 
се пресметува според износите утврдени со овој ценов-
ник намален за износот од остварената прометна вред-
ност на пресеченото дрво односно неговиот дел. 

X 

Со денот на влегувањето во сила на овој ценовник 
престанува да важи Ценовникот за штети на шумите 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 16/92). ' 

XI 

Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Министер 
за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
д-р Иван Ангелов с.р. 

974. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивил-

ните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ 
број 33/76,25/79,11/81,4/85 и 12/89), министерот за труд 
и социјална политика донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИД-
НИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август 
- септември 1992 година, се определуваат од основата 
која се утврдува во висината на просечниот чист личен 
доход остварен во Републиката во претходното триме-
сечје од 43.000,00 денари и изнесуваат: 

I група 21.500,00 денари 
II група 17.200,00 денари 

III група 13.760,00 денари 
IV фула 10.750,00 денари 
V група 8.600.00 денари 

Износите на цивилните инвалиднини во точка 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
остварениот просечен месечен чист личен доход во Ре-
публиката во периодот април - јуни 1992 година објавен 
од страна на Републичкиот завод за статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната ин-
валиднина на цивилните инвалиди од војната за месе-
ците април, мај и јуни 1992 година, конечно се опреде-
луваат од основата која се утврдува на просечниот чист 
личен доход остварен во Републиката во периодот јану-
ари, февруари, март 1992 година, од 19.400,00 ден. и 
изнесува: 

I група 9.700,00 денари 
И група 7.760,00 денари 
III група 6.208,00 денари 
IV група 4.850,00 денари 
V група 3.880,00 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Број 12 - 4671 
14 јули 1992 година Министер 

Скопје з а ^УД и социјална 
политика 

Илјаз Сабриу, с. р. 

975. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девиз-

ното работење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 71/86, 31 
88, 59/88 и 82/90), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата 1-ва седница одржана на 
23.07.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ 
ОДОБРЕНИЕ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ДА СЕ 

ИЗВРШАТ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 

1. Народната банка на Република Македонија 
може да му даде одобрение на претпријатие или друго 
правно лице, по нивно образложено барање, наплатата 
на извозот на стоки и услуги односно плаќањето на 
услуги на странски лица, да ги извршат во ефективни 
странски пари, под услов тој извоз односно увоз да се 
врши во согласност со прописите. 

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава 
поединечно за секое плаќање односно наплатувано или 
за определен период, но не подолго од една година. 

2. Народната банка на Република Македонија 
може на претпријатието кое е запишано во регистерот 
за вршење работи на надворешно-трговски промет, под 
услов со овластената банка да склучило посебен дого-
вор за менувачки работи, во согласност со прописот со 
кој се утврдува начинот на вршење менувачки работи, 
да му даде одобрение продадените стоки односно даде-
ната услуга да ли наплати во ефективни странски пари и 
тоа: 

1) на претпријатие кое во слободни царински про-
давници продава домашни и странски стоки - од до-
машни и странски физички лица; 

2) за претпријатие кое од консигнациони складови 
продава странски стоки - од странски физички лица; 

3) на претпријатие кое се занимава со снабдување 
на странски воздухоплови и бродови со гориво и ма-

Број 09-3914/1 
14 јули 1992 година 

С к о п ј е 



27 јули 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 795 

зиво, како и со земјоделски и прехранбени производи, 
со технички материјал и со други потрошни стоки - од 
странски лица; 

4) на претпријатие кое дава услуги во меѓународ-
ниот стоковен и патнички промет, кое како агент, не-
посредно или преку патнички и туристички агенции, 
продава патнички и стоковни возни исправи за сметка 
на странски лица што ги застапува - од странски лица; 

5) на претпријатие кое како агент се занимава со 
снабдуваа на странски бродови со гориво и мазиво, со 
земјоделски и прехранбени производи, со технички ма-
теријал и со други потрошни стоки - од странски лица; 

6) на, претпријатие кое како агент им дава услуги 
ца странските бродови при нивното прифаќање испра-
ќање во домашни луќи - од странски лица. 

Ефективните странски пари наплатени по основ 
продажба на странска стока од одредбите под 1 и 2 став 
1 од оваа точка како и ефективните странски пари 
наплатени по основ дадени услуги од одредбите под 4, 5 
и 6 став 1 од оваа точка, претпријатието ги става на 
девизна сметка во согласност со член 100 од Законот за 
девизно работење. 

Ефективните странски пари наплатени по основ 
продажба на домашни стоки од одредбите под 1 и 3 став 
1 од оваа точка како и ефективните странски пари 
наплатени од извоз на стоки и услуги во согласност со 
добиеното одобрение од Народната банка на Македо-
нија претпријатието с должно веднаш а најдоцна наред-
ниот работен ден ја предаде во овластената банка за 
работи со странство. 

3. Народната банка на Република Македонија 
може на претпријатието од точка 2 став 1 одредби под 1 
и 2 на оваа Одлука да му даде одобрение во својата 
благајна да држи ефективни странски пари најмногу до 
5% од дневниот промет во односната продавница, за-
ради враќано на купувачот остатокот на пари во по-
мали апоени. 

Одобрението од оваа точка може да се издаде врз 
основа на барано од претпријатието, и тоа најдолго за 
една година. 

4. Претпријатијата што даваат услуги во меѓуна-
родниот стоковен и патнички промет и организациите 
што укажуваат итна медицинска помош, можат, врз 
основа на одобрение од Народната банка во својата 
благајна да држат ефективни странски пари во висина 
на износот од одобрението, заради обезбедување на 
износот потребен за службени патувања во странство 
на работниците на Транспортното средство за плаќање 
на други трошоци во странство во врска ,со Транспорт-
ното средство и стоките. 

Кон бараното за добивано на одобрението од став 
1 на оваа трчка претпријатието односно организацијата 
приложува и податоци за користените ефективни 
странски пари по основ од тој став во претходната го-
дина. 

При службено патувано во странство, работни-
ците од став 1 на.оваа точка го правдаат кај царинскиот 
орган изнесуваното на ефективни странски пари со па-
тен налог и потврда од претпријатието односно органи-
зацијата во која се назначени: име и презиме на работ-
никот, износ и вид на ефективните странски пари што 
се изнесуваат по основот од тој став. Претпријатијата 
односно организациите се должни да водат регистар на 
издадените потврди. 

Одобрението од оваа точка може да се издаде врз 
основа на барање на претпријатието и тоа најдолго за 
една година. 

5. Народната банка на Република Македонија 
може на претпријатието или на друго правно лице да му 
даде одобренија за наплата на ефективни странски 
пари, странски чекови и кредитни писма од странски 
лица по следните основи: претплата на списанија и пу-

бликации, објавување на огласи, учествувало на семи-
нари и конгреси, нарачувано на емисии преку радио 
станици, школарина и наставни .средства, чланарини и 
котизации, друмски такси и патарини и превоз на стоки 
и патници со траекти, купувано на поштенски марки за 
филателистички цели и пари за нумизматички цели, 
давање услуги на странски лица во вагон-рссторани и 
коли за спиење, плаќање такса за лов, риболов и ло-
вечки трофеи, превоз на посмртни останки на странци, 
шлепувано на возила на странски лица, давано помош 
и информација на патишта, услуги што ги даваат тури-
стички и патнички агенции, помош и подароци, како и 
сите други наплати што неможат да се сметаат како 
наплата во смисла на точка 1 И 2 од оваа Одлука. 

Одобрението од став 1 на оваа точка може да се 
издаде за секоја поединечна работа или за определен 
временски период, но не подолго од една година, врз 
основа на барање од претпријатието или друго правно 
лице, под услов замена на ефективните странски пари 
да не можела да се изврши во менувачница. 

6. Странските средства за плаќање наплатени врз 
основа на одобрението од точка 5 на оваа Одлука имаат 
третман на странски средства за плаќаЈве заменети во 
овластена менувачница и продавачот на стоки или 
услуги тие средства и ги предава на овластената банка 
во согласност со одредбите на Одлуката за начинот за 
вршено на менувачки работи, одобрување аванси и 
пренос на девизи на сметките на Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/92). 

7. Наплатувано односно плаќано во ефективни 
странски пари во смисла на оваа Одлука може да се 
врши само во валути што се предмет на купување и 
продажба на единствениот девизен пазар. 

8. За работите што ги врши Републичката дирек-
ција за промет и резерви на производи со посебна на-
мена одобрение од оваа Одлука издава надлежен ор-
ган. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука 
престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија, Одлуката за условите под кои може 
да се даде одобрение, наплата и плаќање да се извршат 
во ефективни странски пари („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 6--/91). 

10. Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-1^/1-8/92 Претседател на Советот 
23.07.1992 година " а Народната банка на 

Скопје Република Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с. р. 

976. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Сл! весник на Република Македонија“ бр. 26/92) Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија на 
својата 1-ва седница, одржана на 23.07.1992 година, до-
несе ' ; 

ОДЛУКА 

З А УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ 
З А РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО 
БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИС-
НИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГОЕЊЕ НА ДО-
БИТОК, РИБА, ЖИВИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА 

МЛЕКО 

1. Со оваа Одлука се утврдуваат износот на сред-
ства и услови под кои Народната банка на Република 
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Македонија им дава на банките краткорочни кредити за 
рефинансирање што банките им ги дале на крајните 
корисници за финансирано на гоење на добиток и тоа: 
гоење на добиток (говеда, свињи и овци), Гоење на 
живина (пилиња , гуски, патки и ќурки) и гоење на 
риба и производство на млеко. 

2. За рефинансирање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука се утврдува износ од средствата на примар-
ната емисија во височина од 1.462.612.065 , 00 денари, 
кои ќе се обезбедат: 

- од ново одобрените средства од примарната еми-
сија во износ од 500.000.000,00 денари; 

- од репласман на наплатените кредити од точка 1 
на оваа Одлука во износ од 962.612.065,00 денари. 

3. Кредити за намените од точка 1 на оваа Одлука, 
може да се користат во висина од 40% од книговодстве-
ната состојба на кредитите дадени на крајните корис-
ници, односно од вкупната вредност на планираното 
гоење на добиток или производство на млеко. 

4. Рефинансирање^ на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука ќе се врши врз основа на поднесување на 
определени исправи за краткорочните кредити дадени 
на крајните корисници. 

Под определени исправи во смисла на став 1 на 
оваа точка се подразбираат: 

- склучен договор за краткорочни кредити одо-
брени на крајните корисници; 

- налог за извршен пренос на средствата од креди-
тот на жиро сметката на крајниот корисник; 

- извод од книговодствената состојба на кредитот; 
- извод од книговодството на крајниот корисник за 

извршените вложувања во гоењето, односно производ-
ството или калкулација за цената на чинењето; 

- извод за регистрирано производство од Стопан-
ската комора на Република Македонија.; 

- договор за продажба на добитокот на кланица и 
ладилник односно за производство на млеко со органи-
зација која се занимава со преработка и доработка на 
истото. 

Исправите од став 2 на оваа точка банката е 
должна да ги обезбеди при поднесување на бара!вето за 
користење на кредит во Народната банка на Република 
Македонија. 

5. Вредноста на гоењето и производството на 
млеко се утврдува со примена на важечките заштитни 
цени, ако тоа не с поинаку регулирано. 

6. Роковитс за враќање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука почнуваат од денот на користењето на 
кредитот и неможат да бидат подолги од: за гоење на 
говеда 12 месеци, за гоепо на свињи, овци и риби до 6 
месеци, за гоено на живина 3 месеци и за производство 
на млеко 1 месец. 

7. -Банките кои со влегувањето во сила на оваа 
Одлука користат кредити, од точка 1 на оваа Одлука ги 
користат и понатаму кредитите под услови под кои се 
одобрени се до нивното втасување. 

8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Претседател 
на Советот на Народната 

Банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоева^, с.р. 

977. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 

(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 26/92) Со-
ветот на Народната банка На Република Македонија на 
својата 1-ва седница, одржана на 23.07.1992 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

З А УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ 
З А РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО 
БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИС-
Н И Ц И З А ФИНАНСИРАЊЕ НА И З В О З Н И РА-

БОТИ ВО 1992 ГОДИНА 

Со оваа Одлука се утврдуваат износот на сред-
ствата и условите под кои Народната банка на Репу-
блика Македонија им дава на банките краткорочни кре-
дити за рефинансирање што банките им ги дале на 
крајните корисници за финансирано на извозни работи 
и тоа: 

1/Извоз на стоки у услуги во готово. 
2. Производство и подготовка на стоки наменети 

за извоз. 
2. За рефинансирање на кредитите од точка 1 на 

оваа Одлука се утврдува износ од средствата на примар-
ната емисија во височина од 3.945.020.482,00 денари, 
кои ќе се обзебсдат: 

- од ново одобрените средства од примарната еми-
сија во износ од 731.000.000,00 денари, 

- од репласман На наплатените кредити од точка 1 
на оваа Одлука во износ од 3.214.020.482,00 денари. 

3. Кредитите од точка 1 подточка 1 кои се наплату-
ваат во склад со роковите за наплата на извозот бан-
ката може да ги користи во висина од 40% од книговод-
ствената состојба на кредитите дадени на крајните ко-
рисници, односно од вкупната вредност на извршениот 
извоз или услуга, со тоа да рокот за користено на кре-
дитот може да изнесува најмногу 90 дена. 

Кредитот од став 1 на оваа точка банките го даваат 
на крајните корисници на основа на исправи за извршен 
извоз на-стоки и услуги, односно товарни листови кои 
ги оверила Царинарницата. 

Роковите за враќање на користените средства поч-
нуваат да течат од денот на извршеното царинење на 
стоката, односно од денот на извршената услуга. 

4. Кредитот од точка 1 подточка 2, од оваа Одлука, 
кои се дадени на правни лица производители на стоки и 
услуги, банките можат да ги користат во висина од 40% 
од книговодствената состојба на кредитите дадени на 
крајните корисници, односно од вкупната вредност на 
производството. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките ги да-
ваат на крајните корисници на основа пријава за заклу-
чен договор за извозните работи кој е пријавен во На-
родната банка на Република Македонија кога произво-
дителот на стоката е непосреден извозник, односно на 
основа на договорот склучен со извозникот кога произ-
водителот на стоката не е непосреден извозник. 

