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816. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 8 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 1 и 2 од 
Законот за помилување („Службен весник на СРМи бр. 
15/77), Претседателот на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Потполно се ослободуваат од натамошно издржу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Муратов Рецеп Мемед од Кавадарци, 
2. Јантрески Видан Пецо од Скопје. 

II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 1 година на осудените лица: 

1. Шимоски Демир Али Шаќир од с. Заграчани, во 
траење од 2 месеци и 7 дена, 

2. Аврамовски Христо Симе од с. Јанковец, во 
траење од 3 месеци, 

3. Иванов Кирил Атанас од Струмица, во траење 
од 3 месеци, 

4. Крстиќ Драгољуб Момчило од Струга, во тра-
ење од 3 месеци. 

5. Марковски Алексо Венко од Охрид, во траење 
од 3 месеци, 

6. Марков Никола Викенти од Скопје, во траење 
од 3 месеци. 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови за 2 години на осуденото лице: 

1. Ибески Алија Ариф од с. Дебреште, во траење 
од 6 месеци. 

IV 

Делумно се ослободи од натамошно издржување 
на изречената казна затвор осуденото лице: 

1. Стојановски Раде Пецо од Битола, во траење од 
6 месеци. 

' V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави' во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 08-1181 
6 јули 1992 година 

Скопје Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

817. 
., Врз основа на член 4 од Законот за. општествена 

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

ОДЛУКА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОД-

НОСНО НА МАЛО 
1. Претпријатијата и другите правни лица (во ната-

мошниот текст: претпријатијата) ги формираат цените 
на производите во прометот на големо односно на мало 
со примена на стапките за покритие на трошоците на 
прометот на набавната цена и тоа: во прометот на го-
лемо најмногу до 8%, а во прометот на мало најмногу 
до 22%. 

Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат 
на земјоделските производи. 

2. Претпријатијата што се занимаваат со промет на 
лекови за хумана употреба ги формираат цените на 
производите во прометот на големо, односно на мало 
со примена на стапките за покритие на трошоците на 
прометот и тоа во прометот на големо најмногу до 8%, 
а ,во прометот на мало најмногу до 12%. 

3. Стапката за покритие на трошоците во транзит 
може да изнесува најмногу др 50% од стапката за по-
критие на трошоците на прометотдш големо од точ-
ките 1 и 2 на оваа одлука. 

4. Ако претпријатието набави стоки непосредно од 
производителот или увозникот и изврши само промет 
на мало може, при формирањето на цените на произво-
дите на мало, стапките за покритие на трошоците на тој 
промет да ги зголеми до 50% од стапките за покритие 
на трошоците на прометот на големо. 

5.Под набавна цена на производите во прометот на 
големо односно на мало се подразбира нето фактурната 
цена на претпријатието кое се занимава со производ-
ство односно на добавувачот, на претпријатието кое се 
занимава со увоз и на претпријатието кое се занимава 
со промет на големо, зголемена за зависните трошоци. 

6. Под зависни трошоци во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат: трошоците за натовар и растовар на 
производите, трошоците за транспортот од стовариш-
тето на добавувачот од стовариштето на купувачот, 
трошоците за осигурување на производите во транспор-
тот, Транспортното кало, кршот и расипување на про-
изводите, посебните трошоци за пакување на транспор-
тот на производите (зимскб пакување и слично), тро-. 
шоците за транспортот од стовариштето на купувачот 
до неговите продавници односно продажни места и тро-
шоците за враќање на амбалажата врз основа на склу-
чените договори^ 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка 
можат да се засметаат само фактичките трошоци што 
ги имало и што му ги фактурирало .на купувачот друго 
претпријатие. 4 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, 
претпријатието може да ги засмета зависните трошоци 
од став 1 на оваа точка и ако транспортот, натоварот и 
натоварот и др. ги изврши со свои средства и најмногу 
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до височината ,на тарифата во јавниот сообраќај што с 
формирана во согласност со прописите. 

Ако претпријатието не може да ги утврди и да ги 
пресмета фактичките зависни Трошоци во моментот на 
извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да 
ги пресмета во планирани просечни износи или про-
цент, со тоа што просечните зависни трошоци ги пла-
нира врз основа на остварените просечни зависни тро-
шоци во претходната година, односно во претходниот . 
пресметковен период на тековната година. 

7. Прометните претпријатија што пакуваат пре-
хранбени производи на начин што одговара на инду-
стриски начин на пакување (ситно пакување), можат на 
набавната цена на тие производи да ги зголемат фак-
тичките трошоци за пакување, најмногу до износот што 
во согласност со прописите го засметуваат претпријати-
јата - производители при пакување на исти производи. 

8. Во прометот на големо можАт да учествуваат 
само две прометни претпријатија, а во прометот на 
мало само едно. 'Вршителите на прометот на големо -
можат меѓусебно-да ја делат пропишаната стапка за 
покритие на трошоците во прометот на големо. Про-
метното претпријатие кој е прв учесник во прометот на 
големо е должно во фактурата, односно во испратни-
цата посебно да истакне кој дел од пропишаната стапка 
ја засмстало, а кој преостанал за другиот учесник во . 
прометот на големо. Во наведениот број од најмногу 
двајца учесници во прометот на големо спаѓа и прет-
пријатието што врши транзит. 

9. Не се смета како зголемување на стапката за 
покритие на трошоците на прометот позитивната ра-
злика во цената што прометното претпријатие ја пре-
сметува како разлика меѓу постојната продажна цена 
,на производите на залихи и продажната цена на произ-
водите од ист вид и квалитет што се купени подоцна. 

10. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на 
вршителите на дејност со самостоен личен труд (има-
тели на дуќани), како и-на другите производители и 
учесници во прометот на производи од оваа одлука. 

11. Со парична казна од 100.000 до 500.000 денари, 
ќе се казни за прекршок претпријатието ако врши про-
мет на големо спротивно на бројот на учесниците во 
прометот на големо определен во точка 8 на оваа од-
лука. \ . , 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се изрече и 
заштитна мерка одземање на разлика во цени оства-
рена со стопанскиот престап. 

За дејствијата од став 1 на оваа точка ќе се к,азни за 
прекршок и одговорното лице во претпријатието со 
парична казна од 10.000 до 50.000 денари. 

12. Со парична- I казна од 50.000 до 250.000 денари 
ќе се казни за прекршок претпријатието кое пресме-
тува поголеми трошоци од определените во точките 1 и 
2 на оваа одлука. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се изрече и 
заштитна мерка одземање на имотната корист оства-
рена со прекршокот. 

За дејствијата од став 1 на оваа точка ќе се казни за 
прекршок одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 4.000 до 10'.000 денари. 

13. Со парична казна од 30.000 до 100.000 денари ќе 
се казни за прекршок имателот на дуќан ако направи 
некој од прекршоците од 11 до 12 на оваа одлука. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се изрече 
заштитна мерка одземање на имотна корист остварена 
со прекршокот. 

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

Број 23-2221/1 Претседател на Владата Ј 
- 9.јули 1992 година Д-р Никола Кљусев, с.р 

Скопје 

818. 
Врз основа на член 4 од Законот за општеетвена 

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

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Претпријатијата и другите правни лица и врши-
телите на дејност со самостоен личен труд (во натамош-
ниот текст: производители), кои произведуваат 
брашно, можат цените на брашното да ги формираат 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа: ' 
- брашно ТИП „500" до 110,00 ден./кгр. 
- брашно ТИП „850" до 72,00 ден./кгр. 

т Цените на брашното од став 1 на оваа точка важат 
о највисоки продажни цени на производителите 

франко натоварени во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка може да се 
пресметуваат и трошоци за амбалажа. 

