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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Македонија, претседателот на Републи-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З А К О Н О Т З А ПРЕМИ-
НУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА 

ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

Се прогласува Законот за преминување на држав-
ната граница и за движење во граничниот појас, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 28 мај 1992 година. 

Број 08-2351/1 
28 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИ-
ЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1' 

Со овој закон се уредува Ј5ежимот на преминува-
њето преку државната граница, движењето и престо-
јот на лица во граничниот појас, како и се утврдуваат 
мерки потребни заради обезбедување на државната 
граница. 

Член 2 
Граничниот појас опфаќа дел од територијата на 

Република Македонија на копното, реките и езерата 
во длабочина до сто метри по Должината на гранична-
та линија. 

Ако е потребно заради заштита на безбедноста 
на државната граница на Република Македонија, Вла-
дата на Република Македонија на предлог од министе-
рот за внатрешни работи или министерот за одбрана, 
може да определи граничниот појас на одделни делови 
од државната граница да ја опфаќа територијата во 
длабочина и над сто метри. 

Граничниот појас на копното се обележува со 
видни знаци на природните патишта кои влегуваат во 
граничниот појас. Поставувањето и одржувањето на 
тие ознаки го обезбедува Министерството за внатре-
шни работи. 

Член 3 
Граничните премини се места определени за пре-

,минување на државната граница. 
Член 4 

Контрола на преминувањето на државната грани-
ца и контрола на движењето и престојот во гранич-
ниот појас врши Министерството за внатрешни рабо-
ти. 

Член 5 
Под контрола на преминување-^ на државната 

граница, во смисла на овој закон, се подразбира утв-
рдување на исправноста на патната исправа и на иден-
титетот на лицето кос ја преминува државната грани-
ца, како и преглед на лицето и на превозното средство 
од страна на овластено службено лице. 

Член 6 
Заради усогласено вршење на одделни работи од 

заеднички интерес за повеќе надлежни државни орга-
ни и претпријатија во областа на контролата на преми-
нувањето на државната граница и контролата на дви-
жењето и престојот во граничниот појас, министерот 
за внатрешни работи со надлежните државни органи 
и претпријатија може да формира заеднички комисии 
и други работни тела' 

И. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
Член 7 

Државната граница може да се преминува само 
на граничен премин со важечка патна исправа и во 
време определено за сообраќај. 

Границата може да се преминува надвор од гра-
ничниот премин само во случај напиша сила или врз 
основа на меѓународен договор. 

Член 8 
Граничен премин може да биде отворен за врше-

ње на меѓународен сообраќај, за меѓудржавен сообра-
ќај и за вршење на пограничен сообраќај. 

Граничен премин за меѓународен сообраќај (по-
стојан и сезонски) е: железнички, патен, езерски и ае-
родромски премин. 

Граничен премин за меѓудржавен сообраќај (по-
стојан и сезонски) с премин преку кој границата ја 
преминуваат државјаните на Република Македонија и 
државјаните од соседната држава. 

Граничен премин за пограничен сообраќај с пре-
мин преку кој државјаните на Република Македонија 
ја преминуваат границата заради престој во опремеле1 

на зона на соседната држава односно преку кој држа-
.вјаните од соседната држава ја преминуваат државната ^ 
граница заради престој во определена зона на Репу-
блика Македонија врз основа на меѓународен договор. 

Член 9 
Граничниот премин го определува Владата на Ре-

публика Македонија. 
Граничниот премин се определува во согласност 

со меѓународен договор. 
: Министерот за внатрешни работи во согласност 

со министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај 
и екологија ги определува подрачјата и објектите што 
ги опфаќаат граничните премини. 

Член 10 
Заповедникот на воздухоплов во меѓународниот 

сообраќај кој поради виша сила, со воздухопловот ќе 
се спушти надвор од воздухопловното пристаниште 
должен е за слетувањето на воздухопловот веднаш да 
го извести Министерството за внатрешни работи. 
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Член 11 
Воздушните патишта не можат да се определат 

по должината на граничната линија. 
Цивилни воздухоплови можат да летаат над гра-

ничниот појас само врз основа на одобрение што го 
издава Министерството за внатрешни работи, по прет-
ходно прибавено мислење од Министерството за од-
брана. 

Член 12 
Преминувањето на државната граница се заверува 

на патната исправа со печат, и тоа на државјаните на 
Република Македонија само при излегувањето од Ре-
публика Македонија, а на нивно барање и при влегува-
ње, а на странците при влегувањето во Република Ма-
кедонија, ако со меѓународен договор не е определено 
поинаку. / 

Печатот содржи назив на граничниот премин и 
датум на преминувањето на државната граница. 

Член 13 
Лице кое ја преминува државната граница преку 

граничен премин должно е да има патна исправа про-
пишана'со закон или со меѓунајроден договор и при 
преминувањето на државната граница да му ја даде на 
увид на овластеното службено лице. 

Лицето од став 1 на овој член должно е на барање 
на овластеното службено лице кое врши контрола на 
преминувањето на државната граница да му даде изве-
стување и да изврши други дејствија што се во врска 
со, преименувањето на државната граница. 

Член 14 
Лице кое управува со превозно средство со кое ја 

преминува државната граница, должно с да застане, 
односно да го запре превозното средство на определен 
простор од граничниот премин на кој се врши контро-
ла. 

Лицето од став 1 на овој член с должно но за-
вршената контрола, со превозното средство да го на-
пушти подрачјето на граничниот премин. 

Член 15 
Покрај контролата на патните исправи на патни-

ците и на персоналот вработен на одржување на меѓу-
народниот сообраќај, овластеното службено лице мо-
же да изврши и претрес на лицата, преглед на предме-
тите што тие лица ги носат и преглед на превозното 
средство со кое ја преминуваат државната граница, за-
ради спречување на неовластено преминување на 
државната граница и пренесување на огнено оружје, 

експлозив и Други предмети чие внесување или изнесу-
вање од Рпублика Македонија е забрането. 

За прегледот на превозното средство од став 1 на 
овој член, на барање од лицето кое управува со прево-
зното средство, се издава потврда 

Член 16 
Превознито средство не смее да го напушти гра-

ничниот премин пред извршената контрола на патните 
исправи и друга контрола пропишана со овој закон. 