Рокот за враќање на овој кредит е најмногу 3 ме-
сеци, со тоа што тој рок, во согласност со технолош-
киот процес на производство Јна стоки за извоз, може да 
биде и подолг од 3 месеци, а најмногу 12 месеци. 

5. Исправите за користено на кредити од точка 3 и 
4 на оваа Одлука банките ја чуваат во својот портфељ. 

6. За рефинансирање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука, банките и поднесуваат на Народната 
банка на Република Македонија налог за одобрен кре-
дит на крајниот корисник и Извештај на посебен обра-
зец кој ќе го пропише Народната банка на Република 
Македонија. 

7. Пресметката на вредноста на намените од точка 
1 на оваа Одлуќа, заради утврдувано на висината на 

О.бр. 02-15/1-2/92 
23 јули 1992 година 

Скопје 
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користените кредити на банките се врши со примена на 
соодветните курсеви утврдени во склад со Одлуката за 
формирање на курсот на домашната валута („Сл. вес-
ник на Република Македонија“ бр. 26/92) (среден курс 
на денот кога се врши царинењето). 

8. Банките кои со стапување на сила на оваа Од-
лука користат кредити за извоз на стоки и услуги и 
производство и подготовка на стоки наменети за извоз 
во согласност со Одлуката за утврдување на квоти за 
давање краткорочни кредити на банките на основа 
определени хартии од вредност („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 
8/91, 9/91, 15/91, 23/91, 36/91, 44/91, 48/91, 58/91, 66/91, 
69/91, 73/91, 75/91, ЅЃ1/91, 93/91, 18/92) и Одлуката за 
кредитира^ извоз на стоки и услуги во 1992 година 
(„Сл. лист на СФРЈ“ бр. 22/92) ги користат и понатаму 
кредитите под услови под кои се одобрени се до нив-
ното втасување. 

9. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15Л-1/92 
23. јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот на Народната 
банка на 

Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски,^р. 
978. 

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92) 
Советот на Народната банка на Република Македонија 
на својата 1-ва седница, одржана на 23.07.1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО 
БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИС-
НИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХА НА МА-
СЛОДАЈНИ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ 1992 ГОДИНА 

1. Со оваа Одлука се утврдуваат износот на сред-
ства и условите под кои Народната банка на Република 
Македонија им дава на банките краткорочни кредити за 
финансирање на залиха на маслодајни'растенија (сончо-
глед, соја и маслодајна репка) од родот 1992 година. 

2. За рефинансирање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука се утврдува износ од средствата на примар-
ната емисија во височина од 1.313.605.748,00 денари. 

- од ново одобрени средства од примарната емисија 
во износ од 500.000.000,00 денари; 

-од репласман на наплатените кредити за произ-

водство на маслодајни растенија од родот 92 година и со 
репласман на наплата на кредитот за залиха на масло-
дајни растенија од родот 1991 година во вкупен износ од 
813.605.748,00 денари. 

3. Кредитите за намените од точка 1 на оваа Од-
лука, може да се користат во висина од 40% од книго-
водствената состојба на кредитите дадени на крајните 
корисници, односно откупната вредност на залихите 
пресметани со примена на заштитната цена. 

4. Под крајни корисници во смисла на точка 1 на 
оваа Одлука се подразбираат правни лица кои се зани-
маваат со преработка на маслодајни растенија - фа-
брика за масло. 

5. Рефинансирање^ на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука ќе се врши врз основа на поднесување на 
определени исправи за краткорочни кредити дадени на 
крајните корисници. 

Под определени исправи во смисла на став 1 на 
оваа точка се подразбираат : 

- договор за кредитот одобрен на крајниот корис-
ник со преглед на динамиката за враќање на кредитот 
према потрошокот; 

- фактура за извршен откуп на маслодајни расте-
нија; 

- налог за извршен пренос на средствата на креди-
тот на жиро сметката на крајниот корисник заверен во 
СОК; 

- потврда за извршениот прием и ускладиштување 
на маслодајни растенија со извод од материјалното кни-
говодство за состојбата на откупените и у склад иште ни 
количини. 

Исправите од став 2 на оваа точка банката е 
должна да ги .обезбеди при поднесување на бараното за 
користење на кредит во Народна банка на Република 
Македонија. 

6. Рокот за враќање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука е према ^трошокот, односно реализаци-
јата на залихите, меѓутоа крајните рокови да не се по-
долги; 

- од 12 месеци, почнувајќи од денот на користе-
њето и не можат да преминуваат: за маслодајна репка 
31 јули 1993 година и за сончоглед и соја 30.09.1993 
година 

- 6 месеци за залиха на семенски сончоглед, со тоа 
што рокот да не преминува 31.03.1993 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15/1-3/92 
23 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

т Советот на Народната 
банка на 

Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
48. 

Врз основа на член 32 од Уставот на Република Македо-
нија, член 85 од Законот за основни права од работен однос 
(Сл. лист на, СФРЈ бр. 60/89 и 42/90) и одредбите на Законот за 
работни односи („Сл. весник на СРМ“ бр. 20/90), и член 2 од 
Општиот колективен договор на Република Македонија, Ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на работниците од текстил-
ната, кожарската и чевларската индустрија на Македонија и 
Соборот за текстилна индустрија и конфекција при Стопан-
ската комора на Македонија, с к л у ч у в а а т 

К О Л Е К Т И В Е Н Д О Г О В О Р 
З А ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Со овој колективен договор во согласност со Закон, се 

уредуваат начинот на остварувањето на правата и положбата 
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на работниците на работа кај работодавачите. Овој колекти-
вен договор важи за сите работници и работодавачи на по-
драчјето на Република Македонија, од гранките: -

- 125 гранка - производство на текстилни предива и тка-
енини 

- 126 гранка - производство на готови текстилни произ-
води 

Под работодавач во смисла на став 1 од овој член се 
подразбира: претпријатија и други организации кои вршат сто-
панска дејност од овие фаики, домашни и странски правни и 
физички лица кои вработуваат работници и шини делови кои 
се наоѓат на територијата на Република Македонија. 

Член 2 
Со овој колективен договор се уредуваат прашањата кои 

според одредбите на Општиот колективен договор на Репу-
блика Македонија треба да се доразработат, како и прашања 
кои се специфични за текстилната индустрија на Република 
Македонија. 

Со колективен договор односно општ акт на ниво на 
претпријатието, (во понатамошниот текст колективен дого-
вор односно општ акт), можат да се утврдуваат поголеми 
права од правата утврдени со овој колективен договор, како и 
.други права кои не се предвидени со овој Колективен договор, 
ако тоа не е во спротивност со закон. 

Член 3 
Претпријатието односно работодавачите од текстилната 

индустрија на Република Македонија ги применуваат одред-
бите од законите, Општиот колективен договор на Република 
Македонија и овој Колективен договор. 

Член 4 
Синдикатот во претпријатието, односно кај работодава-

чот, може да го ангажира Синдикатот на работниците од тек-
стилната, кожарската и чевларската индустрија на Македо-
нија да учествува во преговорите со претставниците на орга-
ните на управување во претпријатијата согласно одредбите од 
Колективниот договор и законот. 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
/ ' 

Посебни услови за засновање 
на работен однос 

Член 5 
Посебните услови можат да се предвидат како услов за 

заснован,е на работниот однос само ако се потребни за извр-
шување на работ,ите на одредено работно место. 

Како посебни услови за засновал,е на работен однос мо-
жат да се предвидат, особено: видот и степенот на стручната 
подготовка, посебни знаен,а и способности за извршување на 
соодветни работи, работно искуство, посебната здравствена 
состојба, психофизички'и физички способности и сл. 

Како посебни услови за засновање на работен однос не-
можат да се утврдат староста и полот, освен во случај кога тоа 
со посебни прописи поинаку е уредено. 

За извршување на работи на работни места за кои како 
посебен услов не се бара стручна подготовка или друг в,ид 
стручна способност неможе како посебен услов да се утврдува 
работното искуство. 

Огласува н,е на работното место 

Член. 6 
Слободното работно место се огласува доколку непостои 

можнос?т да се пополни со распоредување на работник од ре-
дот на вработените. 

Член 7 
Во огласот за слободно работно место покрај општите 

услови, потребно е да се наведат: 
- посебните услови за засновање на работниот однос (до-

колку се утврдени во актот, односно Колективен договор); 
- должзша на траењето на пробната работа, ако за огла-

сеното работно место се предвидува пробна работа; 
- рокот за пријавување на кандидатите; 
- рокот во кој ќе се изврши избор од пријавените канди-

дати; 
- рокот во кој кандидатите ќе бидат известени за изврше-

ниот избор. 

Заснована на работен однос 

Член 8 
ј Условите и критериумите за избор на работник од редот 

на пријавените кандидати се утврдуваат со Колективен дого-
вор, односно со актот со кој се утврдува работниот однос. 

Член 9 
Работодавачот е должен во согласност со одредбите на 

законот, Колективен договор, односно општ акт, со работни-
кот при засновање на работен однос да склучи писмен договор 
за работа. 

Работникот не може да стапи на работа ако нема склу-, 
чено договор за работа. 

Договорот за работа содржи одредби за: засновање на 
работен однос на определено или неопределено време, рабо-
тите на работното место кои работникот ги врши и местото на 
работа, денот на стапувањето на работа, пробната работа, 
работното време, одморите и отуствата, стручното оспособу-
вање и усовршување, висината на основната плата и рок за 
нејзина исплата, надоместоците на плата и други примања, 
заштита при работа, отказниот рок, престанок на работниот 
однос и други права и о%рски од работен однос на работни-
ците во согласност со закон, Колективен договор, односно 
општ акт. 

Пробна работа 

Член 10 
Траењето на пробната работа, се утврдува во договорот 

за работа, но несмее да биде подолго од тоа што е објавено во 
огласот. 

Надлежниот орган кој одлучува за избор на кандидатот 
одлучува и за начинот на спроведувањето на пробната работа 
и дава оценка за успешноста на пробната работа. 

Ако работникот по своја волја го раскине работниот 
однос за време на пробната работа како ден за престанок на 
работниот однос се смета денот кога поднел писмена изјава за 
тоа; односно откако престанал да доаѓа на работа.. 

Приправници 

Член 11 
Приправничкиот стаж трае најдолго 12 месеци, доколку 

со посебен закон не е утврден друг рок. 
Во Колективниот договор, општиот акт, односно дого-

вор за работа се утврдува времетраењето на приправничкиот 
стаж и начинот на следењето и оценувањето на приправникот. 

Постапка за утврдување на знаењата н способностите за извр-
шување на работите и за остварување на предвидените резул-

тати 

Член 12 
Постапката за утврдување на знаењата и способностите 

за извршување на работите на работното место на кое е распо-
реден работникот или кога работникот не ги остварува пред-
видениве резултати ја спроведува работодавачот или од него 
овластен работник врз основа на документацијата за најмалку 
двомесечно следење на работата на работникот. 

Во време на следење се смета само фактичкото .прису-
ство на работникот на работа. 

На работникот му се доставува известување дека е отпоч-
ната постапка за утврдување на неговите знаења и способно-
сти или за извршувањето на работите на работното место на 
кое е распореден. 

За почетокот на постапката се известува Синдикат; 
Работникот и синдикалниот преставник има право на 

увид во документацијата врз основа на која е започната по-
стапката. 

Член 13 
Во разговорите со органот што ја спроведува постапката 

од член 12 на овој договор на кој има право да присуствува и 
преставник на Синдикатот, работникот се изјаснува за наво-
дите во документацијата. 

За текот на разговорите се води, записник. 
Работодавачот може да донесе одлука за престанок на 

работниот однос на работникот доколку му биле обезбедени 
еднакви услови за извршување на работата како и на другите 
работници кои работат на исти или слични работни места. 
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Одлуката од распоредување на друго работно место, кое 
одговара на знаењето и способностите на работникот или за 
престанок на работниот однос кога има такво работно место ја 
донесува органот што ја спроведува постапката. 

Одлуката од предходниот став се доставува до синдика-
тот кој може да го застапува работникот во натамошната 
постапка за заштита на неговите права. 

Распоредување односно преземање на работници 

Член 14 
Условите, начинот и постапката на распоредување на 

работниците по основ на неопходна потреба на процесот на 
трудот се утврдуваат со Колективен договор односно општ 
акт, во согласност со законот. 

Работник може да биде преземен на работа кај друг рабо-
тодавач, под услов и во случај утврден со закон, колективен 
договор односно општ акт, со предходна согласност на работ-
никот односно работодавачот кај кого работи. 

Член 15 
Работникот е должен времено да врши работи на ра-

ботно место за кое се бара понизок степен на стручна подго-
товка од определен вид на занимање, во случаите утврдени со 
законот и во следните случаи: 

- прекин на работа поради недостиг на енергија,, суро-
вини, репроматеријали, резервни делови и слично. 

- воена опасност, состојба на подготвеност и воена 
вежба: 

- расипување на животните продукти, суровини и други 
потрошни добра и др. 

- за извршување на сезонски и други работи кои не трпат 
одлагање; 

- за реализација на извозни програми; 
- и други случаи утврдени со колективен договор. 

Ј 

Работа дома 

Член 16 
Меѓусебните односи, правата, обврските и условите за 

извршување на работата дома се уредуваат меѓу работникот и 
работодавачот со договор за работа. 

Работникот што работи дома има еднакви права и обвр-
ски како и работниците што работаат кај работодавачот. 

Работодавачот е должен да обезбедува услови за заштита 
при работата и да се грижи за таа заштита. 

Правата на работниците за чија работа потребата престанала 
поради технолошки, економски, организациони н слични при-

чини 

Член 17 
Одлука за престанување на потребата од работа на ра-

ботниците поради технолошки, економски, организациони и 
слични причини се донесува врз основа на предходно донесена 
програма од страна на работодавачот, односно од органот на 
управување. 

Програмата од став 1 на овој член се донесува по пред-
ходно прибавено мислено од Синдикатот кој е должен да го 
достави во рок од 15 дена. 

Член 18 
На работник за чија работа потребата престанала поради 

технолошки, економски, организациони и слични причини, му 
обезбедува едно од правата по основ на работа, утврдени со 
закон во согласност со критериумите утврдени со закон а 
разработени со колективен договор односно општ акт. 