2. Претпријатијата и другите правни лица и врши-
телите на дејност со самостоен личен труд (во натамош-
ниот текст: иматели на дуќани), кои вршат промет на 
брашно, можат цените на брашното да ги формираат 
така што највисоките цени на големо и мало да изнесу-
ваат и тоа: 
- брашно ТИП „500" 1/1 кгр. на големо 190,00./кгр. 
- брашно ТИП „500" 1/1 кгр. на мало 220,00 ден./кгр. 

3. Претпријатијата и другите правни лица и имате-
лите на дуќани, кои произведуваат леб, можат цените 
на лебот да ги формираат така што малопродажната 
цена на лебот од ТИП „500" од 600 грама да изнесува 
120,00 денари. 

4. Дирекцијата за стоковни резерви ќе исплатува 
разлика на цена на купените количини на брашното од, 
пазарите надвор од Републиката доколку тие бидат ку-̂  
пени по повисоки цени од определените во точка 1 и 2 
на оваа одлука, под услов да се засмета на фактурната 
вредност по 3,00 ден ./кгр. превозни трошоци, 7% мани-
пулативни трошоци и 25% трошоци во прометот (од 
кои 8% на големо и 17% на мало). 

На претпријатието и другите правни лица и имате-
лите на дуќани кои произведуваат леб ќе им се испла-
тува компензација на пекарите со млинови по 30 денари 
по парче, а само на пекарите 40 денари по парче. 

Исплатата на компензацијата ќе се обезбеди, од 
средствата на Републичкиот буџет. 

5. Со парична казна од 100.000 до 500.000 денари ќе 
се казни за прекршок претпријатието и друго правно 
лице ако цените на своите производи ги формираат 
спротивно од одредбите на точките од 1 до 5 од оваа 
одлука. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни 
и одговорното лице во претпријатието и другото 
правно лице со парична казна од 10.000 до 50.000 
денари. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист. у 

6. Со парична казна од 100.000 до 150.000 денари ќе 
се казни за прекршок имателот на дуќан кој произве-
дува брашно, врши промет на брашно, произведува и 
врши промет на леб, ако цената на брашното и лебот ја 
формира спротивно на одредбите од точките 1 до 3 на 
оваа одлука. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување најви-
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соки цени на брашното и лебот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 26/92). 

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

Бр. 23-2217/1 
9.VII. 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

819. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ44 бр. 20/ 
90) и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка 
Република Македонија ("Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ОТ-
КУПНА И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНА НА МЛЕ-

КОТО 

1. Претпријатијата и другите правни лица што се 
занимаваат со производство и преработка на свежо 
млеко сами или во кооперација со индивидуални произ-
водители (во понатамошниот текст: производители), 
можат да го откупуваат млекото по цена најмалку 52,81 
денари од маслената единица, односно 65% од малопро-
дажната цена на пастеризирано млеко пакувано во фо-, 
лија, франко-собирно место на продавачот, лактофриз 
или подвижна цистерна. 

2. Како највисока малопродажна цена на пастери-
зирано-хомогенизирано кравјо млеко пакувано во фо-
лија (полиетилен) се определува 260,00 ден./ литар па-
кувано во пјур-пак 300,00 ден./литар. 

Цената од точка 2 на оваа одлука важи за кравјо 
млеко кое содржи 3,2% млечна маст. 

Ако млекото содржи поголем или помал процент 
на млечна маст цената од став 1 на оваа точка сраз-
мерно се зголемува или намалува, со тоа што за крав-
јото млеко се признава најмногу до 4,3% млечна маст. 

3. Цената од точка 1 и 2 на оваа одлука се однесува 
на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги испол-
нува следните услови: 

1) да има најмалку 8,5% сува материја без маст4, 
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со 

точката на мрзнење која не смее да биде поголема од 
0,53% 0С или индексот на рефракција да не е помал од 
1.3420 или бројот на рефракцијата да не с помал од 39; 

3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6% 
сметајќи по Сокслет-Хенгел; 

4) времето на обезбедување на метиленското си-
нило да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по оригинал-
ната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардна 
количина на метиленско синило); 

5) да има најмалку 3,2% млечна маст; 
6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, 

жива, или со други лекови кои преминуваат во млекото 
за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекува-
њето. 

4. Со парична казна од 1.500.000 до 2.250.000 де-
нари ќе се казни за стопански престап претпријатие и 
друго правно лице кое врши промет на млеко по пови-
соки цени од цените определени во точка 2 од оваа 
одлука. 

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се 
казни одговорното лице во претпријатието или друго 
правно лице со парична казна од 75.000 до 150.000 де-
нари. 

Со казната од став 1 на оваа одлука ќе се одземе и 
остварената имотна корист. 

5. Со парична казна во износ од 100.000 до 150.000 . 
денари ќе се казни за прекршок работниот човек што 

врши дејност со самостоен личен труд - промет на 
млеко, ако цената на млекото ја формира по повисоки 
цени од определените во точка 2 на оваа одлука. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука . 
престанува да важи Одлуката за определување на најви-
соката откупна и малопродажна цена на млекото 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/92). 

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

Бр. 23-2219/1 
9.VII. 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев с.р. 

820. 
Врз основа на член 4 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 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ^ 

1. Цените на учебниците се определуваат како нај-
високи просечни цени и тие можат да изнесуваат: 
- учебниците за основно образование 1.167 денари 
- учебниците за средно образование 1.595 денари 

"2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нуваат да важат одредбите од точка 1, став 1, алинеја 7 
од Одлуката за определување на највисоко ниво на це-
ните на одделни производи и услуги донесена од Вла-
дата на Република Македонија, под број 23-1429/1 од 25 
април 1992 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 26/92). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-2222/1 
9 јули 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

821. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

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

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Цените на електричната енергија (во преносот и 

дистрибуцијата) што се формирани и применети според 
постојните тарифни ставови, односно по постојните 
прописи можат да се зголемат за 50% со што просеч-
ната цена на електричната енергија ќе изнесува 9 де-
нари за КВтч. 

2'. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука 
престанува да важат одредбите од точка 2 на Одлуката 
за определување на највисокото ниво на цените на од-
делни производи и услуги донесена од Владата на Репу-
блика Македонија под бр. 23-1429/1 од 25 април 1992 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/92). 

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

Бр. 23-2218/1 
9. јули 1992 година 

Скопје Претседател на Владата 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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822., 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ПТТ УСЛУГИТЕ 

1. Како највисоко ниво на цените на ПТТ услугите 
сс определуваат цените што се за 40% пониски од цените 
што се формирани и применети според постојните про-
писи. 

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука не се одно-
су ват на ПТТ услугите во платниот промет. 

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

Бр. 23-2220/1 
9. јули 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д-р Никола Кљусев, с.р. 

823. 
Врз основа на член 4 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 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

1. Како највисоко ниво на цените на услугите за 
дистрибуција на топлинска енергија се определуваат 
цените што се за 30% пониски од ценитр применети и 
формирани според постојните законски прописи. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-
нува да важат одредбите од точка 1 став 1, алинеја 4 
(парно греење) од Одлуката за определување највисоко 
ниво на цените на одделни производи и услуги донесена 
од Владата на Република Македонија под бр. 23-1429/1 
од 25.IV. 1992 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26/92). 

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

Бр. 23-2231/1 Претседател на Владата, 
9. јули 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р. 

Скопје 
824. 

Врз основа на член 4 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 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ 
ВОЗИЛА 

1. Како највисоко ниво на цените на услугите за 
задолжително осигурување на моторните возила се 
определуваат цените што се за 20% пониски од цените 
формирани и применети според постојните прописи. 