По исклучок контрола на преминувањето на 
државната граница со воз, воздухоплов или со пловен 
објект може да се врши и за време на нивното движе-
ње надвор од граничниот премин. 

Член 17 
Воз во меѓународниот сообраќај кој влегува во 

Република Македонија не смее да се запре на делот од 
пругата меѓу граничната линија и подрачјето на гра-
ничниот премин, освен во случај на виша сила или 
нужна потреба. 

Ако возот што влегува во Република Македонија 
п“о преминувањето на граничната линија поради виша 
сила или нужна потерба застане на отворена (пруга 
надвор од подрачјето на граничниот премин, персона-

лот во возот е должен да го обезбеди возот и да спре-
чи влегување на лица во возот, односно излегување 
на лица од возот, како и за запирање на возот веднаш 
да го извести Министерството за внатрешни работи. 

Ако возот што излегува од Република Македонија 
по напуштањето на подрачјето на граничниот премин; 
поради виша сила или нужна потреба застане на отво-
рена пруга пред преминувањето на граничната линија, 
персоналот с должен за тоа веднаш да го извести Ми-
нистерството за внатрешни работи и да спречи влегу-
вање на лица во возот, односно излегување на лица од 
возот. 

Член 18 
^ Претпријатијата за искористување на езерски и 

воздухопловни пристаништа, железничките транспор-
тни претпријатија, како и сопственикот на превозното 
средство, односно лицето кое управува со превозното 
средство, се должни за време на вршењето на контро-
ла на патничкиот сообраќај преку државната граница 
на граничниот премин, односно во "превознотр сред-
ство да обезбедат услови за работа на органот што 
врши контрола. 

Претпријатието за аеродромски услуги, желе-
зничкото транспортно претпријатие, односно заповед-
никот на пловниот објект и возачот на моторно вози-
ло се должни да обезбедат патниците да не го напу-
штаат граничниот премин пред извршената контрола 
на преминувањето на државната граница, односно от-
како контролата ќе се заврш.и да не се качат или сим-
нат други лица без одобрение од овластеното службе-
но лице. 

Член 19 
Заповедникот на пловниот објект е должен при 

доаѓањето од странство и заминувањето во странство 
на овластеното службено лице да му предаде препис 
од списокот на членовите на екипажот и патниците на 
пловниот објект и да ги стави на увид патните исправи 
на членовите на екипажот и на патниците. 

При доаѓањето од странство, членовите на екипа-
жот и патниците не смеат да го напуштат пловниот 
објект пред извршената контрола пропишана со овој 
закон. 

Членовите на екипажот и патниците на воздухо-
плов не смеат да го напуштат граничниот премин пред 
извршената контрола пропишана со овој закон. 

Член 20 
Заповедникот на пловниот објект е должен по 

пристигнувањето во пристаништето на овластеното 
службено лице да му го пријави секое лице без важеч-
ка патна исправа кое се наоѓа на пловниот објект. 

Заповедникот на пловниот објект не смее да до-
зволи лице без важечка патна исправа да се симне од 
пловниот објект без одобрение од лицето од став 1 на 
овој член. 

Член 21 
Заповедникот на пловниот објект не смее на езе-

рата на кои се врши меѓународна пловидба да прими 
лице без важечка патна исправа, ниту да прими лице 
со патна исправа надвор од граничниот премин, освен 
ако лицето е во животна опасност/ 

Член 22 
Преку државната граница државјаните на Репу-

блика Македонија и странците можат да ги пренесу-
ваат само оние видови оружје и муниција што според 
прописите можат да ги набавуваат, држат и носат во 
Република Македонија. 

Член 23 
Државјаните на Република Македонија кои посто-

јано- престојуваат во странство можат заради лов да 
внесуваат ловечко оружје и муниција .за тоа оружје во република Македонија ако оружјето и муницијата им се запишани во пасошот. 
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Член 24 
Државјаните на Република Македонија можат од 

Република Македонија да изнесуваат оружје и муници-
ја за тоа оружје, ако за тоа имаат дозвола. 

Државјаните-на Република Македонија кои посто-
јано престојуваат во странство и државјаните на Репу-
блика Македонија кои се иселуваат од Република Ма-
кедонија, а немаат дозвола за оружје можат да набаву-
,ваат и да изнесуваат оружје и муниција од Република 
Македонија само врз основа на одобрение од Мини-
стерството за внатрешни работи. 

Државјаните на Република Македонија од ставо-
вите 1 и 2 на овој член се должни при преминувањето 
на државната граница оружјето и муницијата што ги 
носат со себе да ги пријават на овластените службени 
лица. 

Член 25 
Странците кои поминуваат низ Република Маке-

донија можат да внесуваат во Република Македонија 
и да носат оружје и муниција, ако за тоа имаат одобре-
ние од дипломатско-конзуларното претставништво на 
Република Македонија во странство или од Министер-
ството за внатрешни работи. 

Странците од став 1 на овој член се должни при 
преминувањето на државната граница оружјето и му-
ницијата што ги носат со себе да ги пријават на овла-
стените службени лица. 

Странците кои привремено престојуваат во Репу-
блика Македонија или поминуваат низ неа или кои би-
ле постојано населени во Република Македонија и за-
минуваат од неа, можат заради изнесување од Репу-
блика Македонија да набавуваат оружје и муниција са-
мо врз основа на одобрение од Министерството за вна-
трешни работи. 

Член 26 
Членовите на странски воени и други делегации 

кои доаѓаат во Република Македонија заради привре-
мен престој, а според^прописите на својата служба но-
сат огнено оружје или тоа е составен дел од нивната 
униформа, можат таквото оружје да го внесуваат во 
Република Македонија и да го држат и носат за време 
на својот престој во Република Македонија без посеб-
но одобрение. 

Член 27 
Странците кои доаѓаат во Република Македонија 

заради лов се должни при преминувањето на државна-
та граница ловечкото оружје и муницијата што ги но-
сат со себе да ги пријават на овластените службени 
лица. 