Доколку работниците искажуваат еднаква успешност во 
извршуваното на работите, предност да го задржат работното 
место имаат оние работници кои имаат повисок стелен на 
стручна подготовка од определен вид занимање, односно зна-
ење и способност; 

Доколку работниците искажуваат еднаква успешност и 
имаат ист степен на стручна подготовка од определен вид на 
знаење односно знаење и способност, предност да го задржат 
работното место имаат работниците кои имаат поголем рабо-
тен стаж; 

Доколку работниците искажат еднаква успешност, имаат 
ист степен на стручна подготовка од определен вид занимање, 
односно знаење и способност и имаат еднаков работен стаж, 
предност да го задржат работното место имаат работниците 

кои имаат професионални заболувања, односно работниците 
кои претрпеле повреда на работното место. 

Доколку работниците искажуваат еднаква успешност, 
имаат ист степен на стручна подготовка од определен вид 
знаење, односно знаење и способност, имаат еднаков работен 
стаж и слична здравствена состојба, предност да го задржат 
работното место имаат оние работници кои се со полоша 
социјално-економска положба. 

Член 19 
Кога ќе престане потребата за работа на одреден број 

работници, а дел од работниците со иста стручна подготовка 
на одреден вид знаење, звања и способности може да се 
задржи на работа, работодавачот е должен да даде предимство 
при. вработувањето: 

' - на работничка за време на бременост и со дете до две 
години; 

- на самохран родител односно усвонтел на дете до 7 
години; 

- на родител со потешко хендикепирано дете; 
- на инвалид на труд и работници со професионално 

заболување; 
- на еден од брачните другари што се вработени кај ист 

работодавач; 
- на преставник на Синдикатот; 
- на работник кој е до пет годиш! пред одено во пензија; 
Ограничувањата од став 1 на овој член не се применуваат 

за работниците на кои може да им се обезбеди право на пен-
зија со докуп на стаж. 

Член 20 
Органот од член 17 е должен работниците за чија работа 

престанала потребата да ги запознае со правата како и со 
условите и начинот на нивното остварувано. 

Член 21 
Работникот накој работниот однос му престанал поради 

технолошки, економски, организациони и сл. причини, по 
истекот на времето во кое согласно законот остварувал право 
на парични надоместоци следните две години има предност 
при вработувањето кај работодавачот каде што му престанал 
работниот однос, доколку има потреба за работник со иста 
стручна подготовка и одреден вид занимања, знаено и способ-
ност а тој е невработен. 

Во случај на реактивира!^ на правно лице под стечај, 
вредност ири вработувано имаат невработени работници кои 
работеле кај тој работодавач, врз основа на утврдени критери-
уми. , 

Работно време 

Член 22 
Работникот кој засновал работен однос со работно време 

пократко од полното кај два или повеќе работодавачи, пра-
вата и обврските од работниот однос ги остварува кај работо-
давачот каде остварува поголем фонд на работни часови, пра-
вата и обврските од работен однос ги остварува според догово-
рот постигнат меѓу работодавачите. 

Во случај кога еден од родителите работи со скратено 
работно време заради нега на дете, распоредувањето на работ-
ното време се утврдува со договорот меѓу работодавачот и 
работникот. 

Член 23 
Работниците кои работат на. посебно тешки работи и 

работни задачи и штетни по здравје, имаат право на скратено 
работно време. ѕ 

Со колективен договор, односно општ'акт се утврдуваат 
работите за кои се скратува должината на работното време 
сразмерно на штетното влијание на здравјето I! на работната 
способност на работникот, во согласност со закон. 

Годишен одмор 

Член 24 
Работодавачот е должен да му обезбеди на работникот 

користено на годишен одмор во траеио од најмалку 18 денови. 

Должината на годишниот одмор за секој работник поеди-
нечно се зголемува: 
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- по основ на придонес на работникот од работата, 
- сложеност на работите на работното место, 
- по основ на работен стаж, 
- по основ на услови на работа, 
- по основ на социјално здравствената состојба (на работ-

никот со преостанатата работна способност, на работник -
мајка која има дете до 7 години, самохран родител кај кој 
живее малолетно дете, на работник со лоша здравствена со-
стојба спрема наодите на надлежен лекар). 

Должината на зголемувањето на годишниот одмор од 
став 2 на овој член и по други основи предвидени со закон, се 
утврдува со колективен договор, односно општ акт на прет-
пријатието. 

Со колективен договор односно општ акт се определува 
должината на годишниот одмор за работници кои работат во 
посебни услови на работа во траење подолго од 30 дена. ^ 

Ако во календарската година во која се користи годишен 
одмор, работникот нема една година работен стаж, има право 
на годишен одмор по 2 работни дена за секој месец поминат на 
работа. 

Член 25 
Доколку за време на траењето на годишниот одмор ра-

ботникот користи боледување, траењето на годишниот одмор 
се прекинува за време додека трае боледувањето што се дока-
жува со лекарско уверение. 

За користење на боледување од став 1 на овој член работ-
никот е должен да го извести работодавачот. 1 

Времето на користењето на преостанатиот дел на годиш-
ниот одмор го определува надлежниот орган на работодава-
чот. 

Отсуства 

Член 26 
Работникот има право на отсуство од работа со надомест 

на личен доход најмногу 7 дена во текот на годината во след-
ните случаи: 
- за склучувани на брак 3 дена 
- за склучувани на брак на деца 2 дена 
- за раѓање на дете 2 дена 
- за смрт на сопружник или дете 5 дена 
- за смрт на родител, брат сестра 3 дена 
- за смрт на, родител на сопружник 2 дена 
- за смрт на дедо или баба 1ден 
- за селидба на семејството од едно во друго место , 2 дена 
- за селидба на семејството во исто место 1ден 
- за елементарни непогоди до 3 дена 

Во случаите од претходниот став, отсуството од работа 
се определува без оглед на бараното на процесот на работата 
и се користи во деновите на траењето на основите, врз основа 
на кој се остварува. 

Член 27 
Работникот има право на отсуство без надомест на пла-

тата особено во следните случаи: 
- неодложни лични работи; 
- нега на член на семејството, која не е медицински инди-

цирана, 
- за изградба или поправка на куќа, односно стан, 
- за лечење на своја сметка, 
- за учество на културни и спортски приредби, 
- за учество на конгреси, конференции и сл. 
- во други случаи на барање на работниците. 
Надлежниот орган, односно работодавачот може да го 

одбие барањето на работникот за отсуство од став 1 на овој 
член ако отсуството неповолно се одразува на процесот на 
работата. 

Заштита на работниците 

Член 28 
Работодавачот е должен да ги обезбеди потребните 

услови за заштита при работа во согласност со законот, колек-
тивниот договор и општиот акт. 

Работникот остварува заштита на работа во согласност 
со пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа и 
општиот акт. 

Член 29 
Работникот има право и должност да се запознае со про-

пишаните мерки за заштита при работа во врска со работата 
што треба да ја врши и со организирањето и со спроведува-
њето на заштита при работа. 

Претпријатијата.односно работодавецот е должен работ-
никот да го запознае со сите опасности на работа и со правата 
и обврските во врска со заштитата при работа и условите на 
работа. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се зака-
нува непосредна опасност за животот или здравјето, поради 
тоа што не се спроведени пропишаните мерки за заштита ири 
работа. 

Во случај од став 3 на овој член, надлежниот орган во. 
претпријатието односно работодавецот е должен веднаш да 
преземе мерки за осгранување на непосредната опасност за 
животот односно за здравјето на работникот. 

Член 30 
Работодавачот е должен во рокови и на начин кој се 

утврдени во колективен договор односно општ акт да обез-
беди медиумски прегледи на работниците заради откривал,е 
на професионални заболувања и нивни ефикасни лекувања. 

Член 31 
Работодавачот е должен да обезбеди здравствено-пре-

вентивен програмиран одмор како мерка на заштита на работа 
и зачувување на здравјето на работниците кои работат во 
тешки услови утврдени со колективен договор односно општ 
акт. 

Средствата за оваа намена во целина или делумно ,ги 
обезбедува работодавачот. 

Член 32 
Синдикатот покренува постапка пред надлежните органи 

доколку работодавачот не ги применува нормативите за заш-
тита на работниците при работа. 

Член 33 
На работничките распоредени на работа ноќе, согласно 

закон им се обезбедува: 
- оброк (или надомест за оброк), 
- организиран превоз или надомест за превоз, 
- присуство на стручни работници, 
- лекарски преглед на секои 6 месеци и 
- други погодности (продолжен дневен и годишен од-

мор). 
Синдикатот има право да го контролира исполнувањето 

и изведувањето на условите за воведување на ноќна работа. 
Во случаите кога не се обезбедени услови од став 1 на 

овој член, Синдикатот, бара од работодавачот веднаш да се 
прекине со ноќна работа. Ако барањето не се почитува Синди-
катот бара увид за тоа да изврши инспекцијата на трудот. 

Член 34 

Работодавачот е должен работникот кој во процесот на 
работа станал инвалид, односно му се намалила работната 
посебност, да го распореди на соодветно работно место во 

рок од 15 дена по правосилноста на решението со кое се 
утврдуваат изменетите работни способности на работникот. 

Член 35 
На работникот помал од 18 години може да му се утврди 

работно време пократко од полното работно време, но не 
помалку од 32 часа неделно. 

Член 36 

Во процесот на работа каде има еднолична работа, се 
организира микро - паузи како елемент на заштита при ра-
бота. Овие одмори не се сметаат во дневната пауза. Видот на 
работите, времетраењето и распоредот на користењето на 
овие паузи се утврдува со колективен договор односно општ 
акт. 

Одговорност на работниците 

Член 37 
Работникот е должен навремено, дисциплинирано и ква-

литетно да ги извршува работите и работните задачи сврзани 
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со неговото работно место, во духот на деловниот морал, 
правилата на стручната и професионалната одговорност, да ги 
чува средствата на работодавачот и со нив одговорно да распо-
лага и да ги користи. 

Неодговорното однесување повлекува и одговорност на 
работникот за сторената повреда на работните обврски со-
гласно Законот за која во зависност од видот и тежината на 
повредата се изрекува мерката јавна опомена, парична казна 
или престанок на работниот однос. 

Член 38 

За дисциплинската одговорност на работникот се приме-
нуваат одредбите од законот. 

Видот на повредите на работните обврски за кои се изре-
кува дисциплинската мерка, тежината на повредите, степенот 
на одговорност, условите, начинот и постапката за утврду-
вање на одговорноста на работникот се уредуваат со колекти-
вен договор односно општ акт. 

Член 39 
При изрекувањето на дисциплинската мерка треба да се 

има предвид особено: тежината на повредата и нејзините по-
следици, степенот на одговорноста на работникот, условите 
под кои повредата е направена и сл. 

Член 40 

Со колективен договор, односно општ акт поблиску се 
утврдуваат повредите на работните обврски за кои може да се 
изрече мерката парична казна и јавна опомена како и околно-
стите и условите под кои тешките повреди на работните обвр-
ски ќе се сметаат за повреди за кои ќе се изрекува мерката 
престанок на работен однос. 

Член 41 

Степенот на одговорност на работникот за сторената 
штета и износот на надоместокот на штетата го утврдува орга-
нот утврден со колективен договор односно општ акт на рабо-
тодавачот. 

Член 42 

Кога работникот во процесот на работа намерно или 
поради крајно неодговорно однесување направи штета на ра-
ботодавачот, а висината на штетата не може да се утврди или 
пак нејзиното утврдување би предизвикало несразмерно ви-
соки трошоци, надоместокот на штетата се утврдува во па-
ушален износ во висина на просечна плата на работникот во 
последните три месеци пред да настане штетата. 

Паушалниот износ на штетата го утврдува комисија која 
ја формира органот утврден во општ акт на работодавачот за 
секој конкретен случај. 

Член 43 

Висината на надоместокот за сторената штета може да се 
намали, или работникот да се ослободи од надоместувањето 
на истата, ако е направена ненамерно односно ако работникот 
има совесен однос кон работата. 

Заштита на правата на работниците 

Член 44 
По приговор на работниците по одлука донесена во прв 

степен одлучува органот утврден со колективен договор од-
носно општ акт. 

Кога работодавачот е физичко лице, по приговор на ра-
ботникот одлучува работодавачот. 

Доколку приговорот е поднесен по одлука со која се 
изрекува мерката престанок на работен однос, пред донесува-
њето на одлуката по приговорот се бара мислење од Синдика-
тот. 

Информирање на работниците 

Член 45 
Работодавачот обезбедува редовно и навремено инфор-

мирање на Синдикатот при работниците за: 

- годишните и повеќегодишните планови и развој, 
-позначајните деловни и развојни решенија што влијаат 

на економската и социјалната положба на работниците, 
- организациони промени, 
- годишните деловни резултати, 
- Нацрти, односно предлози на општи акти и одлуките со 

кои, во согласност со колективниот договор се уредуваат пра-
вата и положбата на работниците, 

- платите, надоместоците и другите ,примања и станбе-
ните прашања согласно колективниот договор односно опш-
тиот акт. 

Работодавачот ги определува формите на информирање 
на работниците. 

Учество на работниците во управување 

Член 46 

Работниците учествуваат во управувањето во согласност 
со законот, колективниот договор, статутот односно прави-
лата и другите општи акти на работодавачот. 

Остварувањето на правата и интересите на работниците 
врз основа на трудот односно капиталот, согласно став 1 на 
овој член, се врши преку Синдикатот односно преку друг ор-
ган, под услови и начин утврдени со закон, колективен дого-
вор, односно општ акт. 

Работничкиот совет односно друг соодветен орган на ра-
ботодавачот, се грижи за остварување на самоуправните права 
на работниците во согласност со Законот, колективниот дого-
вор односно општиот акт како и: 

- го следи извршувањето на колективниот договор и на 
општите акти на работодавачот што се однесуваат на социјал-
ната и економската положба на работниците. 

- одлучува за распределбата на делот од добивката што 
им припаѓа на работниците, распределбата на становите и 
станбените кредити и одлучува за користењето на средствата 
за непосредна заедничка потрршувачка, 

- ги утврдува ставовите на работниците, кои се доставу-
ваат до надлежните органи на работодавачот, ' 

- разгледува и други работи на барање на органите на 
работодавачот или синдикатот. 

Член 47 

Во претпријатијата во приватна сопственост со повеќе од 
50 работници може да се формира работнички совет. 

Работничкиот совет во претпријатието од претходниот 
став има исти надлежности какви што има според законот и 
колективниот договор и работничкиот совет во Мешовитото 
претпријатие. 