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

Бр. 23-2230/1 Претседател на Владата 
9 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

825. 
Врз основа на член 238, став 2 а во врска со член 15 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 40/90), и член 45, став 1 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ I НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ 
УКИНАА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува рокот за преземање 

на средствата на општествсно-политичките организа-
ции што се укинаа со Амандманите од XVII до 1-ХХХ 
на Уставот на Република Македонија од 1-974 Година, 
кои согласно член 16 од Уставниот закон за спроведу-
вање на овие амандмани ги презедоа надлежните 
државни органи. 

Член 2 
Министерството за правосудство и управа ќе ги 

преземе средствата на општествено-политичките орга-
низации кои се укинаа со состојба на 20.IX. 1990 година 
во рок од 10 дена од денот на влегуван,ето во сила на 
оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 23-1880/1 Претседател на Владата, 
9 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

826. 
Врз основа на член 16 став 4 и 5 од Законот за 

надворешно-трговско работење („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 63/89 и 11/91), Владата на Република Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И 

УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на 
форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 48/90, 59/90, 73/90, 83/90, 6/91, 8/91, 18/91, 86/91, 9/92, 
16/92, 17/92 и 22/92), во Списокот на стоки со форми на 
извозот и увозот се вршат следниве измени, и тоа: 

1) во тарифните ознаки: 0102.903 , 0104.102, 
0204.21, 0204.22, 0204.23, 0204.41, 0204.42, 0204.43, 0207. 
39, 1103.13, 1704.10, 1704.903, 1905.30, 1905.90, 2202.10, 
2702.10, 2709.001, 2709.009, 2814.20, 3103.109, 3105.59, 
3105.90, 7204.10, 7204.21, 7204.29, 7204.30, 7204.41, 
7204.50, 7406.10, 7406.20, 7407.10, 7407.211, 7407.219, 
7407.221, 7407.229, 7407.291, 7407.299, 7408.11, 7408.19, 
7408.21, 7408.22, 7408.29, 7409.11, 7409.19, 7409.21, 
7409.29, 7409.31, 7409.39, 7409.40, 7409.90, 7410.11, 
7410.12, 7410.21, 7410.22, 7411.10 , 7411.21, 7411.22, 
7411.29, 8482.101, 8482.80, 8536.61, 8539.10 и 8701.904, 
во колоната 7 кратенката „КК" се заменува со кратен-
ката „ЛБ". 

2) во тарифните ознаки: 0709.601 и 0709.609, во 
колоната 7 кратенката „КК" се заменува со кратенката 
„ЛБ" во периодот од 1.11. до 1.07. 

3) во тарифните ознаки 0702.00 и 0807 во колоната 
7 кратенката „ЛБ" се заменува со кратенката „КК" во 
периодот од 1.07.до 31.10 
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4) во тарифните ознаки 1202.10. и 1202.20 во коло-
ната 7 кратенката „ЛБС" се заменува со кратенката 
„ЛБ". 

5. во тарифните ознаки: 5111.11, 5111.19, 5111.20, 
5210,31, 5210.32, 5210.39, 5210.41, 5210.42, 5210.49, 
5210.51, 5210.52, 5210.59, 5211.11, 5211.12, 5211.19, 
5211.21, 5211.22, 5211.29, 5211.31, 5211.32, 5211.39, 
5211.41, 5211.42, 5211.43, 5211.49, 5211.51, 5211.52, 
5211.59, 5212.11", '5212.12, 5212.13, 5212.14, 5212.15, 
5212.21, 5212.22, 5212.23, 5212.24, 5212.25, 5512.11, 
5512.19, 5515.91, 5515.92, 5515.99, 7323.931, .7323.942, 
8202.312, 8203.101, 8203.109 , 8205.201, 8205.209, 
8426.111, 8426.119, 8426.201, 8426.202 , 8426.209; 

-8426.411, 8427.202, -8471.209 , 8471.924 , 8471.925, 
8471.991, 8471.992, 8477.20, 8544.111, 8544.119, 8544.201, 
8544.2091, 8544.2099, 8544.411, 8544.419, 8544.4911, 
8544.4919 , 8544.4991, 8544.4999 , 8544.51, 8544.591, 
8544.5991, 8544.5993, 8544.6011, 8544.6013, 8544.6019, 
8544.6093, 8544.6099 и 8544.70 во колоната 7 кратенката 
„КВ" се заменува со кратенката „ЛБ'\ 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја1'4. 

Бр 23-2009/1 Претседател на Владата/ 
26 јуни 1992 година Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

827. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА МБУЦ „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ - ЛУЈ“ 

- СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Музичко-балетскиот 
училишен центар „Илија Николовскии - Луј“ - Скопје, 
со која за индивидуален работоводен орган на Цента-
рот повторно е именувана МАРИЈА ПИСИНОВА, 
професор по пијано. 

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

Број 17-611/5 „ 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

828. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
јуни 1992 година, донесе 

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

ОРГАН НА УЦМО БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Училишниот центар за 
музичко образование во Битола, со која за индивиду-
ален работоводен орган на училиштето повторно е име-
нуван ЈОНЧЕ КУЗЕВ, академски музичар. 

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

Број 17-611/6 „ 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

829. : ' 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85 , 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ХУЦ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА" 

- СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Хемискиот училишен 
ценатар „Марија Кири - Склодовска" - Скопје, со која 
за индивидуален работоводен орган на Центарот пов-
торно е именуван ТРАЈЧЕ АТАНАСОСКИ, професор 
по математика. , 

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

Број 17-611/7 „ 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

830. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕ-

ТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Центарот за професионална рехабилитација на 
младинци со оштетен слух „25 Мај“ - Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на Центарот е имену-
ван ТРАЈКО ТРАЖОВСКИ, дипл. машински инженер 
и вршител на должноста. 

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

Број 17-612/4 ' 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

831. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр: 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

ВО ГЕВГЕЛИЈА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работниците на Цента-
рот за социјална работа во Гевгелија, со која'за индиви-
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дуален работоводен орган на Центарот е именувана 
ТОДОРКА ПОП-РИСТОВА, педагог. 

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

Број 17-612/5 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

832. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СЃМ" бр. 6/81, 
40/87,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ГО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ „РАСЦЕПА МЛАДОСТ“ -

СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на РО за згрижување, 
воспитание и образование на децата од предучилишна 
возраст ^Распеана младост“ Скопје, со која за индиви-
дуален работоводен орган на организацијата повторно 
е именувана СОЊА ПЕТРОВА, воспитувач. 

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

Број 17-613/3 
19 јуни 1992 година 

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

833. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТА-

НИЕ „ЈАСНА РИСТЕСКА“ 
ОХРИД 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на РО за згрижување и 
воспитание „Јасна Ристеска“ - Охрид, со која за инди-
видуален работоводен орган на организацијата пов-
торно е именувана НИКОЛИНА КОТУШЕВА, соција-
лен работник. 

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

Број 17-613/4 
19 јуни 1992 година 

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

834. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена заш-
тита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/ 
87,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РОБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“ - ДЕ-

МИР ХИСАР 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на РО 
за згрижување, воспитание и образование на деца од 
предучилишна возраст „Втори Септември“ - Демир Хи-
сар, со која за индивидуален работоводен орган на орга-
низацијата е именувана МИТРА СЕЛВИЈОВСКА, во-
спитувач. 

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

Број 17-613/5 
19 јуни 1992 година 

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

835. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско-умет-

ничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/ 
88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Драмскиот театар во 
Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на 
Театарот повторно е Именуван БЛАГОЈ ЧОРЕВСКИ. 