Министерството за внатрешни работи ири кон-
тролата на преминувањето на државната граница ќе 
им издаде на странците од став 1 на овој член одобре-
ние за држење и носење на ловечко оружје за време 
на ловот во Република Македонија. 

Член 28 
Членовите на стрелачки организации кои групно 

или поединечно патуваат во странство заради учеству-
вање на стрелачки натпревари или заради подготовки 
за такви натпревари, можат преку државната граница 
да пренесуваат оружје и муниција за тие потреби врз 
основана одобрение од Министерството за внатрешни 
работи. 

За членовите на странски стрелачки организации 
кои доаѓаат во Република Македонија на стрелачки 
натпревари или на подготовки за такви натпревари, 
се применуваат одредбите од член 27 на овој закон. 

Член 29 
Домашните претпријатија и странските превозни-

ци можат да вршат транспорт на оружје и муниција 
преку државната граница, односно преку територијата 
на Република Македонија (транзит) само врз основа 

на одобрение што го издава Министерството за вна-

трешни работи но претходно прибавено мислење од 
“министерството надлежно од областа на надворешните 
работи и Министерството за одбрана. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува 
на транспортот на оружје и муниција што го врши Ар-
мијата на Република Македонија. 

Член 30 
Ловечкото и спортското оружје и муницијата за 

тоа оружје што с запленето од царинските органи се 
продава од овие органи по пат на јавно наддавање на 
претпријатијата кои се занимаваа! со промет на ору-
жје и муниција и на лица кои имаат одобрение за наба-
вување на оружје. 

Другото оружје и муниција што е запленето од 
царинските органи се предава на Министерството за 
внатрешни работи. 

Член 31 
Оружје или муниција не може да се пренесува 

преку граничен премин за пограничен сообраќај, 
освен ако со меѓународен договор не е поинаку опре-
делено. 
III. ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ГРАНИЧНИОТ 

ПОЈАС 
Член 32 

Државјаните на Република Македонија можат да 
се движат и да престојуваат во граничниот појас само 
ако имаат дозвола за тоа. 

Не се должни да имаат дозвола за движење и пре-
стој во граничниот појас: 1 

1) државјаните на Република Македонија постоја-
но населени во граничниот појас - за подрачјето на 
своето живеалиште; 

2) работниците на Министерството за внатрешни 
работи и припадниците на Армијата на Рспублнка Ма-
кедонија кои вршат служба во граничниот појас; 

3) работниците на царината кога вршат'служба 
во граничниот појас; 

4) работниците на државните органи и на прет-
пријатијата кога во итни. случаи или од причини на 
виша сила вршат работи од делокругот или дејноста 
на тие органи, односно претпријатија во граничниот 
појас и 

5) државјаните на Рспублика Македонија кои врз 
основа на важечката патна исправа, ја преминуваат 
државната граница. 

Министерот за внатрешни работи во согласност 
со министерот за одбрана може да пропише-државја-

. ните на Република Македонија да можат да се движат 
и да престојуваат во одделни делови од граничниот по-
јас и без дозвола од став 1 на; (овој член. 

Член 33 
Странец може да се движи и да престојува во гра-

ничниот појас само ако добие дозвола за тоа. Дозвола-
та на странец може, да му се издаде на барање од држа-
вен орган или претпријатие чие седишта, односно чија 
дејност се врши во граничниот појас или заради посета 
на лице кое има живеалиште во граничниот појас. 

Дозволата важи за движење и престој во седиште-
то на органот или претпријатието, односно во живеа-
лиштето на лицето кое странецот го посетува. 

Дозвола за движење и престој во граничниот по-
јас не е должен да има странец: 

1) кој постојано е населен во граничниот појас во 
подрачјето на своето живеалиште; 

2) кој привремено престојува во Реублика Маке-
донија врз основа на меѓународен договор за пограни-
чен сообраќај во населените места; 

3) кога е тоа определено со меѓународен договор и 
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4) кога врз основа на важечката патна исправа ја 
преминува државната граница. 

Барањето за издавање дозвола од став 1 на овој 
член може да се одбие кога тоа го бараат причините 
на безбедноста на државната граница. 

Министерот за внатрешни работи во согласност 
со министерот за одбрана може да пропише дека 
странци можат да се движат и да престојуваат во од-
делни делови од граничниот појас и без дозвола од 
став 1 на овој член. 

Член 34 
Дозволата за движење и престој во граничниот 

појас ја издава Министерството за внатрешни работи. 
Дозволата за движење и престој во граничниот 

појас за припадниците на Армијата на Република Ма-
кедонија ја издава Министерството за одбрана. 

Член 35 
Дозволата за движење и престој во граничниот, 

појас може да биде постојана или привремена. 
Постојана дозвола за движена и престој во гранич-

ниот појас им се издава на работниците на државните 
органи и на претпријатијата кои во вршењето на служ-
бата, односно дејноста постојано вршат определени ра-
боти во граничниот појас, како и на државјаните на 
Република Македонија кои вршат земјоделски работи 
во тој појас. 

Постојана дозвола за движена и престој во гранич-
ниот појас се издава со рок на важено до две години и 
може да се продолжува на секои две години. 

Привремената дозвола за движење и престој во 
граничниот појас се издава, по правило, за едно до-
аѓање во граничниот појас, односно за времето по-
требно за завршување на работата. 

Привремената дозвола за движење и престој во 
граничниот појас може да биде индивидуална или ко-г 
лективна. Во колективната дозвола се запишуваат ими-
њата на сите корисници на дозволата. 

Во дозволата за движена и престој во граничниот 
појас мора да се означи подрачјето во кое може да се 
движи и да престојува лицето, односно лицата на кои 
им е издадена дозволата. 

Член 36 
Движена во граничниот појас надвор од населено 

место и јавен пат е дозволено само дено, и тоа во време 
од еден час пред изгреваното на сонцето до еден час по 
заоѓањето на сонцето, ако со меѓународен договор не е 
поинаку определено. 

Член 37 
Државјанин на Република Македонија може да до-

бие дозвола за движено и престој во граничниот појас 
заради лов или риболов само ако според посебните Про-
писи има право на лов, односно риболов. 