Ако во претпријатието се вработени помалку од 50 ра-
ботници, сите работници ја вршат функцијата на работнич-
киот совет. 

Член 48 

Работодавачот е должен да создава услови за непречено 
работење на работничкиот совет. 

Работничкиот совет има право, во договор со надлеж-
ниот орган на работодавачот, да организира работни разго-
вори и да прави потребни консултации заради запознавање со 
мислењето и ставовите на работниците за подготовка на сед-
ниците на работничкиот совет. 

Член 49 

Членот на работничкиот совет не може да биде повикан 
на одговорност ниту доведен во понеповолна положба вклучу-
вајќи го и неговото отпуштање од работа, поради својата ак-
тивност со која се штитат правата на работниците, доколку 
постапува во согласност со законот, општиот колективен до-
говор, овој колективен договор и општиот акт. 

Член 50 

Заради учеството на седниците на работничкиот совет на 
членовите им припаѓа надомест на плата, како тоа време да го 
поминале на работа. 

За вршење на функцијата. претседателот на работнич-
киот совет треба да му се овозможи ослободувано од работа 
со надомест на плата. 
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Работодавачот е должен да обезбедува стручно оспособу-
вање на членовите на работничкиот совет за извршување на 
нивната функција за време на траењето на мандатот. 

Работоводни органи н работници со посебни 
овластување и одговорности 

Член 51 

Потписниците на овој колективен договор, во рамките на 
овластувањата утврдени со закон, колективен договор и други 
акти, го штитат Остварувањето на правата и обврските на 
работоводни!^ органи и работниците со посебни овластувања 
и одговорности на работодавачот утврдени во статутот, прави-
лата или друг акт, доколку работат во согласност со закон, 
колективен договор и друг акт. 

Услови за работа на Синдикат 

Член 52 

Активноста на Синдикатот неможе да се ограничи со 
одлуки на органите, односно работодавачот. 

Член 53 

Работодавачот е должен да му создава услови за рабо-
тење и дејствување на Синдикатот согласно законот како и: 

- на барање на Синдикатот да му доставуваат податоци и 
информации за оние прашања што имаат најнепосредно влија-
ние на материјалната и социјалната положба на членовитена 
Синдикатот (работниците), како и информации за општестве-
но-економската материјалната и социјалната положба на ра-
ботниците од работа и работниот однос согласно член 45 на 
овој договор; 

- да дава мислење и предлози во постапката на донесу-
вање на одлуки и решенија што имаат битно влијание на мате-
ријалната и социјалната положба на работниците, а органот 
на работодавачот да ги разгледува мислењата и предлозите во 
присуство на преставник на Синдикатот; 

- да дава мислена во постапката за утврдување на одго-
ворноста на работникот за сторени повреди на работната 
должност и работните обврски, како и застапување на работ-
ниците пред надлежните органи на работодавачот и надвор од 
него; 

- стручни, административни и технички услови за работа 
на Синдикатот за остварување на синдикалните функции во 
согласност со надлежните органи на работодавачот и за соби-
рање и уплата на синдикалната членарина; 

- на предавникот на Синдикатот треба да му се овоз-
можи непречено комуницирање со преставниците на органот 
на управување, директорот, функционерот и работодавачот, 
како и да им се дозволи пристап на работни места кај работо-
давачот, кога тоа е неопходно за остварување на функциите на 
Синдикатот. 

Член 54 

Претставникот на Синдикатот неможе да биде повикан 
на одговорност ниту доведен во понеповолна положба, вклу-
чувајќи го и неговото отпуштана од работа за време на манда-
тот п две години потоа, поради синдикални активности со кој 
се штитат правата и интересите на работниците, доколку по-
стапувал во согласност со законот, општиот колективен дого-
вор, овој договор н општиот акт. 

Член 55 

На престапникот на Синдикатот треба да му се овозможи 
ослободување од работа за негово оспособување и ефикасно 
вршење на функциите на Синдикатот. 

Овластениот претставник на Синдикатот на ниво на ра-
ботодавачот се ослободува од работните обврски на работ-
ното место заради извршување на функциите на Синдикатот 
најмногу до 40 часа, претставникот на работната организација 
до 20 часа, а предавникот подружницата до 10 часа во текот 
на месецот ако тоа е предвидено со колективен договор од-
носно општ акт на работодавачот. 

За тоа време предавникот на Синдикатот има право на 
надомест на плата во висина на неговата плата. 

Начинот и времето на користењето на слободните саати 

на синдикалист преставник се уредува со колективен договор 
односно општ акт на работодавачот. 

Член 56 

Кај работодавач со над 500 членови на Синдикатот, пре-
давникот на Синдикатот функцијата ја обавува професи-
онално, ако тоа е предвидено со колективен договор односно 
општ акт. За тоа време му припаѓа плата во висина на онаа 
што ја остварувал пред отпочнувањето на функцијата, но не 
помалку од основната плата што ја добиваат работниците од 
VII степен на сложеност. Неговата плата се волоризира со 
остварениот пораст на платите кај работодавачот и има право 
на плата по основ на учество во добивката. 

Член 57 

Правата, обврските и одговорностите на синдикатот пре-
ставник од работниот однос се уредуваат со колективен дого-
вор односно општ акт, во согласност со Синдикатот. 

Остварување на правото на штрајк 

Член 58 

Правото на штрајк работниците го остваруваат според 
Правилата за штрајк на Советот на ССМ во согласност со 
закон. 

За време на штрајкот, работниците имаат право на надо-
мест, согласно колективен договор, односно општ акт но не 
помалку од 60% од најниската плата утврдена со овој колекти-
вен договор. 

III. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИТЕ И ДРУГИ 
ПРИМАЊА 

Плати 

Член 59 

Платата на работникот се состои од плата за извршена 
работа, плата од учество во добивката и надоместок на плата. 

Платите се пресметуваат во нето износ. 
Придонесите и даноците на платите на работниците ги 

плаќа работодавачот. 

Плата за извршена работа 

Член 60 

Платата на работникот за полно работно време утврдена 
врз основа на сложеноста на работните задачи не може да биде 
пониска од најниската плата утврдена за одделни степени на 
сложеност според член 63 од овој договор, која работодавачот 
е должен да ја исплати на работникот. 

Член 61 

Најниската плата секоја сеобезбедува социјалната и ма-
теријална сигурност на работникот и на неговото семејство, 
договорено ја утврдуваат и објавуваат потписниците на дого-
ворот, најдоцна до декември во тековната година за наредната 
година. 

Најниската плата за полно работно време за март 1992 
година изнесува 21.138,20 денари. 

Најниската плата од став 1 на овој член се усогласува 
најмалку еднаш квартално со пораст на трошоците на животот 
во однос на декември од предходната година, односно ме-
сечно, доколку месечниот пораст на трошоците на живот е над 
5% според податоците на Републичкиот завод за статистика, 
што се објавува до 10-ти во месецот за предходниот месец. 

, Член 62 

Работодавачот кај кого настанале потешкотш! во рабо-
тењето, врз основа на изготвена програма со која се обезбе-
дува надминување на настанатите проблеми и мислење од Син-
дикатот, може да утврди отстапување на најниската плата 
утврдена со член 61 од овој колективен договор, со тоа што 
отстапувањето од најниската плата за најнизок степен на сло-
женост неможе да изнесува повеќе од 20% од износот на најни-
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ската плата утврдена со овој колективен договор, а намалува-
њето не може да трае подолго од 6 месеци. 

Потписниците на овој колективен договор кога се при-
сутни објективни околности кои битно ги нарушуваат теко-
вите на репродукцијата во одредени групации, можат за однос-
ните групации односно работодавачи одекнувањето од став 1 
да го зголемат, доколку се оцени дека тоа е услов за избегну-
вање на отварање стечајна постапка. 

Работодавачот е должен на крајот на тековната година, 
доколку финансиските .резултати но годишната пресметка тоа 
го овозможуваат, на работниците да им изврши исплата на 
помалку иплатените плати во смисла на ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 63 

Најниската плата на одделни степени на сложеност на 
работи и работни задачи преставува основна плата. 

Основната плата за одделни степени на сложеност се 
утврдува така што најниската плата утврдена согласно член 61 
од овој договор се множи со коефициентите за одделните 
степени на сложеност: 

Коефициентите на групите на сложеност на работите и 
задачите според школската п9дготовка односно квалифика-
ција која се бара за нив се: 

I НКВ 
II ПКВ 
III КВ 
IV ССС 
V ВКВ 
VI ВШС 
VII ВСС 
VIII М-р 
IX Д-р 

1-ва група на работи и задачи, подразбира едноставно 
рутинска работа која не бара посебно образование, односно 
квалификација. Во оваа група се работи и задачи на кои рабо-
тат неквалификувани работници и работници кои не стекнале 
никаква додатна обука. 

Н-ра група на работи и задачи, подразбира помалку сло-
жени работи и задачи, односно работа со помош на едноставни 
средства за работа за кои се доволни писмени упатства, од-
носно интерна полу квалификација. За вршено на овие работи 
потребно е образование од втор степен - ПК. 

Ш-та група на работи и задачи, подразбира средно сло-
жени работи и задачи на кои работата се повторува, со повре-
мена појава на нови работи и задачи. Извршувањето на овие 
работи и задачи бара образование на ниво на квалификуван 
работник. 

1^та група, подразбира сложени и поразновидни работи 
и задачи за чие извршување с,е потребни консултации. Тука 
спаѓаат работи кои ги обавуваат квалификувани работници со 
завршено тригодишно училиште и поголемо работно иску-
ство, односно ВКВ работници (со Интерна квалификација), 
потоа работници со средна стручна подготовка. 

^ т а група, подразбира посложени работи и задачи кои 
бараат повисок степен на самостојност во работата. Тука спа-
ѓаат работи кои ги обавуваат ВКВ работници кои ВКВ квали-
фикацијата ја стекнале во редовни образовни институции, по-
тоа работници кои обавуваат работи кои покрај средна школ-
ска подготовка имаат завршено курсеви, специјалисти и 
слично. 

\^1-та група, подразбира сложени и специјализирани ра-
боти кои се извршуваат на разни машини и средства, работи на 
оперативно и стручно водење на работниот процес, анали-
тичко пратено на производството, специјални и администра-
тивни работи. За обавување на овие работи е потребно обра-
зование на ниво на виша стручна подготовка. 

VII-та група, подразбира сложени и мошне сложени раз-
новидни задачи кои бараат иницијативноно и креативност на 
работникот. Тоа се посложени работи на стручно водено, 
припрема на анализата, контрола и организација на работниот 
процес. За обавување на овие задачи е ,неопходно образование 
на ниво на висока стручна подготовка. 

VIII-та фула, подразбира најсложени работи и задачи за 
што е неопходно специјалистичко знаење, заради извршување 
на високо стручни и сложени работи вклучувајќи и работи во 
научно-истражувачките проекти. За вршење на овие задачи е 
потребно образование на ниво на висока стручна подготовка и 

завршен специјалистички профам на образование или маги-
стратура. 

1Х-та фула, подразбира најсложени работи и задачи со 1 

најголемо знаење за водење на процесот на производството на 
стопанисувањето, креативни и работни задачи, истражувачки 
труд и друго за чие извршување се неопходни одредени високи 
специјализации, докторат на наука. 

Со колективниот договор на претпријатието групите на 
сложеност на работите и задачите можат да се разработат во 
повеќе подфупи во зависност од значењето и специфичноста 
на работите и работните задачи.. 

Член 64 
Со колективен договор односно општ акт работодавачот 

ги утврдува нормативите - стандардите за работа, односно 
реално очекуваните ефекти од работењето со кои се запозна-
ваат работници,те. 

Резултатите од работењето на работникот ги утврдува 
односно оценува работникот кој го води и организира проце-
сот на работа односно работодавачот. 

Во случај кога поголем број работниците не ги исполну-
ваат утврдените норми и нормативи Синдикатот покренува 
барано за нивно преиспитување. Доколку Синдикатот не се 
согласува со извршеното преиспитува^ кај работодавачот, .се 
бара мислење на соодветна стручна институција. 

Со колективен договор, односно општ акт може да се 
утврдуваат посебни нормативи врз основа на кој на работни-
кот може да му се исплати поголема плата од најниската плата 
за одделен степен на сложеност предвидено со член 63 од овој 
договор за што со работникот се склучува посебен договор. 

Член 65 
Основната плата на работникот се зголемува кога работ-

никот работи во услови на потешки од нормалните за дотнч-
ното работно место. Со колективниот договор односно опш-
тиот акт се утврдуваат условите за работа потешки од нормал-
ните за одделни работни места и процентот на зголемувањето. 

Како потешки услови за работа, во смисла на став 1 од 
овој член, се сметаат:/влага, бучава, опасност од инфекција, 
височина, прашина, зрачено, температура, чад, работа под 
земја и други специфичности. , 

Член бб 
Основната плата на работникот се зголемува најмалку но 

час: 
- за прекувремена работа 35% 
- за работа ноќе 35% 
- за работа во турнус 5% 
За работа во денови на празници утврдени со закон ра-

ботникот има право на надомест на платата што му припаѓа 
кога во тие денови не работи, и плата за поминатите часови на 
работа зголемени за 50%. -

Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. ' 
Член 67 -

' ' . ' ' ' ' ' Ј. Ј,ј 
Работникот има право и на 0,5% додатокот на основната 

плата за секоја година работен стаж. 
Член 68 

Работникот кој со спогодба времено е распореден кај 
друг работодавач, на работното место кое одговара на него-
виот степен на стручна подготовка, неможе да добива пониска 
плата од основната плата што ја имал пред распоредувањето. 

Член 69 
Работникот со намалена работна способност предизви-

кана од старост и истоштеност, а кој е 5 години пред одено во 
пензија и е распореден на помалку вреднувано работно место, 
добива плата во височина на основната плата од претходното 
работно место, валоризирана со тековниот пораст на платите 
кај работодавачот. 

Плата од учество во добивка 

Член 70 
Работникот има право на плата и но основ на остварена 

добивка, во согласност со закон, колективен договор односно 
општ акт. \ 

Работодавачот однапред го определува делот од добив-
ката што ќе се распределува за плати и за тоа го известува 
Синдикатот. Ј 
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Член 71 
Поединечното учество на секој работник во распредел-

бата на делот од добивката за плати е сразмерно на учеството 
на неговата плата во вкупните средства за плати во пресмет-
ковниот период за кој се утврдува добивката. Добивката може 
да се исплатува и во вид на акции. 