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

Број 17-614/4 
19 јуни 1992 година 

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

836. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот на општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87,17/91 и 38/91) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „8 - МИ МАРТ“ СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание „8-ми март“ - Скопје се 
определуваат: 

- КАЛИНА АНДРЕЕВА, психолог во РО „Весели 
цветови“ - Скопје; 

- ЈОРДАН СТАМАТОВСКИ, одборник во Собра-
нието на општината Кисела Вода, наставник во ОУ 
„Ѓуро Салај“ - Скопје. 

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

Број 17-708/11 - ^ 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
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837. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87, 17/91, и 38/91) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 јуни 1992 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ П ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ -

СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „25 Мај“ - Скопје се опреде-
луваат: 

- МИЛЕ ВЕЛИЧКОВСКИ, директор на ОУ 
„Крум Тошев“ - с. Трубарево, Скопје 

- СТОЖА МЛАДЕНОВСКА, наставник во ОУ 
„Дане Крапчев“ Скопје. 

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

Број 17-708/ 12 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скоп је Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

838. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81,40/87, 17/91 и 38/91),Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19 јуни 1992 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЃО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание „Орце Николов“ -
Скопје се определуваат: 

г- МИЛИЦА ВЕЛЈАНОВСКА, раководител на 
Подрачната библиотека „Другарче“ - Скопје 

- ВИКТОРИЈА СГОИЉКОВИЌ, дипл. филозоф, 
вработена во Собранието на општината Карпош. 

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

Број 17-708/13 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е д-р, Никола Кљусев, с.р. 

839. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-

ствава заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 јуни 1992 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-
ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „РАХИЛКА ГОНЕВА“ -

СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание на деца од предучи-

лишна возраст „Рахцлка Гонева“ Свети Николе се 
определуваат: 

- ПАНЧЕ ЈОСЕВ, доктор на медицина, вработен 
во Здравствениот дом во Свети Николе 

- ДАНИЛО ТАШКОВ, наставник во ЦОУ „Ме-
тоди Митевски Брицо“ с. Лозово, Свети Николе. 

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

Број 17-708/ 14 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е д-р Никола Кљусев, с.р. 

840. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 19 јуни 1992, 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „ПАВЛИНА ВЕЛИНО-

ВА“ - КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание „Павлина Велинова“ -
Кочани се определуваат: ; 

- БЛАГИЦА ПАШОВСКА, доктор на медицина, 
педијатар во Медицинскиот центар во Кочани 

- ДРАГИ СТОЈКОВ, советник - педагог во ПЕ 
Кочани на Педагошкиот завод за Македонија. 

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

Број 17-708/ 15 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

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

841. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90) и член 21 став 2 од Деловникот за изменување 
и дополнување на Деловникот за работа на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
32/92), Владава на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБЛА-
СТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА, ВНАТРЕШ-
НИТЕ РАБОТИ, ПРАВОСУДСТВОТО И УПРА-
ВАТА, ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Се разрешуваат од должноста членови на Коми-
сијата за решавање на управни работи во втор степен од 
областа на народната одбрана, внатрешните работи, 
правосудството и управата, од Министерството за вна-
трешни работи 

- БОРЧЕ БУТНЕЈСКИ и 
- БЛАГОЈА ТОСКОВСКИ. 
2. За членови на Комисијата за решавана на 

управни работи во втор степен од областа на народната 
одбрана, внатрешните работи, правосудството и упра-
вата, од Министерството за внатрешни работи, се име-
нуваат: 
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- ВЕРА НАУМОВСКА, советник во Министер-
ството за внатрешни работи и 

- БРАНКО КЛИНЧАРОВ, дипл. правник во Ми-
нистерството за внатрешни работи. 

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

Број 17-1102/2-91 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д-Р Никола Кљусев, с.р. 

842. 
Врз основа на член 45 од Законот за извртување 

на санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/79 и 47/89), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА УПРАВИТЕЛОТ 

НА ЗАТВОРОТ ВО СКОПЈЕ 

1. За заменик на управителот на Затворот во 
Скопје се именува КОЛЕ КОСТОВСКИ, досегашен 
заменик на управителот на Затворот во Скопје. 

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

Број 17 - 1194/2 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с. р. 

843. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува ЕЛИСАВЕТА ЧАЛОВСКА, 
досегашен раководител на Секторот за финансии, план 
и анализа во Републичката СИЗ за општествена заш-
тита на децата. 

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

Број 17 -1470/2 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с. р. 

844. 
Врз основа на члеќ 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува НАВСИКА ПЕТРОВСКА, до-
сегашен советник за стручно - аналитички работи во 
Републичкиот завод за унапредување на социјалните 
дејности. 

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

Број 17 - 1470/3 „ 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с. р. 

845. 
В(рзЗоснова на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонка, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД .И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува БОГЕ Ч А ДИНОВСКИ, досега-
шен советник во Министерството за труд и социјална 
политика. 

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

Број 17 - 1470/4 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с. р. 

846. 
Врз основа на член 35 од Законот за библиотеч-

ната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 и 51/ 
88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА БИБЛИОТЕКАТА „БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Библиоте-
ката „Браќа Миладиновци“ во Скопје, со која за инди-
видуален работоводен орган на Библиотеката повторно 
е именуван ГОЈКО ИКОНОМОВ. 

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

Број 17 -1569/2 „ 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с. р. 

847. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) , 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За потсекретар во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство се назначува РИ-
СТО КРУШЕВСКИ, досегашен потсекретар во Репу-
бличкиот комитет за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1584/2 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

848. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 

1. За помошник на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се назначува м-р Христо 
Халески, досегашен главен републички инспектор за 
земјоделство и шумарство. 

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

Број 17-1584/3 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

849. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90, 
Владата , на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство се назначува СВЕТЛАНА 

-УГРИНОВСКА, досегашен самостоен советник во Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

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

Број 17-1584/4 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата 

Скопје Д'Р Никола Кљусев, с.р. 

850. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90)^Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-
СПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

1. За главен републички инспектор за земјодел-
ство и шумарство се именува КИРИЛО ЈАНКОСКИ, 
досегашен помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

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

Број .17-1584/5 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

5 Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

851. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВЛАДАТА ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА 
РУДАРСТВО ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТО-

РАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за републички инспектор за рударство во Репу-
бличкиот инспекторат за техничка инспекција да биде 
назначен ЉУПЧО ТРАЈКОВСКИ, досегашен стручен 
соработник во Рударскиот институт - Скопје. 

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

Број 17-1625/2 ' 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

852. 
„ В р з основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВЛАДАТА ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА 
ПАРНИ КОТЛИ И САДОВИ ПОД ПРИТИСОК ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИ-

ЧКА ИНСПЕКЦИЈА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност за републички инспектор за парни котли и садови 
под притисок во Републичкиот инспекторат за тех-
ничка инспекција да биде назначен БЛАГОЈА ГОЛУ-
БОВСКИ, досегашен директор на Економска единица 
Заеднички работи во МЗ „Тито“, РО ФОП - Скопје. 