Државјанин на Република Македонија може да до-
бие дозвола за движено и престој во граничниот појас 
заради риболов ноќе само ако тоа му е главно зани-
м а а . 

Државјанин на Република Македонија кој доаѓа во 
граничниот појас заради лов или риболов е должен 
претходно лично да и се пријави на најблиската гра-
нична единица на Армијата на Република Македонија и 
по завршувањево на ловот, односно риболовот на ист 
начин да го пријави своето заминување. 

Член 38 
Лицето кое се движи и престојува во граничниот 

појас должно е да се придржува и кон одредбите од 
меѓународните договори што го регулираат режимот на 
границата. 

Член 39 
Дозвола за движено и престој во граничниот појас 

нема да се издава: 

1) на лице кое со правосилна пресуда е осудено на 
казна затвор - додека не ја издржи казната; 

2) на лице против кос с поведена кривична по-
стапка и 

3) ако е тоа утврдено со посебни прописи заради 
спречувано на ширење заразни болести. 

^ Дозволата за движење и лрестој во граничниот 
појас ќе се одземе ако настапи некој од случаите од став 
1 на овој член. 

Член 40 
Бараното за издавано дозвола за движено и пре-

стој во граничниот појас може да се одбие и кога тоа е 
потребно заради заштита на безбедноста на државната 
фани ца. 

Бараното за издавано дозвола за движено и пре-
стој во граничниот појас може да му се одбие на лице на 
кое во прекршочна постапка со правосилно решение му 
е изречена казна затвор, додека не ја издржи казната. 

Дозволата за движење и престој во граничниот 
појас може да се одземе и ако настапи и некоја од 
причините од ставовите 1 и 2 на овој член. 

Член 41 
Во граничниот појас можат да се населуваат само 

државјани на Република Македонија. 
За населувано во граничниот појас потребно е 

одобрение кое го издава Министерството за внатрешни 
работи. 

Бараното за издавано одобрение за населување во 
граничниот појас може да се одбие кога е потребно 
заради заштита на безбедноста на државната граница. 

Член 42 
За изградба на објекти во граничниот појас и 1га 

подрачјето на граничниот премин потребно е одобреа 
ние, што го издава Министерството за внатрешни ра-
боти. За изградба на објект во граничен појас, по-
требна е и согласност од Министерството за одбрана. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 
изградбата на објекти за потребите на Министерството 
за внатрешни работи на органите на царината на гра-
ничните премини, како и на Армијата на Република 
Македонија. 

Одобрението од став 1 на овој член нема да се 
издаде ако се оцени дека објектите би го спречувале 
спроведуваното на мерките за безбедност на државната 
граница. 

Член 43 
Во решението со кое се одбива бараното за изда-

вано дозвола, односно одобрение од член 40 до 42 на 
овој закон заради причини на безбедноста на државната 
граница, надлежниот орган не мора да ги наведе причи-
ните од кои се раководел при неговото донесувано. 

Член 44 
Работите во врска со определувањето и обележу-

ваното на граничната линија на разграничувањето спа-
ѓаат во делокругот на министерството надлежно од 
областа на надворешните работи. 

Член 45 
Работите во врска со утврдувањето и решавањето 

на граничните инциденти и на други повреди на држав-
ната граница ги врши Министерството за внатрешни 
работи, во соработка со Министерството за одбрана и 
министерството надлежно од областа на надворешните 
работи. . 

Се овластува министерот за внатрешни работи, во 
согласност со министерот за одбрана и министерот од 
областа на надворешните работи да донесе подзаконски 
прописи со кои се уредува начинот на утврдување и 
решавале на граничните инциденти и други повреди на 
државната граница. 
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Член 46 
Граничните единици на Армијата на Рспублнка 

Македонија ја обезбедуваат државната граница и вршат 
контрола На движењето и престојот на лицата во гра-
ничниот појас надвор од населените места и граничните 
премини заради спречување на незаконско премину-
вање на државната граница и повреди на граничната 
линија. 

Член 47 
Заради видливоста на граничната линија министе-

рот за одбрана може, на одделни делови од граничниот 
појас, да забрани сеидба на определени видови земјо-
делски култури и да нареди прочистување на гранич-
ниот појас. 

Прочистувањето на граничниот појас во смисла на 
став 1 од овој член може да се врши само надвор од 
населените места и најмногу во длабочина до педесет 
метри. 

Сопствениците, односно корисниците на земјодел-
ското земјиште во граничниот појас се должни на ба-
рале од граничната единица на Армијата на Република 
Македонија на засеаните површини да остават патека 
за движе“ње на припадниците на Армијата на Република 
Македонија кои вршат обезбедување на државната гра-
ница. 

Член 48 
Министерот за одбрана може, кога тоа е потребно 

заради заштита на безбедноста на Република Македо-
нија, да забрани движење и престој на одделни подрачја 
на граничниот појас за определено време. 

Забраната на движењето од став 1 на овој член не 
се однесува на лицата кои се населени во граничниот 
појас, и тоа само за движење и престој во нивното 
живеалиште. 

Член 49 
Заради заштита на безбедноста на државната гра-

ница Владата на Република Македонија може, на пред-
лог од министерот за внатрешни работи или министе-
рот за одбрана, да го забрани, односно да го ограничи 
движеното и населувањето во одделни гранични по-
драчја на копното, реките и езерата во длабочина до 
десет километри. 

Член 50 
Лицата кои со пловен објект доаѓаат во Република 

Македонија иии од Република Македонија заминуваат 
во странство; можат да се симнат, односно качат само 
на езерски граничен премин. 

Член 51 
Заповедникот на пловниот објект во меѓународ-

ниот сообраќај должен с симнувањето на лица од плов-
ниот објект кое поради виша сила застанало надвор од 
определениот езерски граничен премин, веднаш да го 
пријави на Министерството за внатрешни работи. 

Застанување на пловен објект во меѓународниот 
сообраќај надвор од определениот езерски граничен 
премин, освен во случај на виша сила, одобрува над-
лежната пристаништа капетанија, во согласност со Ми-
нистерството за внатрешни работи и царинскиот орган. 