Во платата на работникот во смисла на став 1 од овој 
член не се засметуваат надоместоците на плата. 

Член 72 
За работоводни те органи и работниците со посебни овла-

стувања и одговорности утврдени со Статутот или друг општ 
акт на работодавачот неважи делот од овој договор со кој се 
регулираат платите. 

Платите на лицата од став 1 на овој член ги определува 
органот што ги избрал. 

Надоместоци на плата 

Член 73 
На работникот му припаѓаат надоместоци на плата за: 
- годишен одмор, 
- празници согласно закон, 
- одсуство од работа Согласно колективен договор од-

носно општ акт, , 
- стручно оспособуван^ и преквалификација,- односно 

доквалификација согласно потребите на-работодавачот, 
- чекање на работа (застој на работниот процес без вина 

на работникот), 
- други случаи утврдени со колективен договор односно 

општ акт. 
Надоместокот на плата на работникот во случај на став 1 

од овој член се утврдува во височина на исплатената плата на 
работникот за периодот утврден со колективен договор од-
носно општ акт, кој неможе да биде подолг од последните три 
месеци. 

Надоместокот на плата од став 1 на овој член, алинеа 4, 
се валоризира со просечниот пораст на платите кај работода-
вачот. 

Член 74 
Надоместокот по основ на придонесот на зголемувањето 

на доходот и добивката од иновации, рационализации и други 
видови творештво се утврдува најмалку во износ од 10% од 
нето годишната добивка што се остварува од примената на 
иновацијата, рационализацијата или друг вид творештво врз 
основа на договор склучен меѓу работникот и работодавачот. 

Член 75 
За време на приправничкиот стаж на работникот му при-

паѓа најмалку 79% од основната плата предвидена за работ-
ното место за кое се оспособува. 

На приправник волонтер за вршење на работите и работ-
ните задачи му се исплатува паричен надоместок на товар на 
средствата на организацијата надлежна за работите на врабо-
тувањето во висина утврдена со нејзин акт. 

Член 76 
На учениците и студентите за време на задолжителна 

производна работа и практика им припаѓа надоместок доколку 
тоа е утврдено со колективен договор односно општ акт. 

Учениците и студентите имаат право на исхрана и превоз 
до и од работа каде се тие организирани. 

Член 77 
Работодавачот со колективен договор односно општ акт 

ги утврдува условите и околностите во кој може да се органи-
зира привремен принуден одмор. 

На работникот за време на принудениот одмор му припаѓа 
надоместок на плата најмалку 80% од основната плата што ја 
остварил во претходниот месец со надоместок за работен 
стаж. 

Член 78 
За време на времена неспособност за работа до 7 дена 

работникот има право на надоместок на плата во висина од 
70%; од 15 дена, почнувајќи од првиот ден на боледувањето, 
80%; и до 60 дена за сите денови, 90% од просечната плата на 
работникот исплатена во претходниот месец. 

За професионалните заболувања и повредите на работа и 
за другите случаи утврдени со закон, надоместокот се утвр-

дува во височина од 100% од основицата утврдена во став 1 на 
овој член. 

Други примања 

Член 79 
Работникот има право на одделни надоместоци и при-

мања во висина утврдена со овој договор. 
Основицата за пресметување на надоместоците и другите 

примања на работниците претставуваат просечната месечна 
плата во стопанството на Републиката исплатена во претход-
ните три месеци. 

Висината на одделните надоместоци и примања се утвр-
дува во процент од основицата и тоа: 

- 25% за регрес за исхрана доколку општествената ис-
храна не е организирана, 

- 100% за регрес за годишен одмор, 
- 8% за дневници за службени патувања, а за странство 

во висина што е пропишана за работниците во органите на 
управата, 

- 60% за одвоен живот од семејството, 
Покрај надоместоците од став 3 на овој член на работни-

кот му се исплатува и: 
- трикратен износ од основицата при заминување во пен-

зија, 
- теренски додаток во зависност од обезбедените услови 

за престој на работникот на терен (сместување, исхрана и сл) 
согласно колективен договор односно општ акт. 

- трошоци за превоз во локалниот јавен сообраќај до и од 
работа над 2 километра само во случај кога нема организирано 
превоз, а превозот како услов при рабо“та е утврден со колек-
тивен договор односно општ акт кај работодавачот. 

- до 30% од цената на литар гориво за соодветно возило 
по поминат километар со патен налог за надомест на трошо-
ците за користење на сопствен автомобил. 

- во случај на смрт на работник или на член на семејно 
домаќинство, за потешки последици од елементарни непо-
годи, како и за подолго боледување, надоместок чија височина 
се утврдува со општ акт на работодавачот при што неможе да 
биде помала од основицата од став 2 на овој член. 

- во случај на селидба за службени потреби, во висина на 
трошоците за селење, 

- јубилејни награди за најмалку 10 години работа кај ист 
работодавач, во висина на основицата од став 2 на овој член, 
доколку е утврдена со колективен договор односно општ акт. 

Дневниците за службени патувања, регресот за исхрана и 
теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат. 

Надоместокот за одвоен живот и теренскиот додаток ме-
ѓусебно се исклучуваат. 

Член 80 

На работникот му припаѓа испратнина во случај кога е 
прогласен за технолошки или економски вишок и писмено 
изјави дека сака да му престане работниот однос и дека трајно 
ќе го реши вработувањето и таа неможе да биде помала од 24 
просечни месечни плати. 

Основицата за пресметка на овој надоместок преставува 
просечна месечна “плата кај работодавачот остварена во три-
месечието во кое се остварува правото на испратнина. 

IV. УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ И 
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 

Член 81 

За решавање на недоразбирања меѓу учесниците на овој 
колективен договор што неможат да се решат со меѓусебно 
спогодување се формира комисија за усогласување. 

За недоразбирање во смисла на став 1 на овој член се 
смета нерешено правно или друго прашање кое произлегува 
од примената на колективниот договор или кое ќе настане 
како последица од неприфаќање на предлог за измени и допол-
нувања на колективниот договор доколку учесниците имаат 
различни мислења во поглед на неговото решавање. 

Член 82 

Секој од учесниците8 именува два члена во комисијата за 
усогласување. 

Членовите на комисијата спогодбено именуваат претсе-
дател. 
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Член 83 

Постапката за усогласување во случаите од член 81 за-
почнува на барање на еден од учесниците на овој колективен 
договор. 

Член 84 

Усогласувањето е неуспешно ако еден од учесниците пи-
смено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето дека 
истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што учесниците ќе го постигнат 
мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија при усогласувањето се допол-
нува или изменува колективниот договор. 

^Член 85 

Ако постапката за донесување е неуспешна, спорот ќе се 
решава пред арбитража. 

Бројот на арбитрите е непарен. 
Секој од учесниците именува еднаков број на арбитри, а 

најмалку еден. ' 
Претседателот на арбитражата го именуваат арбитрите 

спогодбено од редот на научни и стручни работници. 
Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкуп-

ниот број членови. Одлуката на арбитражата е конечна. На 
постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за 
избраните судови од Законот за процесната постапка. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 86 

Овој колективен договор важи една година од денот на 
склучувањето. 

Одредбите на овој договор не се применуваат на одно-
сите кои на поинаков начин се уредени со постојните и другите 
закони или прописи. 

Учесниците можат во било кое време спогодбено да го 
изменат договорот. 

Член 87 

Секој учесник може да предложи измени и дополнувања 
на колективниот договор. 

Предлогот образложен во гшсмена форма се доставува 
до другите учесници, кои се должни да се изјаснат по предло-
гот во рок од 30 дена. 

Во случај ако другите учесници не го прифатат предло-
гот за промени или не се изјаснат по предлогот во рок од став 1 
на овој член, по претходно неуспешно усогласување, учесни-
кот - предлагач може да започне постапка пред арбитража. 

Член 88 

Учесниците во колективните договори од претпријати-
јата од стопанството се должни одредбите на истиот да го 
усогласат со овој колективен договор во рок од два месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој колективен договор. 

Работодавачите се должни да ги усогласат општите^акти 
со одредбите на овој договор, односно да донесат колективен 
договор во рок од 4 месеци од денот на влегување во сила на 
договорот. 

Со општите акти од став 2 на овој член се утврдува дали 
ќе се склучат договори за “работа согласно член 9 на овој 
колективен договор и со работниците кои се во работен однос. 

Член 91 

Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Синдикат на работниците 
од текстилната, кожар-

ската и чевларската инду-
стрија на Македонија 

Претседател, 
Милица Љубецкиј, с.р. 

Стопанска комора на 
Македонија 

Собор за текстилна индустрија 
и конфекција 
Претседател, 

м-р Димитар Стојановски, с.р. 

49. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните права од 

работен однос („Службен лист на СФРЈ“ бр.60/89 и 42/90), 
Министерството за здравство на Република Македонија и Са-
мостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заш-
тита на Република Македонија, склучуваат. \ 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Во Колективниот договор за здравствената дејност 
(„Службен весник на РМ“ бр.4/92), во член 18 став 1 точката 
на крајот се брише и се додаваат зборовите „а не повеќе од 60 
дена“. 

Член 2 
Во член 24 став 2 се брише. 

Член 3 

Членот 28 се менува и гласи: „На работниците по основ 
на работен , стаж им припаѓа годишен одмор и тоа: 

- од 1 - 5 год. работен стаж 
- од 5 -10 год. работен стаж 
-од 10-15 год. работен стаж 
- од 15 - 20 год. работен стаж 
- од 20 - 25 Год. работен стаж 
-преку 25 год. работен стаж 

Здена 
4 дена 
5 дена 
6 дена 
7 дена 
8 дена 

Член 4 

Во член 35 алинеја 1, број „3" се заменува со бројот „5", 
по алинеја 10 се додава алинеја 11 која гласи: „За дарување на 
крв 2 дена“. 

, Член 5 

бо член 36, после став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„отсуството од став 1 од овој член може да изнесува најдолго 3 
месеци“. 

Член 6 

Член 89 

Учесниците се должни да го спроведуваат и следат оства-
рувањето на колективниот договор. 

За толкување на одредбите на договорот учесниците 
формираат комисија. 

Секој од учесниците на колективниот договор именува 
по два члена во Комисијата за толкувано на одредбите од 
договорот. 

Член 90 
Колективниот договор се регистрира кај надлежниот ре-

публички орган на управата. 1 

Во член 40 став 2 зборовите: „за таквата повреда дисци-
плинската комисија ќе му изрече мерка за полесна повреда на 
должностите и работните обврски (јавна опомена или парична 
казна)" се бришат, а по зборот обем се додаваат зборовите 
„дисциплинската комисија го известува работоводниот орган 
за својата одлука и предметот му го препраќа на негова над-
лежност“. 

Член 7 

Во член 41 ̂  став 1 зборовите „или друг овластен работ-
ник“ се бришат. 
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Член 8 

Во член 45, став 1 се заменува со нов став, кој гласи: 
„Кога работникот дал писмена изјава дека не сака да работи 
во организацијата, односно работодавачот и дека го преки-
нува работниот однос, има право и должност на отказен рок 
кој изнесува најмалку 30 дена, а најмногу 90 дена од денот кога 
дал писмена изјава“. 

Член 9 

Во член 71 цената најработната сила за најнизок степен 
на сложеност изнесува за месец март 21.138,20 денари, од-
носно 116,00 де.нари на час. 

Член 10 

Пред занимањата од I фула на сложеност се додава: 
коефиcиените во секоја група се зголемуваат до коефициен-
тите на,следната група, но не помалку од 0,05. 

Во член 73 и ,во понатамошниот текст секаде каде стојат 
износи во динари се бришат. ; , 

Во член 73, став 3 во групата VII-1, алинеа 1 по Зборот 
„стоматологија“ се додаваат зборовите „и дипломиран фарма-
цевт“. Во групата во алинеа I по зборот „стоматологи-
ја“ се додаваат зборовите „и дипломиран фармацевт“. Во фу-
иата VII, алинеа I после зборот „стоматолошка“ се додаваат 
зборовите „и дипломиран фармацевт“. 

Во занимањата од II група на сложеност после алинеа 11 
се додава нова алинеа „садомијач во лабораторија, трансфу-
зија, инфузија и нуклеарна медицина“. 

Во занимањата од III група на сложеност после алинеа 3 
се додаваат нови алинеи и тоа: 

- возач, котлар, стенодактилограф, сервисерка, прода-
вач, ТТ, механичар, електричар, ТВ механичар, телефонист 
(КВ). 

Занимањата од IV група на сложеност се менуваат и 
гласат: „Занимања од IV група на сложеност однос 1,90". 

Сложени работи, односно занимања за кои е потребно IV 
степен на стручна подготовка, односно пошироко квалифику-
вани или стручни профили: 

- технички секретар; 
- секретар архивар; 
- секретар за настава; 
- административни работници; 
- стецодактилофаф I-а класа; 
- статистичар - евидентичар: п 
- архивар - дактилограф; 

1 - архивар- магационер; 
- референт - администратор; 
- оперативен службеник; 
- референт за прием на испис; 
- референт за студентски прашања; 
- економ - домаќин; 
- информатор; 
- сервисер - техничар; 
-електро.машински и противпожарен техничар; 
- библиотекар; 

, - касиер; 
Занимањата од V фула на сложеност се менуваат и гла-

сат: 
Занимања од V фула на сложеност: 
- подгрупи V/1 однос 2,20. 
Сложени работи односно занимања: 
- општа мадшдонск^ сестра (приемно и картотека); 
-благајник; 
- инкасатор; 
- пресметувач на плати; 
-фактурист; 
- финансов - материјален книговодител; 
- ликвидатор; 
- референт за ОНО и рСЗ; 
- референт за работни односи; , 
- оператор на терминал; 
- контер. 
Под група У/2 однос 2,40 
Сложени работи, односно занимања за кои е потребно V 

степен на стручна подготовка, односно средно училиште или 
ВКВ работници (стекнато преку образование): 

- медицинска сестра; 
- инструментарка; 
- инструментарка - акушерка; 
- медицинска сестра - анестетичар; 
- медицинска сестра во интензивна нега; 
- аку шерка во родил на сала; 
- медицинска сестра на дијализа; 
- физиотерапевт во реаникшртја; 
- патронажна медицинска сестра; 
- медицинска сестра во итна медицинска помош; 
- медицинска сестра во домашна посета; 
- медицинска сестра - болничар; 
- медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра; 
- негуваТелски техничар за нега на болен; 
- лаборант, лаборантски техничар, фармацевтски техни-

чар, хемиски техничар, санитетски техничар, фнзиотерапевт, 
лаборант, препаратор, циготенски техничар, перфузионнст, 
забен техничар, радиолошки техничар, ветеринарен техничар, 
фотолаборант и дезннсектор, профамер на компјутер, забари 
дентисти. 