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

Број 17-1625/3 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

853. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВЛАДАТА ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И 
ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕК-

ТОРАТ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за републички санитарни и здравствени инспек-
тори во Републичкиот санитарен и здравствен инспек-
торат да бидат назначени и тоа: 
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1. За подрачна единица Струмица: 
- Сулева Драгица, доктор на медицина, 
- Стефкова Марија, доктор на медицина 
- Витанова Сузана, доктор на медицина. 
2. За подрачна единица Гостивар: 
- Елези Невзат, доктор на медицина, 
- Домазетовска Поповска Марина, доктор на ме-

дицина. 
3. За подрачна единица Кочани: 
- Јовчевски Димитрие, доктор на медицина, 
- Тортевска Фросина, доктор на медицина. 
4. За подрачна единица Битола: 
- Брчковска Марија, доктор на медицина. 
5. За подрачна единица Ресен: 
- Станоевска Јагода, доктор на медицина. 
6. За подрачна единица Кичево: 
- Симовска Лидија, доктор на медицина. 
7. За подрачна единица Радовиш: 
- Ефтимова Блага, доктор на медицина. 
8. За подрачна единица Делчево: 
- Ристовски Илија, доктор на медицина 
9. За подрачна единица Куманово: 
- Јанева Снежана, доктор на медицина, 
- Сузана Манева, доктор на медицина. 
10. За подрачна единица Кавадарци: ^ 
- Балаловска Зора, доктор на медицина. 
П. За подрачна единица Кратово: 
- Коцева Лилјана, доктор на медицина. 
12. За подрачна единица Титов Велес: 
- Богоевска Весна, доктор на медицина, 
- Вишинова Весна, доктор на медицина, 
- Пачемска Марија, доктор на медицина. 
13. За подрачна единица „Карпош“ - Скопје: 
- Битовска Татјана, доктор на медицина. 
14. За подрачна единица „Чаир“ - Скопје: 
-- Петревски Божин, доктор на медицина. 
15. За подрачна единица „Кисела Вода - Скопје: 
- Доневска Наталија, доктор на медицина. 

Број 17-1657/16 
19 јуни 1992 година 

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

4. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Битола 

- ЗИСОВСКИ ДИМИТАР, граничен инспектор за 
заштита на растенијата. 

5. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Струга 

- ПОПОВСКИ НИКОЛА, граничен инспектор за 
заштита на растенијата. 

6. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин Д еве Ваир - Крива Паланка 

- КОСТАДИНОВ ГРОЗДЕН, граничен инспектор 
за заштита на растенијата., 

7. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин с. Ново Село - Струмица. 

- ГЛИГОРОВ ВАСИЛ, граничен инспектор за 
заштита на растенијата. 

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

Број 17-1687/4 
19 јуни 1992 година 

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

854. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВЛАДАТА ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКТОРИ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ^РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 

ШУМАРСТВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност за гранични инспектори за заштита на растенијата 
во Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумар-
ство да бидат назначени: 

1. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Гевгелија 

- ПРОШЕВ РИСТО, граничен инспектор за заш-
тита на растенијата. 

2. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Гевгелија 

- ПАНДЕВ ИЛИЈА, граничен инспектор за заш-
тита на растенијата. 

3. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Гевгелија 

- ХАЏИКОЈЧЕВ КОСТАДИН, граничен инспек-
тор за заштита на растенијата. 

855. 
Врз основа на член 155 од Законот на органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВЛАДАТА ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ГРАНИЧИ! ИНСПЕКТОРИ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 

ШУМАРСТВО 

I. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за гран ички инспектори за заштитана растенијата 
во Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумар-
ство да бидат назначени: 

1. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин Аеродром-Скопје, Пошта-
Скопје, Железничка станица - Трубарево 

АВРАМОВСКИ ДРАГОЉУБ, стручен соработ- . 
ник по заштита во Центарот за унапредување на инди-
видуалното земјоделство - Скопје. 

2. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин Блаце 

- ПОПЧЕВСКИ КИРИЛ, земјоделски инспектор 
во подрачната единица „Чаир“ - Скопје. 

3. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Табановце 

- АРСОВСКИ ФИЛИП, раководител на матич-
ната служба во Центарот за индивидуално земјоделство 
- Куманово \ 

4. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничен премин - Табановце 

- БИСКОВСКИ СЛАВКО, шеф на отсек за земјо-
делството во подрачна единица „Кисела Вода“ -
Скопје. 

5. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничниот премин Блаце и Табановце 

- СОКОЛОВСКИ АНГЕЛКО, шеф на отсекот за 
земјоделство во подрачната единица „Чаир“ - Скопје 

6. За граничен инспектор за заштита на растени-
јата, за граничниот премин Блаце 

- ДУЧЕСКИ ЉУПЧО, раководител на Службата 
за фито заштита во ЛОС „Скопско Поле“ - Скопје. 
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II. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1687/5 
19 јуни 1992 година 

Скопје 

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

856, 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВЛАДАТА ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ГРАНИЧКИ ВЕТЕРИНАРНИ 
ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

I. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за гранични ветеринарни инспектори во Републич-
ката управа за ветеринарство да бидат назначени: 

1. За шеф на Граничната ветеринарна станица Гев-
гелија, за граничен премин: Гевгелија, Богородица и 
Стар Дојран, 

- ИВАН ОЏАКОВ, граничен ветеринарен инспек-
тор. 

2. За граничен ветеринарен инспектор, вр Гранич-
ната ветеринарна станица Гевгелија - за граничен пре-
мин Гевгелија, Богородица и Стар Дојран, 

- ДЕОНИО МАТКОВ, граничен ветеринарен ин-
спектор. 

3. За граничен ветеринарен инспектор, во Гранич-
ната ветеринарна станица - Гевгелија - за граничен 
премин Гевгелија, Богородица и Стар Дојран, 

- КОСТАДИН МАЛЕВ, граничен ветеринарен 
инспектор. 

4. За граничен ветеринарен инспектор, во Гранич-
ната ветеринарна станица Битола - за граничен премин 
Меџитлија, 

- СИЛЈАН ЗАХАРИЕВСКИ, граничен ветерина-
рен инспектор. 

5. За граничен ветеринарен инспектор, во Гранич-
ната ветеринарна станица Битола - за граничен премин 
Ќафасан и Аеродромот Охрид, , 

- КРСТЕ ЈАНЕВСКИ, граничен ветеринарен ин-
спектор. 

6. За граничен ветеринарен инспектор, во Гранич-
ната ветеринарна станица Скопје, за граничен премин 
Деве Баир - К. Паланка 

- ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ, граничен ветеринарен 
инспектор. 

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

Број 17-1687/6 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата/ 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

857. 
Врз основа на чен 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. За помошник на министерот за внатрешни ра-

боти се назначува ДОБРИ ВЕЛИЧКОВСКИ, досега-
шен началник на II Управа на СДБ. 

2. Ова решение влегува во вила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 17-1766/2 
19 јуни 1992 година 

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

858. 
Врз основа на чен 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година,-донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува СТОЈАН ТРАЈАНОВ, досега-
шен помошник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/2 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

859. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата (^Службен ресник на СРМ“ (Зр. 40У90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува ДЕСПОТ БУЦЕВСКИ, досега-
шен помошник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд, здравство и социјална Политика. 

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

Број 17- 1806/3 
19 јуни 1992 година 

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

860. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува ИЛИЈА РАЈЧАНОВСКИ, досе-
гашен помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/4 
19 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 
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861. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе, 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува МИЛИЦА ПАНЕВА, досега-
шен помошник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/5 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

862. 
..Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на. 19 јуки 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува ВЕРКА НИКОЛОВСКА, досе-
гашен советник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/6 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д-Р Никола Кљусев, с.р. 

863. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот1 за труд и социјална 
политика се назначува ЕФКА ИНДОВА, досегашен 
советник на претседателот на Републичкиот комитет за 
труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/7 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

864. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1. За советник на министерот за труд и социјална 

политика се назначува м-р ЖИВКО МАРКОВСКИ, 
досегашен советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/8 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д-Р Никола Кљусев, с.р. 

865. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува ВЕСНА ПЕТКОВИЌ, досега-
шен советник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за-труд, здравство и социјална политика. 

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

Број 17-1806/9 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

866. 
Врз основа на член 59, од Законот за заштита на 

спомениците на културата („Службен весник на СРМ“, 
бр. 24/73), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, 
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - СТРУ-

МИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Работната заедница на Заводот за 
заштита на спомениците на културата, природните рет-
кости и музеј во Струмица, со која за директор на Заво-
дот повторно е именуван АЛЕКСАНДАР ЦИЦОМА-
НОВ, дипл. инж. архитект. 

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

Број 17-2024/1 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

867. 
Врз основа на член 94, став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 јуни 1992 Година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИ-

ЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 
1. За членови на Републичкиот педагошки совет се 

именуваат: 
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д-р МАРИЈА КОСТОВА, доцент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; 

д-р МАРИЈА ТОФОВИЌ, доцент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје 

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

Број 17-2025/1 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

868. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90) и член 79 од Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 15/91, 27/91, 33/91, 13/92 и 32/92), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 19 јуни 
1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРА-
ШАЊА И НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА 
КАДРОВСКИ И ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ ВО ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ИЛИЈА ЦВЕТКОВСКИ се разрешува од долж-
носта секретар на Секретаријатот за кадровски пра-
шања и началник на Одделението за кадровски и персо-
нални работи во Владата на Република Македонија. 

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

Број 17-2027/1 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

869. """ 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 38/90) и член 79 од Деловникот за работа на Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 15/91, 27/91, 33/91, 13/92 и 32/92) Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 19 јуни 
1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕ-
НИЕТО ЗА КАДРОВСКИ И ПЕРСОНАЛНИ РА-
БОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За началник на Одделението за кадровски и 
персонални работи во Владата на Република Македо-
нија, се назначува м-р ПАВЛЕ РИБАРСКИ, досегашен 
стручен соработник во Металски завод „Тито“ - Инсти-
тут за развој и инвестиции - Скопје. 

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

Број 17-2028/1 
19 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д““Р Никола Кљусев, с.р. 

870. 
Врз основа на член 12 став 2 од Одлуката за осно-

вање на Јавно претпријатие за берзанско работење 
„Агро-Берза" - Скопје („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 32/92), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ден 26 јуни 1992 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ 

„АГРО-БЕРЗА" СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза" -
Скопје се именува БИЛЈАНА ДОЦЕВСКА, помошник 
директор за финансии, девизно работена и сметковод-
ство во АД „Интеримпекс" - Скопје. 

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

Број 17-2048/2 
26 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

871. 
Врз основа на член б од Одлуката за основање на 

Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Бер-
за" - Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 32/92), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јуни 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕР-

ЗА“ СКОПЈЕ 

1. За членови на Собранието на Јавното претприја-
тие за берзанско работење „Агро-Берза" - Скопје се 
именуваат: 

- ПАРАСКЕВА ЧАТМОВ А, помошник на мини-
стерот за стопанство, 

- СВЕТЛАНА УГРИНОВСКА, самостоен совет-
ник за агроекономија во Министерството за земјодел- I 
ство, шумарство и водостопанство, 

- СТОЈМИРКА ТАСЕВСКА, виши стручен сора-
ботник во Секторот за земјоделство, прехрана, тутун-
ска индустрија и водостопанство на системски прашања 
од агроекономскиот аспект, движењето на цените и 
кредитно-монетарната политика во Стопанската ко-
,мора на Македонија. 

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

Број 17-2048/3 
26 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р, 

872. 
Врз основа на член 59 точка 3 и член 76 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 38/91), Министерството за 
здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ШТО ПАЃААТ НА ТО-
ВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 

Во Правилникот за утврдување на обемот на 
здравствените услуги што паѓаат на товар на средствата 
на Фондот за здравствено осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“, број 3/92,12/92 и 32/92) 
во член З-а, по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
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„По исклучок од ставов 1 на ОВОЈ член децата на 
осигурениците по навршени 14 до навршување на 18 
годишна возраст учествуваат4 со сопствени средства во 
висина од 5% од цената на здравствените услуги и леко-
вите од алинеја 1, 2 и 3 на овој член“. 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 2 

Во членот 6 став 1 точка 1 бројот „7" се заменува 
со бројот „14", а во точка 4 по зборовите „и на неа 
слични болести“ се додаваат зборовите „инфаркт на 
миокардот, состојби по операција на коронарни арте-
рии, декомпензација на срце, срцев блок, вграден пеј-
смејкер, состојби по пресадување на бубрези, пемфигус 
и лупус еритематодес". 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву : 

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, 

Бр 10-2000/3 Министер за здравство, 
3 јули 1992 година Д-р Перко Колевски, с.р. 

Скопје 

873, 
Врз основа на член 74 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и 38/91) и член 3 од Правил-
никот за утврдување на цените на услугите за згрижу-
вање во организациите за социјална заштита односно 
во друго семејство како и износот на надоместокот за 
трошоците што паѓаат на товар на корисникот згрижен 
во организација за социјална заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 29/92), министерот 
за труд и социјална политика, донесува 

НАРЕДБА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ З А СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. Цените на услугите за згрижување во организа-
циите за социјална заштита од 1 јули 1992 година изне-
суваат: 

Реден Име на организацијата Цена за корисник 
број месечно 

1. Специјален завод-Демир 
Капија 

2. Дом за доенчиња и мали 
деца-Битола 
- з а дете . . . . . 
- за мајка. 

3. Завод за заштита и реха-
билитација на деца и 
младинци - „Бања Бан-
ско“-Струмица. . . . . . . 

4- Завод за згрижување, 
воспитување и образова-
ние на деца и младинци 
„Милановиќ Ранка“ -
Скопје 

5. РО Геронтолошки цен-
тар „13 Ноември“ -
Скопје Оддел „Злокуќа-
ни“ 

6. Дом за стари лица 
„Киро Крстевски-Плат-
ник" - Прилеп 

-заподвижни. . . . . . . . 22.020,00 ден. 
- за неподвижни 26.415,00 ден. 

7. Дом за стари лица „Суе 
,Рајдер“-Битола 
- за подвижни. 21.940,00 ден. 
- за неподвижни 26.415,00 ден. 

8. Дом за,стари лица „За-
фир Сајто“-Куманово 
- за подвижни. 
- за неподвижни . . . . . . 

9. РО Детски дом „11 Ок-
томври“ - Скопје 
- за деца без родителска 
грижа 
- за деца со лесна попре-
ч е ност во психо физич-
киот развиток . . ; , . . . 

10. РО за згрижување и во-
спитување на деца и 
младинци „25 Мај"-
Скопје; 

11. Центар за професи-
онална рехабилитација 
на младинци со оштетен 
слух „25 Мај“ - Скопје . . 

12. Завод за рехабилитација 
на деца и младинци со 
оштетен вид „Димитар 
Влахов“-Скопје 

13. Завод за рехабилитација 
на деца со оштетен слух 
„Ко,чо Рацин“-Битола . . 