Член 52 
Странска јахта или чамец, наменети за разонода 

или спорт, можат да крстосуваат и да се задржуваат на 
езерата на кои се врши меѓународна пловидба ако доби-
јат одобрение за тоа. 

Одобрението од став 1 на овој член го издава при-
станишната капетанија во пристаништето отворено за 
меѓународен сообраќај по впловувањето на странскиот 
пловен објект во согласност со Министерството за вна-
трешни работи. 

Одобрението од став 1 на овој член за странските 
јахти или чамци наменети за разонода или спорт шта во 

Република Македонија се довезуваат по копнен пат го 
издава пристанишната капетанија на пристаништето 
отворено за сообраќај. 

Одобрението од став 1 на овој член содржи пода-
тоци за странската јахта, односно чамец Наменет за 
разонода или спорт, за членовите на екипажот и патни-
ците и за рокот на неговото важење. 

Подзаконски прописи за доаѓање и престој на 
странски јахти и чамци наменети за разонода или спорт 
на езерата донесува Владата на Република Македонија. 

Член 53 
Одобрението од член 52 на овој закон може да се 

издаде за странска јахта или чамец, наменети за разо-
нода или спорт, само ако членовите на екипажот и 
патниците имаат важечки исправи, а пловниот објект 
пропишани исправи. 

Член 54 
Заради заштита на безбедноста на државната гра-

ница, министерот за внатрешни работи може да про-
пише на одделни делови од езерата привремено да се 
забрани или ограничи пловидбата. 

Заради заштита на безбедноста и одбраната на Ре-
публика Македонија, министерот за одбрана може да 
пропише на одделни делови од езерата привремено да 
се забрани или ограничи пловидбата. 

Со забраната или со ограничувањето на пловид-
бата од ставовите 1 и 2 на овој член не се засега режи-
мот на пловидбата утврден со меѓународен договор. 

Член 55 
Во. граничниот појас на езерата граничните еди-

ници на Армијата на Република Македонија и Мини-
стерството за внатрешни работи вршат контрола на 
пловните објекти и на лицата заради спречување на 
повреди на државната граница, незаконско премину-
вање на државната граница, недозволен риболов и 
Други со закон забранети дејствија. 

Член 56 
Движена и задржување на граничниот премин с 

дозволено само со дозвола што ја издава Министер-
ството за внатрешни работи, ако со меѓународен дого-
вор не е поинаку определено. 

Член 57 
Дозвола за движење и задржување на граничен 

премин може да му се издаде на државјанин на Репу-
блика Македонија кој е постојано или привремено вра-
ботен на граничен премин, а дозвола за движење и 
задржувана на езерски или аеродромски граничен пре-
мин и во други оправдани случаи. 

Член 58 
Дозвола за движење и задржување на граничен 

премин може' да му се издаде на странец: 
1) кој постојано или привремено е вработен на 

граничниот премин и 
2) кој е член на екипажот на странски пловен об-

јект - за време на задржувањето на пловниот објект на 
граничниотпремин. 

Дозволата од став 1 на овој член може да му се 
издаде на странец и во други оправдани случаи. 

Дозволата издадена врз основа на став 1 точка 2 на 
овој член важи и за движење и задржување во место 
на граничниот премин. 

Заповедникот на пловниот објект или на воздухо-
пловниот, односно лицето кое го заменува, може да се 
движи и задржува на граничниот премин и без дозво-
лата од став 1 на овој член, само заради поднесување 
пријава за впловување или испловување на пловниот 
објект односно за слетување или полетување на возду-
хопловот. 
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Член 59 
По исклучок, дозвола за движена и престој надвор 

од местото на граничниот премин, може да му се издаде 
на странец кој има патна исправа од која може да се 
утврди неговиот идентитет, ако е: 

1) член на екипаж на странски пловен објект или 
воздухоплов и 

2) странски железнички или поштенски службеник 
кој врши служба на делот на граничниот премин што и 
припаѓа на Република Македонија. 

Член 60 
На државјанин на Република Македонија и на стра-

нец кој е постојано вработен на граничниот премин му 
се издава постојана дозвола за движење и задржување 
на граничниот премин, со рок на важење од две години. 
Рокот на важењето на дозволата може да се продол-
жува на секои две години. 

На членовите на екипажот на странски пловни об-
јекти им се издава постојана дозвола за движење и задр-
жувана на граничниот премин, со рок на важење од пет 
години. 

На државјаните на Република Македонија и на 
странците на кои не се однесуваат одредбите на ставо-
вите 1 и 2 на овој член, како и одредбата на член 59 од 
овој закон, дозвола за движена и задржувана на гра-
ничниот премин, односно дозвола за движење и престој 
надвор од местото на граничниот премин им се издава 
за времето додека трае потребата од движење и задр-

жување на тие лица на граничниот премин, односно 
потребата од движење и престој надвор од местото на 
граничниот премин. 

Член 61 
Дозволата за движење и престој надвор од местото 

на граничниот премин ја издава Министерството за вна-
трешни работи. 

Член 62 
Барана за издавање дозвола за движена и задржу-

вање на граничниот премин може да се одбие кога тоа с 
потребно заради безбедноста на државната граница. 

Дозвола за движење и престој надвор од местото 
на граничниот премин нема да му се издаде на странец: 

1) кој во Република Македонија бил осуден поради 
кривично дело што се гони по службена должност; 

2) кој во Република Македонија бил казнет поради 
девизен или царински прекршок и 

3) кому му е откажан престој во Република Маке-
донија. 

Дозволата за движење и задржување на гранич-
ниот премин и дозволата за движење и престој надвор 
од местото на граничниот премин, престануваат да в 
жат кога ќе престанат причините поради кои тие се 
издадени, ' 

На лицето на кое му с издадена дозвола за двит 
жено И задржувана на граничниот премин, односно 
дозвола за движена и престој надвор од местото на 
граничниот премин, Министерството за внатрешни ра-
боти, ќе му ја одземе таквата дозвола кога тоа е по-
требно заради заштита на безбедноста на Република 
Македонија. 

Во решението со кое се одбива барањето за изда-
вана Дозвола од став 1, односно се одзема дозволата од 
став 4 на овој член, Министерството за внатрешни ра-
боти не мора да ги наведе причините од кои се раково-
дел при неговото донесување. 