Во занимање од VI фула на сложеност по првата алинеја 
се додава нова алинеја која гласи: „вши санитарен техничар, 
виш социјален работник, виш забен техничар , виш физиоте-
рапевт". 

Во затегањата од VII фула на сложеност, подфупа 
VII-а. Во првата алинеја заборавите „дипломиран фарма-
цевт“ се бришат. ' , 

Втората и третата алинеја се бришат. 
Во четвртата алинеја по зборовите „професор-библиоте-

кар" се додаваат зборовите: „дипломиран социјален работ-
ник“. 

Во подфупата \П(1/1-б во алинеја 1 по зборот стоматоло-
гија се додават зборовите: „и дипломирани фармацевти“. 

Во алинеја 2 по зборот примариус се додаваат зборовите: 
„дипломиран фармацевт примариус“. 

По, алинеја три се додава алинеја IV која гласи: „фарма-
цевт на специјализација“. 

Во подфупата УП/2-а во алинеја 1 зборовите „фармацевт 
и биохемичар“ се бришат. Алинеја 5 се брише. 

Во иодгруиата VII/2-б по алинеја 2 се додава нова алинеја 
3 која гласи: „дипломиран фармацевт специјалист, специја-
лист по медицинска биохемија“. 

После алинеја 5 се додава нова алинеја која гласи: „аси-
стенти“. 

Во занимања од VIII група на сложеност. 
Во подфупата VIII-а се додава нова прва алинеја која 

гласи: „доктор на науки“ другите алинеи се поместуваат за 
еден број погоре. 

Член II 

Членот 86 се менува и гласи: „На работоводните органи и 
раководните работници но основ на раководена и одговорност 
платата им се зголемува и тоа: 
- директор на клинички центар 1,20 
- директор на медицински центар здравствен дом 

со над 2500 враб. 
- директор на клиника, институт, општа и 

специјална болница и завод 1.00 
- директор на здравствен дом под 2500 

вработени 1,25 0,95 
- директор на природно лекувалиште 0,85 
-директор на работна единица 0,80 
- директор на здравствена станица 0,75 
- директор на самостојна аптека 
- раководител на одделение, Поликлиника или 

центар 
- раководител на лабораторија, кабинет, отсек., 

операциона сала. дневна болница - диспанзер 0,40 
-раководител на единица 0,30 
- главна медицинска сестра во стационар 0,20 
-одговорна мед.сестра во ДНЗ 0,10 
Администрација 
-раководител на служба ' 0,80 
- раководител на сектор 0,30 
-раководител на одделение 0.20 
- раководител на отсек 0,10 

На заменикот директор (финансиски директор) на соод-
ветната здравствена установа по основ на раководена, пла-
тата му се зголемува 85% од предвидениот додаток за дирек-
тор. 

1,10 

0,70 

0,70 
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На помошникот директор на соодветната здравствена 
установа по основ на раководење платата му се зголемува 80% 
од предвидениот додаток за директор. 

На секретарот на соодветната здравствена установа по 
основ на раководење платата му се зголемува во висина од 
70% од предвидениот додаток за директор. 

Платата по основ на раководење и одговорност може да 
биде зголемена само по еден основ. 

Член 12 

Во членот 88 во став 1 зборовите „сите денови од прет-
ходниот месец“ се заменуват со „последните три месеци пред 
настанување на случајот“. 

Член 13 

Во член 93 после став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„На работникот му припаѓа надоместок за теренски додаток 
најмногу во износ од 60% од височината на дневницата што се 
исплатува во тој период“. 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 14 

Во член 97 став 1 алинеја 1 се менува и гласи: „најмалку 
24 просечни месечни плати“. 

Член 15 

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и соци-
јална заштита на Република Македонија и Министерството за 
здравство ќе подготват пречистен текст на Колективниот до-
говор. 

Член 16 

По еден претставник од Министерството за здравство, 
Министерството за труд и социјална политика и Самостојниот 
синдикат за здравство, фармација и социјална заштита ќе ја 
сочинуваат комисијата која ќе ги верифицира правилниците за 
плата согласно Колективниот договор за здравство. 

Член 17 

Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен вест!к на Репу-
блика Македонија“. 

Министерство з а здравство н а 
Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а 

Министер , 
п р о ф . д-р П е р к о Колевски, с. р. 

Самостоен синдикат за здравство, 
ф а р м а ц и ј а и социјална заштита 

на Република Македонија 
Претседател , 

доц, д -р Мирко Спироски, с. р. 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О П Ш Т И Н С К И С У Д С К О П Ј Е И - С К О П Ј Е 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на 
тужителот Валентина Николова од Скопје, ул. „Спиро Црне“ бр. 3, 
против тужениот Николов Миле од Скопје, сега со непозната адреса во 
Канада. 

Се повикува тужениот Николов Миле, од татко Кирил, да се јави 
во овој суд во рок од триесет дена по објавувањето на овој оглас или во 
истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од триесет дена, на истиот ќе 
му биде определен привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси пред судот. ^ 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, Х.П.бр. 1091/92. (178) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на 
тужителот Ќани Али од Скопје, ул. „Демирхисарска" бр. 1, против 
тужената Ѓурѓана Али, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Ѓурѓана Али од Скопје, да се јави во судот 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапу-
вана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, Х1.П.бр. 1535/92. (179) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за 
отказ на договор за стан против тужителот Т.П. „Гостиварска тргови-
ја“ Гостивар, против тужениот Бајрами Рамазан од Гостивар, сега со 
непозната адреса во Германија. 

Бидејќи тужениот Бајрами Рамазан е со непозната адреса во 
Германија, за привремен застапник му е поставен Фидани Шоип, стру-
чен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го застапува 
тужениот се додека не се појави пред судот односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр.801/92 (180) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар предлагачот Илиески Богдан 
од Гостивар, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 29, има поднесено предлог за 
уредување на меѓа против Николоски Богдан од с. Тумчевиште - Гости-
варско Илиески Живко од с. Тумчевиште, Гостиварско. 

Се повикува противникот Николоски Богдан од с. Тумчевиште 
кој сега се наоѓа на привремена работа во Германија со непозната 
адреса, да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот или да ја достави сегашната адреса на живеење. 

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

Од Општинскиот суд во Гостивар, ВПП 15/92. (181) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Опиггинскиот суд во Кичево заведен е спор по тужбата на 

Идризоски Зудија од Кичево, против тужената Идризоска Решија, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Решија Идризоска во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Кичево 
или да ја достави својата точна адреса. 

Доколку тужената не се јави во определениот рок од 30 дена или 
не ја достави на судот својата точна адреса, судот по службена долж-
ност ќе и постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините 
интереси По спорот за развод на брак. 

Од Општинскиот суд во Кичево, П.бр.544/92. (183) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О К Р И В А П А Л А Н К А 

П р е д Општинскиот суд во Крива Паланка е заве-
дена постапка по предлог на Васил Марковски о д с. 
Дурачка Река, за утврдување смрт кај лицето Алекса 
Марковиќ, порано о д с. Дурачка Река, умрен во текот 
на 1909 година во с. Кркља, а с о место на живеење во с . 
Дурачка Река. 

Се повикуваат сите лица ш т о знаат било какви 
податоци за смртта на сега пок. А л е к с а Марковиќ, по-
рано од с. Дурачка Река, да се јават во Општинскиот 
суд во Крива Паланка во рок о д 15 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „ С л у ж б е н весник на Ре-
публика Македонија“. П о истекот на р о к о т од 15 дена 
о д објавувањето на огласот , ќе се донесе решение со 
кое ќе се утврди денот , месецот и годината на смртта на 
пок. Алекса. 

О д Окружниот стопански суд во Крива Паланка, 
Впп. 74/92. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка по тужбата на 
тужителот Беќир Заим од с. Слатина, против тужените Крстевски 
Светозар од Скопје, Милојевиќ Коца од Скопје, како и Митана Пе-
тровска и Крстевски Лазо, двајцата во странство во САД со непозната 
адреса, поради утврдување на сопственост, вредност 30.000.00 денари. 

Бидејќи тужените Митана Петровска и Лазо Крстевски се на-
оѓаат со непозната адреса во САД, се повикуваат во рок од 15 дена да се 
јават во судот или, пак, да одредат свој полномошник кој ќе ги заста-
пува нивните интереси во постапката. По истекот на рокот, судот ќе 
одреди старател преку Центарот за .социјални работи во Гетово кој ќе 
ги застапува нивните интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Гетово, П.бр.963/92. 4 (182) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на 
тужителот Минахи Шабан од Тетово, против тужениот 
Бајрам Фејзулахи од с. Требош со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Бајрам Фејзулахи од с. Тре-
бош да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави полномошник. Во спротивно судот 
ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1011/92. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за односи со странство на Република Македо-
нија огласува дека со решението бр. 14-7353/2 од 15.VII.1992 година го 
запиша во регистарот претставништвото на странското лице „Сатбго 
Ѕа1еѕ АВ" - 1лпк1, Шведска, со следните податоци: 

1. Претставништво „Салиага Ѕа1еѕ АВ", со седиште во Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 1,16/1-4. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори 

за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од 
Република Македонија, договори за долгорочна производствена коопе-
рација, деловно-техничка соработка и странски вложувања, как,о и 
следење на извршувањето на заклучените договори. 

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е. 
Атанасов Никола. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото 
може да отпочне со работа. 

Од Министерството за односи со странство (1249) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

3063/92,-на регистарска влошка бр. 1-17805-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпријатие„ 
за производство и трговија „Р РИТА“, експорт - импорт, Скопје, ул. 
„Никола Русински“ бб. 

Скратен назив на фирмата: ППТ „РРИТА" Скопје. 
Основач е Џевад Азири, со акт за основање од 1.Ш.1992 година. 
Дејности: 011390; 012310; 012321; 012322; 060502, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 
070128, 070129, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221' 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070230, 070260, 
110303, 110309. 

Дејности во надворешно -трговски промет: 070310 и 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-

јатието одговара со целиот свој имот - целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Џеват Азири, директор, со нео1раничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3062/92. (1246) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1715/92, на регистарска влошка бр. 1-5484, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Д.О.О, под фирма: Трговско претпријатие на големо 
и мало „Меркур - импорт“ извоз - увоз ДОО. „Струга - промет“ -
Струга, П.О. 

. Основач: ТП „Меркур - импорт“ А.Д. Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070213, 070212, 070214, 070240, 070250, 070260, 080113, 
080190, 060502, 050302, 110301, 110304, 110309, 070310, 070320, малогра-
ничен промет. 

Друштвото во промет со трети лица има полни овластувања и 
полна одговорност. 

Овластено лице за застапување Митрески Митре, е.д. директор, 
Од окружниот стопански суд во Битола. (1247) 

Окружниот стопански суд' во Скопје, со решението Срег. бр. 
7431/92, на регистарска влошка бр. 1-20817-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар претпријатието под фирма: Претпријатие за промет и 
услуги ,Денда" извоз - увоз, Д.О.О., Скопје ул. „Џумајска" бр. 5-6. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 19.VI. 1992 година, а 
основач е Дејан Момировски од Скопје, МБ 1809968450082. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070215, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 

070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 090121, 090123, 110302, 110309, 110909. Дејности во надвореш-
нотрговски промет: 070310, 070320, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешен и внатрешен про-

мет е Дејан Момировски, директор, со неограничени овластувања. 
Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7431/92 (1228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4708/92, на регистарска влошка бр. 1-18672-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатие за 
промет, услуги производство и извоз - увоз „Бо-Па Македонски“, 
Д.О., ул. „Козле - 1" бр. 6, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 15.ГУ. 1992 
година, а основач е Павлоски Борис од Скопје, ул. „Козле - 1" бр. 6 

Дејности: 030003, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 
013400, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 

"070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113 , 080114 , 080119, 080190, 
080210, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 
090140, 090150, 090209, 020302, 110301, 110302, 110309, 110909. 

Дејности во надворешен промет: 070310, 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-

јатието одговара со сите свои средства - целосна-одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Павловски Борис, основач и директор, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, бр. 470/92. (1245) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2375/92, на регистарска влошка бр. 1-3625-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на МЗТ Инжинеринг ДОО -
Скопје, со следните податоци. Дејноста се проширува со: во внатрешен 
промет 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140; 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224,. 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260; во надво-
решен промет: 070310, 070320. 

Се запишува генерален директор Мирослав Милошевски, без 
ограничување. Застапување во надворешен промет Мирослав Мило-
шевски,, генерал ен директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2375/92. (1248) 

Окружниот стопански суд во Скопје, с(? решението Срег. ор. 
8607/91 од 24.Ш. 1992 година, на регистарска влошка 1-16732-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишување право за вршење работи во надворепгно-
трговскиот промет под фирма:. Претпријатие за трговија на мало в 
големо „ДАЃДАЈШЈА БИЗНИС^, Џ.О., експорт-импорт, Скопје, ул. 
„Франц Розман“ бр. 9-6. 

Претпријатието е основно со акт за основање од 16.Х11.1991 
година, а основач е Шаип Сулејмани. 

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070227; 070230; 
070240; 070250; 070260; 050100; 050302; 0801; 08011; 080111; 080112; 
08012; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190,08020; 080201; 080202; 
030003; откуп и промет со волна и кожа; откуп и промет со сите видови 
земјоделски и сточарски производи и живина; 110309; 110903; 110909; 
020302. 