14. Завод за рехабилитација 
на деца и младинци 
Скопје 
- за сместување . . . . . .. 14.550,00 ден. 
- за полудневен престој . 6.750,00 ден. 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македонка 
ја“. . . ; 

Бр. 12-4460 
6 јули 1992 година Министер за труд 

Скопје “ и социјална политика 
Илјаз Сабриу, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд во Скопје објавува дека во спорот меѓу тужите-
лот Љубљанска банка Д.Д. Љубљана - Филијала Скопје и тужениот 
Насифовски Абдула, сега со непознато место на живеење, кој спор се 
води за долг-негативно салдо, заведен под П.бр. 2718/92, во смисла на 
чл. 84 од ЗПП, на тужениот му е поставен за привремен застапник 
адвокатот Ненад Јаничевиќ од Скопје кој ќе го застапува тужениот се 
додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, ХП П. бр. 2718/92. (175) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Биљана Гикиќ од нас. 
Илинден, против тужениот Владимир Гикиќ од нас. Идризово, ул., 
„800" бр. 21, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да 
назначи свој полномошник бидејќи во спротивно ќе биде поставен при-
времен старател кој ќе ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, VII П.бр. 1074/92. (175) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред-Општинскиот суд во Штип се води постапка за испразну-
вање на стан на ул. „И-Л-Рибар“ бр. 11 од доверителот СИЗ за стано-
вање - Штип против должникот Шаматов ,Ангел од Штип, сега со 
непозната адреса. 

36.650,00 ден. 

36.085,00 ден. 
15.080,00 ден. 

35.655,00 ден. 

19.930,00 ден. 

22.380,00 ден. 

22.190,00 ден. 
26.415,00 ден. 

27.980,00 ден. 

34.420,00 ден. 

27.380,00 ден. 

12.710,00 ден. 

12360,00 ден. 

13.890,00 ден. 
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Се повикува должникот Шаматов Ангел од Штип да се јави во 
судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави точна 
адреса или овласти .полномошник, кој ќе го застапува во и-звршната 
постапка. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник, кој 
ќе го застапува до окончувањето на предметот. 

Од Општинскиот суд во Штип, И.бр. 2209/91. (177) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 126/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15776-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и за-
пишувањето право за вршење надворешно-трговски промет под 
фирма: Претпријатие за трговија и услуги „То-Би" извоз-увоз, Д.О.О., 
Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 5-а. ' 

Претпријатието е основано со акт за основање, а основачи се 
Томислав Јаневски од Скопје, М.Е. 1210971450051 и Владислав Јанев-
ски од Скопје, М.Б. 1408934450003. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132 , 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250 , 070260 , 090131, 090132, 
090139, 110309, 110909. 

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320 -
застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; - консигна-
ција; - реекспорт. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 

промет е Томислав Јаневски, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 126/92. (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2508 од 
4.1П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-7106-0-0-0, ја заниша во 

-судскиот регистар промената на седиштето на Бирото за деловни и 
интелектуални услуги „Магнум-Мг", Д.О. Скопје, ул. „Воденска“ бр. 
4/1-4, Скопје. Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Биро за 
деловни и интелектуални услуги „Магнум-Мг", Д .О . Скопје, ул. „Ѓуро 
Стругар“ бр. 15-а Скопје. 

Во претпријатието истапува Иван Моратовски со одлука за при-
стапување 01/90 од 1.XII. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2508/92. (423) 

Окружниотстопанскисудво Битола,сорешениетоСрег. бр. 2620/92, 
на регистарска влошка бр. 1-6143, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство, туризам и трговија на 
големо и мало со увоз-извоз „ГЕЦ-КОМЕРЦ", Ресен, .и.о., ул. „6" бр. 
10, Ресен. Основач е Мечовски Мите. 
Дејности: 080112; 080119, 080121; 080129, 080190; 080201; 0Ѕ0202; 060501; 
060502; 012142; 012332; 090171, 030003; 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; 070310; 
070320; надворешната трговија со прехранбени производи; надворешна 
трговија со непрехранбени производи и малограничен промет. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица: 
полни овластувања. Вид и обем на одговорност на обврските на субјек-
тот на уписот во правниот промет со трети лица: полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Печовски 
Мите. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2620/92 (1083) 

^кружш1отстопанскисудвоСкопје,сорешениетоСрег.бр.^б0/92,на 
регистарска влошка бр. 1-19849-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
Проектно производно трговското претпријатие „КИМО АЛ“, Д.О.О., 
Скопје, ул. „Наум Наумовски“ бр. 27, Скопје. Основачи се Симеон 
Хаџи Спасов, ул. „Наум Наумовски“ бр. 27, Скопје, и Кирил ^аџи 
Спасов, ул. „Наум Наумовски“ бр. 27, Скопје. 
Дејности: 011312; 0И315; 011320; 011390; 011419; 011741; 011742- 011749-
011791; 011792; 011799; 011920; 011941; 011949; 012310; 013021" 013500: 

020110; 020140; 050301; 050302; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114-' 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070128; 070129' 07013? 
070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223- 070224- 07(Р26: 

070229; 070260; 070310; 070320; 080190; 090171; 090181; 090183"' П0402: 

110403; 110404; 110620; 110909; 110302; 110303; 110304; 110309.' 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
претпријатието одговара со своите средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговски 
промет е Симеон Хаџи Спасов, е.д. директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5860/92 (1060) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.5224/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20014-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз - извоз 
„МАКБРОСКОМЕРЦ" ДОО Куманово, ул. „Ш МУБ" 64/11/7, Кума-
ново. -V 
Дејности: 050100; 050301; 050302; 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; 070130; 070250; 080190; 080201; 080202; 
110402; 110403; 110404; 110620; 110903; 110909. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сите свои средства. 
СТОИЛКОВСКИ Зоран, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.5224/92 (1089) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9935/91, на регистарска влошка бр. 1-13621-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост 
под фирма: „Штрк“, Д.О., Скопје, Претпријатие за издавач ко-гра-
фигчгка дејност, трговија на големо и мало, увоз--извоз, ,Јуриј Гагарин" 
бр. 17/2-17, Скопје. , 

Претпријатието “е основано со одлука бр. 1 од 25.XII.1991 година, 
а основач е Штрковски Дејан. 

Дејности: 120311, 013400, 013420, 070211, 070212, 070213, 070214, 
07021, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070250, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 030003 , 080190, 080202, 110302, 
110303, 110309, 110903,110909. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320; -
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица во своето 
работење одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапувања во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Штрковски Дејан, индивидуален работоводен ор-
ган - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9935/91 (1063) 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од 
доходот („Службен весник на СРМ“, бр, 42/80, 38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91) и 
член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 
7/89,18/89,46/89,4/90, 21/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр, 5/92), Републичкиот завод за 
статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ ЈУНИ 1992 ГОДИНА 
- ' ^ 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија, во периодот јануари-јуни 1992 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1991 
година, изнесува 777.5% „ 

Директор 
на Републичкиот завод 

за статист ика^ 
Светлана Антоновска, с.р. 

Врз основа на член 84 ста.в 1 точка 1 до 3, точка 5 
до 8 и точките 10 и П од Законот за сметководството 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/89, 35/89., 3/90, 42/90 и 
61/90) кој се применува како републички пропис, Репу-
бличкиот завод за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ЦОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1992 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на пораст на цените на 
производителите на индустриски производи во јуни 
1992 година во однос на мај 1992 година е 0.078 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на јуни 1992 година е 11.409. 
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3. К о е ф и ц и е н т о т на п р о с е ч н и о т м е с е ч е н п о р а с т на 
ц е н и т е на п р о и з в о д и т е л и т е н а и н д у с т р и с к и п р о и з в о д и 
о д п о ч е т о к о т на г о д и н а т а д о к р а ј о т на ј у н и 1992 г о д и н а 
е 0 . 5 4 8 . 