Член 63 
Министерството за внатрешни работи може да го 

ограничи движењето на лица и возила на граничниот 
премии за времето додека се врши контролата пропи-
шана со овој закон. 

Член 64 
Подзаконски прописи за начинот на вршењето 

контрола на преминува!вето на државната граница, за 

движеното и престојот на граничните премини за утвр-
дувањето и решаваното на граничните инциденти и на 
други повреди на државната граница, за воденото еви-
денција и за известуваното, донесува министерот за 
внатрешни работи, а за движењето, престојот, населу-
ваното и режимот на ловот и риболовот во граничниот 
појас, министерот за внатрешни работи во согласност 
со министерот за одбрана. 

Министерот за внатрешни работи ќе ги пропише 
обрасците на дозволите предвидени во член 32 и 33 и 
член 57 до 59 на овој закон. 

IV. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 
Член 65 

Ср парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе 
се казни за прекршок: 

1) претпријатие или друго правно лице чиј воздухо-
плов лета над граничниот појас без одобрение (член 11 
став 2); 

2) претпријатие или друго правно лице чие пре-
возно средство ќе го напушти граничниот премин пред 
извршената контрола на патните исправи Или друга 
контрола (член 16 став 1); 

3) претпријатие или друго правно лице ако на гра-
ничниот премин не ги обезбеди потребните услови за 
работата на органот што врши контрола (член 18 став 
1); 

4) претпријатието за аеродромски услуги и желез-
ничко-транспортно претпријатие, ако не обезбедат пат-
ниците да не го напуштат граничниот премин пред 
извршената контрола, односно по завршената кон-
трола да не се качат други лица без одобрение од овла-
стеното службено лице (член 18 став 2) и 

5) претпријатието, односно странски превозник кој 
без одобрение од Министерството за внатрешни работи 
врши транспорт на оружје и муниција преку државната 
граница, односно транзит на оружје и муниција преку 
територијата на Република Македонија (член 29 став 
1). 

Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во претпријатието или друго правно лице, односно 
заповедникот на странски пловен објект или на стран-
ски воздухоплов или возачот на друго превозно сред-
ство. 

За прекршок од став 1 точка 5 на овој член може 
да се изрече покрај паричната казна и заштитна мерка 
одземање на оружјето и муницијата. 

Член 66 
I Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари или со 
казна затвор до 30 дена, ќе се казни за прекршок: 

1) лице кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја 
премине државната граница надвор од местото опреде-
лено за преминување или лице кое ке ј а премине или ќе 
се обиде да ја премине државната граница без важечка 
патна исправа (член 7 став 1); 

2) заповедникот на воздухоплов кој не ќе го при-
јави слетувањето надвор од воздухопловното приста-
ниште во случај на виша сила (член 10); 

3) одговорниот работник на железничкото прет-
пријатие ако возот во меѓународниот сообраќај го за-
пре на дел од пругата меѓу граничната линија и подрач-
јето на граничниот премин, освен во случај на виша 
сила или нужна потреба (член 17 став 1); 

4) одговорниот работник на' железничкото прет-
пријатие ако не го обезбеди возот што по влегувањето 
во Република Македонија ќе застане на отворена пруга 
надвор од подрачјето на граничниот премин и не го 
спречи влегувањето на лице во возот, односно и з л е -
вањето на лица од возот и ако за запирањето на возот 
веднаш не го извести Министерството за внатрешни 
работи (член 17 став 2); 
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5) одговорниот работник на железничкото прет-
пријатие, ако за запирањето на возот што излегува од 
Република Македонија надвор од подрачјето на гранич-
ниот премин на отворена пруга веднаш не го извести 
Министерството за внатрешни работи и не го спречи 
влегувањето на лица во возот, односно излегувањето на 
лица од возот (член 17 став 3); 

6) заповедникот на пловен објект, односни возачот 
на моторно возило ако не обезбеди патниците да не го 
напуштат граничниот премин пред извршената кон-
трола, односно по завршената контрола да не се симнат 
или качат без одобрение од овластеното службено лице 
(член 18 став 2); 

7) заповедникот на пловен објект, ако при доаѓа-
њето на пловниот објект од странство, односно при 
заминувањето на пловниот објект во странство, не по-
стапи според одредбата на член 19 став 1 од овој закон; 

8) лице кое ќе го напушти пловниот објект, од-
носно граничниот премин пред извршената контрола на 
патните исправи (член 19 став 2 и 3); 

9) заповедникот на пловен објект ако на овласте-
ното службено лице не му го пријави лицето кое се 
наоѓа на пловниот објект без важечка патна исправа 
или дозволи такво лице да се симне од пловниот објект 
без одобрение (член 20); 

10) заповедникот на пловен објект ако на езера на 
кои се врши меѓународна пловидба, прими или качи 
лице без важечка патна исправа или качи лице со патна 
исправа надвор од граничниот премин (член 21); 

11) лице кое при преминувањето на државната гра-
ница не ќе ги пријави на надлежниот орган оружјето 

или муницијата што ги носи со себе (член 23 до 27); 
12) лице кое без одобрение изнесува од Република 

Македонија оружје и муниција кога за изнесување на 
оружје и муниција е потребно одобрение (член 24 и 25); 

13) лице кое ќе пренесе или ќе се обиде да пренесе 
оружје или муниција преку граничниот премин отворен, 
за пограничен сообраќај, освен ако е тоа определено со 
меѓународен договор (член 31); 

14) лице кое се движи и престојува во граничниот 
појас без дозвола (член 32 став 1 и член 33 став 1); 

15) лице кое во граничниот појас се движи ноќе 
надвор од населените места или јавните патишта (член 
36); 

16) лице кое лови или рибари во граничниот појас 
без дозвола за движење и престој во граничниот појас 
(член 37 став 1); 

17) лице кое при движеното и престојот во гранич-
ниот појас не се придржува кон одредбите на меѓуна-
родните договори што го регулираат режимот на грани-
цата (член 58); 

18) лице кое ќе се насели во граничниот појас без 
одобрение (член 41 став 2); 