Дејност во надворешно-трговско работење: 070310; 070320; по-
средување во надворешно-трговско-работење; застапување на странски 
фирми; продажба на странска стока и консигнација; малопродажен 
промет со Албанија, Бугарија и Грција; изведување градежни работи во 
странство. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трето лице одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за затапување во внатрешно и надворешно тргов-
ско работење е Шаип Сулејмани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8607/91 (428) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1014 
од 13.III. 1992 година, на регистарска влошка 1-16120-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна соп-
ственост под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги 
„БАНИМА", со Д.О., Кичево, ул. „Јанко Михајлоски“.бр. 110. 
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Претпријатие е основано со акт за основање од 24.1.1992 година, 
а основач е Ѓорѓиевски Благојче, ул. „Јанко Михајлоски" бр. 110 -
Кичево 

Дејности: 011941; 011949; 012321;012322; 012323; 012421; 012429; 
013200; 013904; 020110; 020120; 020140; 030003; 050100; 050301; 050302; 
060501 ;060502;060503; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070126; 070127;070128; 070129; 070132; 070140; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080119; 080121; 080201; 
080201; 090121; 090131; 090140; 090181; 090183; 090209; 110201; 110302; 
11030Ѕ; 110402; 110403; 110404; 110903; 110905; 110909; 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Ѓорѓиевски Благојче, директор 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1014/92 (427) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10666/91 од 03.111.1992 година, на регистарска влошка 1-15592-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост под фирма: Претпријатие во приватна сопственост за про-
изводство и промет угостителство и туризам, лични и деловни услуги, и 
увоз-извоз „ЦЕЦА“, д.о., Неготино со седиште на ул. „М. Тито'4 128-3/ 
1 Неготино, основано е на 17.12.1991 година, со акт за основање од 
страна на основачот Јованова Олга од Неготино ул. „М: Тито“ 128-3/1. 
'Дејности што ги врши претпријатието се: 013022; 013072; 013111; 
013112; 013113; 013114; 013115; 013119; 013121; 013909; 020110;020120; 
020130; 020140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121,070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 
070150; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 0702590; 070260; 
070310; 070320; 080119; 080121; 080122; 080123; 080190; 080201; 080202; 
110903; 110909; 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. Основачот 
одговара само до висина на вложените средства. Директор на претпри-
јатието е Симов Тодор. Овластени лица за застапување во надворешно 
трговското работење се Јованова Олга - основач и Симов Тодор -
директор без ограничување на овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје Срег. бр. 10666/91. 
(422) 

ОкружниотстопанскисудвоСконје,сорешениетоСрег.бр.9676/91 ,на 
регистарска влошка бр. 1-16240-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
Претпријатието за интелектуални услуги, издавачка дејност и промет 
на големо и мало, увоз-извоз „Мегатренд", Д.О.О., Скопје, бул. „Јане 
Сандански“ бр.86-6-14. Претпријатието е основано со акт за основање 
бр.01-01 од 24.Х11.1991 година од страна на Тодорова Ана од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр.86-6-14. 
Дејности: 110620; 110302; 120205; 120311; 110303; 110904; 07021; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070223; 070229; 07011; 
070111; 070112; 070113; 070119; 07012; 070121; 070123; 070125; 070126; 
070128; 070129; 070310; 070320; 110909; 110309. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Тодорова Ана, директор, без ограни-
чување. 
Лице овластено за застапување и вршење на работи на надворешно 
трговскиот промет е Тодорова Ана, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег.бр.9676/91 (815) 

ОкружниотстопанскисудвоБитола,сорешениетоСрег. бр.2066/92,на 
регистарска влошка бр. 1-5731, го запиша во судскиот регистар При-
ватното услужно трговско претпријатие на големо и мало „Корунпром" 
увоз - извоз, ул. „Битолска“ бб, Демир Хисар. Основачи на претприја-
тието се Коруноски Збран, ул. „Васил Карангелевски" бр. 231/5, Би-
тола, и Коруноска Сузана, ул. „Васко Каравте левски“ бр. 231/5, Би-
тола. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070230; 070240; 070250; 070260; 080119; 080121; 080122; 
080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 090150; 090201; 090209; 030003; 
110309; 110903; 110905; 110909; 020131; 013113; 013119; 013121; 013122; 
070229; 070310, - надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Претпријатието во правниот промет ќе настапува со полни овласту-
вања и полна одговорност. 
Директорот Коруноски Зоран ќе ја застапува фирмата и во надворешно 
- трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.2066/92 (1090) 

ОкружниотсгопанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.8938/91,на 
регистарска влошка бр. 1-14101-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: 

Книговодствено - услужно и трговско претпријатие „Екос" целосна 
одговорност, Скопје, ул. „Виктор Иго“ бр. 7. 

Претпријатието е основано со Одлука за основање од 4.Х1.1991 
година, а основач е Димовска Оливера од Скопје. 

Дејноста: 110903, 110905, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 
080201,080202,080190. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Димов-
ска Оливера, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.8938/91. (1057) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6546/92, на регистарска влошка бр. 1-19909-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Друштвото со ограничена одговорност за производство, трго-
вија и услуги „НЕГРО-МАК" Скопје, ул. „Милан Мијалковиќ" бр. 36. 
Основачи се Јосиф Сребров и Боро Узунов од Скопје. 
Дејности: 011722; 011729; 011741; 011742; 011743; 011749; 011799; 012611; 
012612; 012613; 012615; 012621; 012622; 012623; 012629; 012820; 012830; 
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; 070260; 110302; 110303; 110309; 110909; 110902; 
080112; 080114; 080119; 080121; 080129; 080190; 080201; 110109; работи во 
надворешно-трговскиот промет: 070310,070320; посредување во надво-
решно трговскиот промет, застапување на странски лица, продажба на 
странска стока од консигнационен склад, продажба на странска и до-
машна стока во слободни царински продавници, вршење на туристички 
работи со странство. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување на друштвото е Јосиф Сребров, е.д. 
директор, ббз ограничувања. Во надворешнотрговскиот промет друш-
твото го застапува Јосиф Сребров, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег.бр. 6546/92 (1053) 

ОкружниотстопанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.225/92,на 
регистарска влошка бр. 1-13941-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
„РАПИДгПРОМЕТ" Претпријатие за трговија на големо и мало, ек-
спорт импорт, Д.О.О., Скопје, Градски ѕид блок 4, локал 6. Претприја-
тието е основано со одлука за основање од 9.1.1992 година, а основачи 
се собир на работни луѓе. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 08020; 
080201 ;080202; 07031; 070310; 07032; 070320'. 
Настапува во свое име и за своја сметка. Одговара со сите средства со 
кои располага. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е 
Михаило Дичевски, директор, со неограничено овластување. \ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 225/92 (1059) 

ОкружштотстопанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.3772/92,н; 
регистарска влошка бр. 1-18700-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатието во странска сопственост под фирма: 
Претпријатие за преработка на каучук и трговија „ФАДИЛ ФЛЕКСЧ 
ДОО, Скопје, ул. „Антон Попов“ бб. Скратен назив: ППКТ „ФАДИП 
ФЛЕКС\ ДОО, Скопје. Во странство, скратен назив на латиница: 
РРКТ „FADIP FLEX" DOO, Skopje. Претпријатието е основано од 
основачот Друштвено предузеќе „ФАДИЛ - индустрија флексибилна 
цеви", друштво са ограничеше одговорношќу, Бечеј, со одлука за 
основање од 1 .IV. 1992 година. 
Дејности: 012909;011312;070121;070122; 070123;070124;070125; 070126; 
070127 ; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070221; 070222; 
070223; 070224 ; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот имот. 
Лице овластено за застапување е Георги Јакимовски, в.д директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3772/92 (1084) 

Окружниот стопански суд во Скопје,сорешениетоСрег.бр.387/92,го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост како Д.О.О, и запишувањето право на вршење над-
ворешно - трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, 
трговија на големо и мало, угостителство, увоз - извоз „Галемак“, 
Д.О.О., Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 9-4/18. 

Основач е Галев Димче, ул. „Иван Аговски“ бр. 9-4/18, 
л.к. 1080321, мат. бр. 2203946480000, СВР - Скопје. 

Дејноста: 011313, 011314, 011316, 011390, 011941, 012202, 012321 
012421, 012429, 012612, 012622, 012703, 012920, 012830, 013021, 013022, 
013030, 013042, 013050, 013099, 013122, 013903, 020140, 030003, 060501, 
060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223' 
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070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, - откуп 
на печурки и шумски плодови (основен лековити билки), 080112, 
080114, 080121, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909. 

Работи во надворешниот промет: 070310,070320, услуги на посре-
дување и застапување во надворешно - трговскиот промет, консигнаци-
оно работење, реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија. 

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

Лице овластено за застапување е Галев Димче, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.387/92. (273) 

ОкружниотстопанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.4753/92,на 
регистарска влошка бр. 1-18668-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватно претпријатие како Д.О.О, и запишувањето 
право на вршење надворешно - трговски промет под фирма: Претпри-
јатие за производство, трговија на големо и мало угостителство, увоз -
извоз ,ДЕТЕГАЛ", Д.О.О., Скопје, ул. „Иван Аговски44 бр. 9-4/18. 

Основач е Елизабета Галева од Т. Велес, ул. „Никола Оровча-
нец“ бр. 14, л.к. 141534, мат. бр. 1702960455043 издадена од СВР, Т.Ве-
лес. 

Дејности: 011313, 011314, 011316, 011390, 011941, 012202, 012321, 
012322, 012324, 012410, 012421, 012429, 012612, 012615, 012622, 012699, 
012703 , 012820, 012830, 013021, 013022, 013030, 013021, 013022, 013030, 
013041, 013042, 013050, 013072, 013099, 013122, 013903, 020140, 030003, 
060501, 060502, 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, 080112, 
080114, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 110303, 110309, 110909 и 
откуп на печурки и шумски плодови (освен лековити билки). 

Работи во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320; посре-
дување и застапување во надворешно-трговскиот промет; консигнаци-
оно работење, реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет 
одговара со сиот свој имот. Лице овластено за застапување е Елизабета 
Галева, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4753/92. (1054) 

ОкружниотстопанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.7038/92,на 
регистарска влошка бр. 1-20724-0-0-0, го запиша во судскиот регистар. 
Трговското претпријатие „АТЛАС-ОЛИ44, Д.О., увоз-извоз,, Скопје, 
кеј „13 Ноември“ бр. 8/9-4. Основачи се Светозар Михајловски и Оли-
вер Михајловски од Скопје. Претпријатието е основано со акт за осно-
вање бр. 01-01 од 9.VI. 1992 година. 
Дејности: 011729; 060501; 060502; 070503; 060601; 060602; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 
070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 
070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 090121; 090122; 090124; 090129; 
090131; 090132; 090133; 090139; 090209; 100101; 110302; 110303; 110309; 
110401; 110402; 110403; 110404; 110405; 110611; 110612; 110620; 110903; 
110905; 110909; 120311; 120312; 070310; 070320; - застапување и посреду-
вање во надворешно-трговскиот промет; малограничен промет со со-
седните земји (Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија); консигна-
циона и комисиона продажба. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства. 

Директор и застапник во надворешно-трговскиот промет на 
претпријатието е Оливер Михајловски од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7038/92. (1067) 

ОкружниотстоПанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.4387/92,на 
регистарска влошка бр. 1-19393-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето 
право на вршење надворешно-трговско работење под фирма: ,Дубров-
киња" Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија, Д.О.О. -
Скопје, ул. „Беласица“ бб - Скопје. Претпријатието е основано со 
одлука за основање, а основач е ,Дубровкиња", Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија, Д.О.О. - Дубровник. 

Дејности: 070211,070212,070213,070214,070219 - лековити расте-
нија, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, - земјоделска опрема и алат, - доби-
точна и друга храна за прехрана на добиток, - индустриски растенија, 
филателија и прибор, - антиквитети и уметнички дела, производи за 
домашни Ракотворби и уметнички занаети, - цвеќе, украсни рипчиња; 
птици и други домашни и егзотични животни, - перје, - распарчување 
на дневни, периодични и повремени весници, списанија и други слични 
списи, - стари предмети. 

Неограничени овластувања; целосна бдговорност. 
Застапник во внатрешен трговски промет е Јордан Манушев, е.д. 

директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4387/92. (1064) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5173Ѓ92 на регистарска влошка бр. 1-19476-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатие под фирма: „Мадримпекс" 

Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги, во приватна 
сопственост, П.О., со седиште во Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 24/41. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 03 од 
20.04.1992 година, а основачи се: Драгомир Блажевски и Маја Блажев-
ска. 

Дејности: 0702, 07021, 070211, 070212, 070214, 070219, 07022. 
070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 07025, 070250, 1103, ПОЗО, 
110303, 110309, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет претпријатието одговара со 
сите свои средства. 

Драгомир Блажевски, директор, без ограничување за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5173/92. (1071) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4235/92, на регистарска влошка бр. 1-18787-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за промет на големо и мало „ХАВА-
-КОМЕРЦ", Д.О.О., Скопје, ул. „Апостол Петков“ бр. 9. Претприја-
тието е основано со акт за основање од 30.Ш.1992 година, а основач е 
лицето Фуат Јусуфи од Скопје, ул. „Јован Саздов“ бр. 9. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124: 
070125; 070126; 070127; 070128; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка. За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 
Работоводен орган, директор на претпријатието, е Фуат Јусуфи од 
Скопје, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4235/92 (1051) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3462/92, на регистарска влошка бр. 1-18524-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за внатрешен и надворешен промет 
„ФАС-КОМГЃАНИ", Д.О., извоз-увоз, Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ 
20 бр. 23. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
20.Ш.1992 година, а основач е Марјан Дивјакоски од Скопје. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123,070124: 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070225; 070226; 070229; 
070230; 070250; 070260; 080190; 110302; 110303; 110309; 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Марјан Дивјакоски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3462/92 (1052) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4095/92. на регистарска влошка бр. 1-18320-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство и промет „ФИЈ1АНД", 
експорт-импорт, д.о.о.. Куманово, скратен назив: 
„ФИЛАНД" д.о.о., Куманово, ул. „АВНОЈ44 бр. 137. Претпријатието е 
основано со акт за основање од 30.Ш.1992 година, а основач е Владо 
Додевски од Куманово. „ 
Дејности: 011010; 011091; 011099; 011315; 0113Ф; 011390; 011799; 011920-
011941; 011949; 011990; 012310; 012321; 012323; 012421; 012429- 012699-
012820; 013021; 013030; 013042; 013050; 013099; 013121; 013400; 013500'! 
013901; 013903; 013909; 030003; 060502; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129-
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070223-
070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250- 070260 
080190; 080201; 090121; 090122; 090131; 090139; 090201; 090202; 090209-
110109; 110301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110612; 110902; 110909; 
130233; 070310; 070320; малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија, продажба на стока од 
консигнациони складишта, бесцарински продавници, работа на посре-
дување, работа на привремен увоз односно извоз на стоки, реекспорт, 
застапување на фирми, меѓународни агенциски работи, производно-
-техничка кооперација и трансвер на технологија. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка (неограничени овластувања). За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои 
средства (друштво со ограничена одговорност). 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет на стоки и услуги е Јагода Додевска, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4095/92 (1050) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6132/92, на регистарска влошка бр. 1 - 18524 - 0 - 0 - 0. го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на 
Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ФАС КОМПА-
НИ“, ц. о., извоз - увоз, Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ 20" бр. 23. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 120361 
120362, 120363 и 120364. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6132/92 (1068) 

I; 
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Се огласуваат за неважни следните загубени документи: 

Патна исправа бр. МБ 346073/86 на име Емини Челеби, с. Него-
тино, Гостивар. (1962) 

Патна исправа на име Зафир Зафиров, Виница. . (1963) 
Сообраќајна дозвола рег. бр. 497-087 на име Исмаили Хаки, с. М. 