4 . К о е ф и ц и е н т о т н а п о р а с т о т на ц е н и т е на п р о и з -
в о д и т е л и т е на , и н д у с т р и с к и п р о и з в о д и в о ј у н и 1992 го -
д и н а в о о д н о с на и с т и о т .м“есец о д п р е т х о д н а т а г о д и н а с 
2 8 . 5 9 4 . ' 

5 . М е с е ч н и о т к о е ф и ц и е н т н а п о р а с т н а ц е н и т е н а 
м а л о в о ј у н и 1992 г о д и н а в о о д н о с на м а ј 1992 г о д и н а е 

0 . 1 7 0 . 
6 . К о е ф и ц и е н т о т н а п о р а с т о т н а ц е н и т е н а м а л о о д 

п о ч е т о к о т н а г о д и н а т а д о к р а ј о т н а ј у н и 1992 г о д и н а е 
8 . 6 7 9 . 

7 . К о е ф и ц и е н т о т н а п р о с е ч н и о т м е с е ч е н п о р а с т н а 
ц е н и т е н а м а л о о д п о ч е т о к о т н а г о д и н а т а д о к р а ј о т н а 
ј у н и 1992 г о д и н а е 0 . 4 7 9 . 

8. К о е ф и ц и е н т о т н а п о р а с т о т н а ц е н и т е на м а л о в о 
ј у н и 1992 г о д и н а в о о д н о с н а и с т и о т м е с е ц о д п р е т х о д -
н а т а г о д и н а е 1 9 . 6 7 8 . 

9 . К о е ф и ц и е н т о т н а п о р а с т о т н а т р о ш о ц и т е н а ж и -
в о т о т в о Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а в о п е р и о д о т о д п о ч е т о -
к о т н а г о д и н а т а д о к р а ј о т на ј у н и 1992 г о д и н а в о о д н о с 
н а п р о с е к о т на т р о ш о ц и т е на ж и в о т о т в о 1992 г о д и н а с 
7 . 0 1 2 . -

Д И Р Е К Т О Р 
н а Р е п у б л и ч к и о т 

з а в о д з а с т а т и с т и к а , 
С в е т л а н а А н т о н о в с к а , с . р . 
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Одлука за помилување на осудени лица. : 
Одлука за начинот на формирање на цените на производите 
во прометот на големо односно на мало 
Одлука за определување на највисоки цени на брашното и 
лебот! 
Одлука за определување на највисоката откупна и меЛопро-

гажна,цена-на млекото 
)длука за определување на на јвисоко нино на цените на 

учебниците за основно и срсдно““образованис 
Одлука за определување највисоко ниво на цените на елек-
тричната енергија . . Одлука за определување највисоко ниво на цените на III I 

717 

717 

718 

719 

719 

720 

720 услугите 
Одлука за определување највисоко ниво на цените на услу-
гите за дистрибуција на топлинска енергија 
Одлука за определување на највисокото ниво на цените на 
услугите за задолжително осигурување на моторни возила . 
Одлука за определување на рокот за преземање на сред-
ствата на ошнтествено-политичките организации што се 

720 

Одлука за измена на Одлуката за распоредување на стоките 
на форми на извозот и увозот 
Решение ,за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на МБУЦ „Илија Нико-
ловски -Луј“ - Скопје Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на У ЦМО - Битола 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на ХУЦ „Марија Кири -
Склодовска" - Скопје 
Решение за давање согласност на одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган ,на Центарот за професи-
онална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 
Мај“-Скопје 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална 

работа во Гевгелија : 
'Решнение за давање согласност на Одлуката за именување 

индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, во-
спитание, и образование на деца.од предучилишна возраст 
,.Распеана младост“ - Скопје 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и 
воспитание „Јасна Ристеска“ - Охрид 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, во-
спитание и образование на деца од предучилишна возраст 
„Втори септември“ - Демир Хисар 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на Драмскиот театар во 
Скопје 
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Реше“ние за определување претставници на Републиката во 
Советот на РО за згрижување и воспитание „8-ми Март“ -

Решение “за 'Определување 'претставници на Републиката во 
Советот на РО за'Згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ - Скопје 
Решение за определување претставници на Републиката во 
Советот на РО за згрижување и воспитание „Орце Нико-
лов“-Скопје 
Решение за определување претставници на Републиката во 
Советот на РО за згрижување и воспитание на децата од 
предучилишна возраст „Рахилка Гонева“ -Свети Николе . . 

Решение за определување претставници на Републиката во 
Советот на РО за згрижување и воспитание „Павлина Ве-
линова“-Кочани 
Решение за разрешување и именување членови на Комиси-
јата за решавање на управни работи во втор степен од 
областа на народната одбрана, внатрешните работи, право-
судството и управата, од Министерството за внатрешни 
Р

аботи . . - . 
ешение за име нување заменик на управителот на Јатво-

Ѕ
)от во Скопје 
'ешение за назначување советник на министерот, за труд и социјална политика 

Решение за назначување советник на министерот за труд и 
социјална политика . . 
Решение за назначување советник на министерот за труд и 
социјална политика 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
индивидуален работоводен орган на Библиотеката „Браќа 
Миладиновци“-Скопје . . . . . Решение за назначување потсекретар на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство 
Решение за назначување помошник на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство 
Решение за назначување советник на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство Решение за именување главен републички инспектор за 
земјоделство и шумарство 
Решение за давање Согласност на Владата за4 назначување 
републички инспектор за рударство во Републичкиот ин-
спекторат за техничка инспекција 
Решение за давање согласност на Владата за назначување 
републички инспектор за парни котли и садови јпод прити-
сок во Републичкиот инспекторат за техничка инс,пекција. . 
Решение за давање согласност на Владата за назначување 
републички санитарни и здравствени инспектори во Репу-
бличкиот санитарен и'здравствен инспекторат 
Решение за давање согласност на Владата за Назначување 
гранични инспектори за заштита на растенијата во Репу-
бличкиот инспекторат за земјоделство и шумарство 
Решение за давање согласност на Владата за назначување 
гранични инспектори за заштита на растенијата во Репу-
бличкиот инспекторат за.земјоделство и шумарство 
Решение за давање согласност на Владата за назначување 
гранични ветеринарни инспектори во Републичката управа 
за ветеринарство - - . 
Решение за назначување помошник на министерот за вна-
трешни работи Решение за назначување помошник на министерот за труд и социјална политика 
Решение за назначување помошник на министерот за труд и 
социјална политика 
Решение за назначување помошник на министерот за труд и 
социјална политика 
Решение за назначување помошник на министерот за труд и 
социјална политика 
Решение за назначување советник на министерот за труд и 
социјална политика : 
Решение за назначување советник на министерот за труд и 
социјална политика 
Решение за назначување советник на министерот за труд и 
социјална политика 
Решение за назначување советник на министерот за труд и 
социјална политика . . . . . 
Решение за давање согласност на Одлуката за именување 
директор на Заводот за запггита на спомениците на култу-
Рата, природните реткости и музеј -г Струмица 

ешение за именување членови на републичкиот ,педа-
гошки совет -
Решение за разрешување од должноста секретар на Секре-
таријатот за кадровски прашања и началник на Одделени-
ето за кадровски и персонални работи во Владата на Репу-
блика Македонија 
Решение за назначување началник на Одделението за ка-
дровски и персонални работи во Владата на Република Ма-
кедонија Решение за именување вршител на должноста директор на Ј П за берзанско работење „Агро - Бер^а" - Скопје Решение за именување членови на С,обранието на ЈП за 
берзанско работење „Агро- Берза“ - Скопје 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 
за утврдување на обемот на здравствените услуги што па-
ѓаат на товар на средствата на фондот за здравствено осигу-
рување . . . 1 
Наредба за утврдување на цените на услугите за згрижу-
вање во организациите за социјална заштита- . . . . . . . . . 
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