19) лице кое ќе изгради објект во граничниот појас 
,или на подрачјето на граничниот премин без одобрение 
(член 42 став 1); 

20) заповедникот на пловен објект, ако качи или 
симне лице надвор од граничниот премин отворен за 
меѓународен сообраќај (член 50); 

21) заповедникот на пловен објект ако веднаш на 
Министерството за внатрешни работи не му го пријави 
симнувањето на лица од пловниот објект кој поради 
виша сила застанал во пристаниште што не е отворено 
за меѓународен сообраќај (член 51 став 1); 

22) заповедникот на пловен објект во меѓународ-
ниот сообраќај ако пловниот објект без одобрение од 
Министерството за внатрешни работи застане надвор 
од определениот езерски граничен премин, освен во 
случај на виша сила (член 51 став 2) и 

23) сопственикот односно корисникот на јахта или 
чамец наменети за разонода или спорт, ако без одобре-

ние крстосува или се задржува во езерата на кои се 
врши меѓународна пловидба (член 52 став 1). 

З а прекршоците од став 1 точки 11 и 13 на овој 
член, покрај паричната казна или казната затвор, може 
да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето и 
муницијата. 

Член 67 
Со парична казна од 8.000 до 10.000 денари или со 

казна затвор др 20 дена ќе се казни за прекршок: 
1) лице кое ќе одбие да му ја стави на увид патната 

исправа на овластеното службено лице (член 13 став 1); 
2) лице кое при доаѓањето во граничниот појас 

заради лов и риболов и при заминувањето од гранич-
ниот појас по завршениот лов, односно риболов лично 
не ќе и се пријави на најблиската гранична единица на 
Армијата на Република Македонка (член 37 став 3); 

3) лице кое во граничниот појас, на барање од 
граничната единица на Армијата на Република Македо-
нија не ќе остави патека за движење на припадниците 
на Армијата на Република Македонија кои вршат обез-
бедување на државната ,граница (член 47 став 3) и 

4) лице кое без дозвола се движи или се задржува 
на граничниот премин или надвор од местото на гра-
ничниот премин каде што е потребна; дозвола (член 56 и 
59). 

Член 68 
Со парична казна од 5.000 денари ќе се казни за 

прекршок лице кое не ќе го запре превозното средство 
на определен простор на граничниот премин или кое по 
завршуваното на контролата, со превозното средство 
не ќе го напушти подрачјето на граничниот премин 
(член 14). 

Паричната казна од став-1 на овој член ја напла-
тува на самото место овластеното службено лице. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на Законот. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој 
член, ќе се применуваат досегашните прописи доколку 
не се во спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 70 
Со денот на влегувањото во сила на овој закон, 

нема да се применува на територијата на Република 
Македонија Законот за прекинувале на државната гра-, 
ница и за движење во граничниот појас („Службен лист 
на СФРЈ44 број 34/79, 56/80 и 53/85). 

Член 71 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

721. 
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 

У К А З 
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А 

М А Т И Ч Е Н БРОЈ Н А Г Р А Ѓ А Н И Н О Т 

Се прогласува Законот за матичен број на граѓани-
н о т , 
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што Собранието на Република Македонија 1го до-
несе на седницата на 28 мај 1992 година. 

Број 08-2349/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с. р. 

Претседател, 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ 

Член 1 
Матичен број на граѓанинот (во натамошниот 

текст: матичен број) претставува единствена ознака на 
идентификационите податоци на граѓанинот. 

Член 2 
Матичниот број се состои од тринаесет цифри ра-

споредени во шест групи и тоа: 
I група: ден на раѓањето (две цифри), 
II група: месец на раѓањето (две цифри), 
III група: година на раѓањето (три цифри), 
IV група: број на регистарот (две цифри); 
V група: комбинација на полот и редниот број за лица 
родени на ист датум (три цифри). Мажи од 000 до 499, 
жени од 500 до 999 и 
VI група: контролен број (една цифра). 

Член 3 
Делот на матичниот број што го означува денот на 

раѓањето (I група)ј. месецот на раѓањето (II група), 
годината на раѓањето (III група) и полот (V група) се 
определува врз основа на податоците од матичната 
книга на родените. 

Контролниот број (VI група) се определува со 
електронски сметач. 

Ако податоците од став 1 на овој член се променат 
во постапка предвидена со закон, новиот матичен број 
ќе се определи врз основа на решението со кое е извр-
шена промена или исправка на податоците во матич-
ната книга на родените. 

Член 4 
Во Република Македонија се утврдуваат девет ре-

гистрациони подрачја со следните броеви на регистри: 
Битола - за општините Батола, Ресен и Демир Хисар -
41; Куманово - за општините Куманово, Кратово и 
Крива Паланка - 42; Охрид - за општините Охрид, 
Дебар, Кичево и Струга - 43; Прилеп - за општините -
Прилеп, Крушево и Брод - 44; Скопје - 45; Струмица -
за општините Струмица, Валандово и Радовиш - 46; 
Тетово - за општините Тетово и Гостивар.- 47; Титов 
Велес - за општините Титов Велес, Гевг/елија, Кава-
дарци и Неготино - 48 и Штип за општините Штип, 
Берово, Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип и 
Свети Николе - 49. 

Член 5 
Министерството за внатрешни работи определува 

'латичен број на граѓанинот. 
Определувањето на матичен број и водењето на 

евиденција е автоматизирано. 
Министерството за внатрешни работи обезбедува 

чување, користење и заштита на податоците од неовла-
стен пристап во согласност со закон. 

Член 6 
Матичен број се определува според местото на за-

пишување на новороденото дете во матичната книга на 
родените што се води на територијата на Република 
Македонија. 

На дете родено во странство матичен број се опре-
делува според живеалиштето на родителите во Репу-
блика Македонија. 

Член 7 
На странците, кои во согласност со закон престо-

јуваат во Република Македонија и за кои врз основа на 
закон се водат евиденции и издаваат јавни исправи, 
Министерството за внатрешни работи им определува 
матичен број за странци. 