Речица, Тетово (1964) 
Патнаисправабр.МБ805001/90наимеБакиуБојамин ,с.Рашче ,Ѓорче 

Петров-Скопје. (1965) 
Патна исправа бр. МБ 369143 на име Цветкоски Ѓорѓи, ул. „Ѓоре 

Ѓорески" бр. 13, Прилеп. (1966) 
Патна исправа бр. МБ 207347 од 15.03.1985 год., издадена од УВР -

Куманово на име Јовановски Милош ул. „Б. Ил. Гуне" бр. 14/2, Кума-
ново. Ј (1967) 

Патнаисправабр.650834наимеШабанДеде,ул.„З.Мерсоски"бр.13/ 
8, Дебар. (1968) 

Патна исправа бр. МБ 159651/84 на име Илиевски Коце, ул. „Вера 
Циривири" бр. 98, Титов Велес. (1969) 

Патна исправа бр. МБ 156850/84, издадена од УВР - Тетово на име 
Тахири Кашбер, с. Камењане, Тетово. (1970) 

Патнаисправабр.МБ958710,издаденаодСВР-ШтипнаимеКапито-
виќ Христина, ул. „Солидарност“ бр, 13/9, Штип. (1971) 

Патна исправа на име Цветков Марјан, с. Пеклани, Виница.(1972) 
Патна исправа бр. МБ 570134/88на 1?меТрубљанин Ахмет, с. Средно 

Коњари, Скопје. (1873) 
Патна исправа бр. МБ 751659 на име Русев Благој, Битола. (1973) 
Патна исправа бр. МБ 717478/89, издадена од СВР - Струга - на име 

Матоски Владимир, ул. „Кузмнан Јосифовски“ бр. 22, Струга. (1974) 
Патна исправа бр. МБ 717565/89, издадена од СВР - Струга на име 

Абдурамани Демиран, с. Делогожда, Струга. (1975) 
Патнаисправабр.МБ780833наимеСулејманиХалит,ул. „Р.Цониќ" 

бр. 43-а Тетово. (1976) 
Патна исправа бр. МБ 886172/90, издадена од УВР - Тетово на име 

Медии Џеваир ул. „109" б. 23, Тетово. (1977) 
Патна исправа на име Рахим Аљији, с. Градец, Гостивар. (1975) 
Патна исправа бр. МБ 508854/87, издадена од УВР - Скопје на име 

Василев Стојче, ул. „Тајмишка“ бр. 
13-6, Скопје. (1979) 

Патна исправа бр. МБ 009790, издадена од УВР - Прилеп на име 
Тодоровски Илија, ул. „Велко Јанкулоски" бр. 68, Прилеп. (1980) 

Патна исправа бр. МБ 158868/84, издадена од СВР - Струга на име 
Имероска Нурија, с. Октиси, Струга. (1981) 

Патна исправа бр. МБ 200660/85 на име Ергул Дрда, ул. „Борис Кл-
дрич" бб Гостивар. (1982) 

Патна исправа бр. МБ 580707, издадена од СВР -Штип, на име Деми-
ров Муамед, ул. „Косовска“ бб, Штип. (1983) 

Патна исправа на име Рамаданова Белзаде ул. „Сл. Стојменов“, Ко-
чани. (1984) 

Патна исправа бр. МБ 306389, издадена од УВР - Кочани на име 
Патрева Зухра, ул. „Партизанска“ бр. 32, Кочани. (1985) 

Чекови бр. 149698,149699,149670, издадени од Стопанска банка -
Титов Велес, на име Ратка Гонева, ул. „Јовче Чучук“ бр. 7, Титов 
Велес. (1986-а) 

Патна исправа бр. МБ 804961/90, издадена од УВР- Струмица на име 
Георгиев Ратко, с. Дукатино бр. 74, Струмица. (1986) 

Патна исправа бр. МБ490144, издаде на од УВР-Скопје на име Исак 
Ердини, ул. „Ресенска“ бр. 10/3-5, Скопје. (1987) 

Патна исправа бр. МБ 350681/86, издадена од УВР- Скопје на име 
Мекиќ Ифет, с. Батинци, Скопје. (1988) 

Патна исправа бр. МБ 407334/86 издадена од УВР - Скопје на име 
Кимовска Весна, ул. „Огњан Прица“ бр. 20-2/1, Скопје. (1989) 

. Патна исправа бр. МБ 472854/86, на име Фариз Бајрамоски, с. Оти-
шани, Дебар. (1990) 

Патнаисправабр. МБ986785/92на имеЗулевски Димитар, ул. „Срем-
ска Митровица" бр. 8-а, Битола. (1991) 

Патна исправа бр. МБ 706479, издадена од УВР-Охрид на име Ал-
берта Далипи, ул. „Абаз Емин“ бр: 194, Охрид. ( |(1992) 

Патна исправа бр. МБ 047073, издадена од УВР - Тетово, на име 
Мемедалија Нуре дин, ул. „Штипска“ бр. 51, Тетово. (1993) 

Патнаисправабр.МБ959610наимеСакипДејан,ул.„Мелничка"бр. 
30, Скопје. П994) 

П атна испра ва бр. М Б 696411/89на име Па лоши Ал ил, ул. „Севасто-
полска" бр. 37, Скопје. (1995) 

Патна исправа бр. МБ 545148/88, на име Изејроски Неџат, Струга. 
(19%) 

Патна исправа бр. МБ 541729/88, издадена од УВР - Тетово на 
име Јашари Мустаф, с. Челопек, Тетово. (1997) 

Патнаисправабр.МБ081324наиме1Дабири1Дабир, ул. „Преспанска“ 
бр. 30, Тетово. (1998) 

Патна исправа бр. МБ603404/88наимеБејтуловаСебатул. „376"бр. 
145, Скопје. (1999) 

Патна исправа бр.,МБ 188270/85, издадена од УВР - Скопје на име 
Шабан Сулејмани, ул. „Челопек“ бр. 14-а, Скопје. (2000) 

Патнаисправабр.МБ 458807/87,наимеНикочевжФаик,ул.„Влади-
мир Комаров“ бр. 8-2/5, Скопје. (2001) 

Патнаисправабр.МБ436740наимеХазириЛизабет,ул. „376"бр. 15, 
Скопје. (2002) 

Патна исправа бр. МБ 663535/89 на име Петреска Снежана, ул. „И. 
Момироски" бр. 15, Тетово. (2003) 

Патнаисправабр.МБ12900наимеМијалчоВанчев,ул.„Б. Единство“ 
бр. 6, Виница. (2004) 

Тековнакартичкабр. 4956/17ичековиодбр. 310352до310360(9чека) 
на име Венцо Стојанов, с. Грдовци, Кочани. (2005) 

Возачка дозвола на име Синани Рецеп, с. Јажинце, Тетово. (2006) 
Пат^а исправа бр. К1Б 614138/88, издадена од“УВР - Скопје на име 

Идрис Шашина, ул.„520" бр. 15, Скопје. (2007) 
Патна исправа бр. МБ 558947, издаденаодУВР-Скопјенаиме Идрис 

Северџан, ул. „520" бр. 15, Скопје. (2008) 
Патна исправа бр. МБ 136333/84, издадена од УВР - Скопје на име 

Мустафа Петрев, ул. „Алекса Дундиќ“ бр. 221-а, "Скопје. (2009) 
Патнаисправабр.МБ266293/85наиме Амзоски Алириза,ул. „Ле рим-

ска“ бр. бб, Битола. (2010) 
Патнаисправабр. МБ523011наимеБајрамФерид,ул. „ 15-тиКорпус" 

бр. 178. Охрид. (2011) 
Патнаисправабр.МБ480191наимеЉуман'Ферида,ул.„15-тиКорупс" 

бр. 178, Охрид. (2012) 
Патна исправа бр. МБ 030219, издадена од ОВР - Неготино на име 

Дураков Трајан, с. Црвени Брегови, Неготино. (2013) 
Работна книшка на име Османи Веап, с. Горно Татеши, Струга.(2049) 

Свидетелствоза VIII одделение од учебната 1991/92год. на име Андо-
новски Горан, с. Лисиче, Титов Велес. (2050) 

Свидетелство за VII одделение од учебната 1990/91 год. наиме Андо-
новски Горан, с. Лисиче, Титов Велес. (2051) 

Патна исправа бр. МБ985333/92, издадена од УВР- Струмица на име 
Божинов Трајчо, ул. „Тимо Тренчев“ бр. 34, Струмица. (2014) 

Патна исправа бр. МБ 446368/86, издадена од УВР - Сгрмица на име 
Стоилов Драги, с. Сушица бр. 67, Струмица. (2015) 

Патна исправа бр. МБ 866193, издадена од МВР - Гевгелија на име 
Младеновски Методи, ул. „Бошко Буха“ бр. 27, Богданци-Гевгелија. 

(2016) 
Патна исправа бр. МБ 495660/87, издадена од ОВР - Крушево на 

име Ќамил Бејтовиќ, с. Борино, Крушево. (2017) 
Патнаисправабр.МБ997299/92,наимеАндоновВасил,с. Бањица,40, 

Струмица. (2018) 
Патна исправа бр. МБ 966253/91, издадена од УВР- Струмица на име 

Андонова Маца, с. Бањица, 40, Струмица. (2019) 
Патна Исправа бр. МБ 138053, издадена од УВР - Гостивар на име 

Фадби Османи, с. Равен, Гостивар. (2020) 
Патна исправа бр. МБ 420560/86, издаденаод УВР-Гостивар на име 

Нуредин Шефкиу, Гостивар. (2021) 
Патна исправа бр. МБ 007984, издадена од УВР-Скопје на име Ста-

ниша Хрнстов, ул. „Никола Вапцаров“ бр, 2-4, Скопје. (2022) 
Патна исправа бр. МБ 125404, издадена од УВР - Куманово на име 

Гордица Буковиќ, ул. „Карл Маркс“ бр. 76, Куманово. (2023) 
Патна исправа бр. МБ 647882, издадена од УВР - Куманово на име 

Маринко Буковиќ, ул. „Мирче Ацев“ бр. 47, Куманово. (2024) 
Патна исправа бр. М Б 427417, издал е на од Титов В е лес на име Томи-

слав Мишев, ул. „9 Ноември“ бр. 18, Титов Велес. (2025) 
Патна исправа бр. МБ812759, издаде на од УВР-Скопје наимеСун-

чица Спировска, ул. „Мелничка“ бр. 14, Скопје. (2026) 
Патна исправа бр. МБ 923049/91, издадена од УВР-Скопје на име 

Благојче Петковски, ул. „Јоаким Крчоски“ бр. 63, Скопје. (2027) 
Патна исправа бр. МБ 602572/88, издадена од УВР - Скопје на име 

Стефан Шу л ајтовски, ул. „Првомајска“ бр. 34/17, Скопје. (2028) 
Патна исправа бр. МБ 765000, издадена од УВР - Гостивар на име 

Ифраим Велија, с. Неготино, Гостивар. (2029) 
Патна исправа бр. МБ 260410/85, издадена од УВР - Скопје на име 

Јонус Бакији; с. Сингелиќ, ул. „22" бр. 23, Скопје. (2030) 
Патнаисправабр. МБ408673,издаденаодУВР-СкопјенаимеНесибе 

Хасан, ул. ,Димче Мирчев“ бр. 8, Скопје. (2031) 
Патнаисправабр.МБ091589/83,издаденаодУВР-СкопјенаимеАвни 

Сулејмани, ул. „16" бр. 4, с. Сингелиќ, Скопје. (2032) 
Патна исправа бр. МБ 615631/88, издадена од УВР-Скопје на име 

Сашо Николов, ул. „Жан Жорес“ бр. 40, Скопје;. (2033) 
Патна исправа бр. МБ 424412/86, издадена од УВР- Куманово на име 

Тахир Хасани, Куманово. (2034) 
Патнаисправабр.МБ669732/89,издаденаодУВР-СкопјенаимеТови 

Петровиќ, ул. „Невена Георгиева“ бр. 8, Скопје. (2035) 
Патна исправа бр. МБ 416238, издадена од УВР-Охрид на име Пере 

Јовановски, ул. „Вангел Николоски“ бр. 15, Охрид. (2036) 
Чековнакартабр.4473083ичековиодбр.498418до498422,издадениод 

Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Љубен Василев, Скопје. (2037) 
Чековна картичка бр. 5242960 и чекови бр. 423241,423242,423245 и 

423246, издадени од Комерцијална банка, а.д. - Скопје на име Снежана 
Петрушевска, Скопје. (2038) 

Чек бр. 1223568, издаден од Југобанка-Скопје на име Љубе Ѓорѓиев-
ски , Скопј е. (2039) 

Чековна картабр.01-551-1,издаденаодЈугобанкаа.д.-Скопјенаиме 
Спиро Христов, Скопје. , (2040) 

Чекови бр. 583531 и 583548, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Душан Лаќарски, Скопје. (2041) 

Патна исправа бр. МБ 784124/90, на име Ристески Ѓоре, ул. „Маршал 
Тито“, Крушево. (2048) 

Патна исправа МБ 082051/82 издадена од УВР Охрид на име 
Ангелоски Владо. 

Решение бр. 11-5448 од 30.Х.1990 година на име 
Ибраим Шенгуљ, Скопје. (1814) 

Патна исправа бр. МБ 512663, издадена од УВР 
Скопје на име Азири Рухан, Скопје. 
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