Член 8 
Матичен број не се менува при промена на живе-

алиштето на граѓанинот. 
Член 9 

Ако на граѓанинот му е определен погрешен ма-
тичен број или повеќе матични броеви, истите со ре-
шение се поништуваат и се определува нов, Односно 
се задржува точниот матичен број. 

Решението за поништување на матичен број се до-
ставува до матичарот кој ја води матичната книга на 
родените во која е запишано раѓањето на детето. 

Член 10 
Матичен број се запишува во јавните исправи и 

евиденциите што се водат за граѓаните, кога тоа со 
закон е определено. 

Член 11 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подза-

конски прописи за: 
- обрасците и начинот на водење на евиденција на 

единствениот матичен број; 
- начинот на определувана на контролниот број 

(VI група) и 
- начинот на определување на матичниот број на 

странци; за кои врз основа на закон се водат евиденции 
и се издаваат јавни исправи, за водењето на евиденција 
за матичните броеви што им се дадени на странците , 
како и за запишување на издадените матични броеви на 
странците. 

Член 12 
На граѓанинот на кој не му е определен матичен 

број до влегувањето во сила на овој закон истиот ќе му 
се определи според живеалиштето во Република Маке-
донија. 

Член 13 
З а државјаните на Република Македонија кои 

имаат живеалиште во Република Македонија на кои 
според досегашните прописи матичен број им е опреде-
лен во републиките на поранешна СФРЈ, во рок од 2 
години од влегувањето во сила на овој закон им се 
определува нов матичен број според одредбите на овој 
закон. 

Член 14 
Подзаконските прописи врз основа на овој закон 

ќе се донесат во рок од 6 месеци од влегувањето во сила 
на законот. 

До донесувањето на Прописите од став 1 на овој 
член ќе се применуваат досегашните прописи. 

Член 15 
По влегувањето во сила на законот, новоформира-

ните општини ќе го добијат бројот на регистарот на 
регистрационото подрачје на кое досега припаѓале. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за единствениот матичен 
број на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 20/ 
80, 35/86, 51/88 и 19/90), а Законот за воведување на 
единствен матичен број на граѓаните („Службен лист 
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на СФРЈ“ број 58/76) нема да се применува на територи-
јата на Република Македонија. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т З А ПРИЈА-
ВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВА-

ЛИШТЕТО Н А ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за пријавувано на живе-
алиштето и престојувалиштето на граѓаните, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 28 мај 1992 година. 

Број 138-2348/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
З А ПРИЈАВУВАЊЕ Н А ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕ-

СТОЈУВАЛИШТЕТО Н А ГРАЃАНИТЕ 
Член 1 

Со овој закон се уредува начинот на пријавување и 
одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните, како и пријавувано на промената на адре-
сата на станот. 

Член 2 
Живеалиште е местото во кое граѓанинот се насе-

лил со намера во него постојано да живее и во кое има 
обезбедено стан за живеење. 

Се смета дека граѓанинот има обезбедено стан за 
живеепо, во смисла на овој закон, ако тој или член на 
неговото семејство има вселив стан по основ на соп-
ственост или договор за користено на стан во соглас-
ност со законот. 

Престојувалиште е местото во кое граѓанинот при-
времено престојува, надвор од општината во која се 
наоѓа неговото живеалиште. 

Член 3 
При промена на живеалиштето, граѓанинот е дол-

жен да го одјави претходното живеалиште и да го при-
јави новото живеалиште во рок од осум дена од денот 
на иселуваното. 

Граѓанинот е должен во рок од осум дена да ја 
пријави промената на адресата на станот во живеалиш-
тето. 

Пријавувано и одјавување на живеалиштето, како 
и промена на адресата на станот во живеалиштето за 
малолетните деца го врши родителот или старателот. 

По исклучок, лице постаро од 15 години живот кое 
е вработено или склучило брак, лично го пријавува, 
односно одјавува живеалиштето и промената на адре-
сата на станот. 

Член 4 
Граѓанинот кој има намера да престојува подолго 

од 30 дена надвор од местото на своето живеалиште 

должен е да го пријави престојувалиштето во рок од 
три дена по доаѓањето во местото на престојувалиш-
тето, а да го одјави непосредно пред заминувањето. 

Одредбите од член 3 став 3 на овој закон соодветно 
се применуваат и при пријавување, односно одјавување 
на престојувалиштето. 

Член 5 
Кога граѓанинот користи услуги за сместување во 

угостителски, туристички претпријатија, студентски 
домови или интерната, односно други правни лица кои 
вршат таква дејност или кај лица кои даваат услуги на 
сместување, пријавувањето и одјавувањето на престоју-
валиштето го врши давателот на услугата без оглед на 
должината на престојот на граѓанинот. 

Пријавуваното на престојувалиштето се врши нај-
доцна во рок од 48 часа по сместувањето, а одјавува-
њето пред напуштањето на објектот во кој граѓанинот 
бил сместен. 

Член 6 
Обврската за пријавувано, односно одјавување на 

престојувалиштето не се однесува за: воените лица кои 
престојуваат во касарните или други воени установи, 
работници на Министерството за внатрешни работи 
сместени во објекти за посебна намена на Министер-
ството/осудените лица кои се на издржувано на казна 
затвор во казненотпоправ^и установи или воспитно-по-
правНи домови, лицата кои се наоѓаат на лекување во 
здравствена организација, како и лицата кои престоју-
ваат во објект или стан за одмор и закрепнување во 
лична сопственост. 

Член 7 
Граѓанинот е должен на секои шест месеци непре-

кинат престој во одредено несто, да го обновува прија-
вувањето на престојувалиштето. 

Ако граѓанинот користи и услуги во смисла на 
, член 5 став 1 на овој закон обврската за пријавување на 
прест,ојот на секои шест месеци ја врши давателот на 
услугата. 

Член 8 
Граѓанинот кој има намера да престојува во стран-

ство подолго од три месеци должен е непосредно пред 
заминуваното да го пријави одењето во странство, од-
носно во рок од три дена да го пријави враќањето во 
живеалиштето во Република Македонија. 

Во случајот од став 1 на овој член граѓанинот е 
должен да ги пријави и малолетните деца кои патуваат 
со него. 

Член 9 
Пријавуваното и одјавувањето на живеалиштето 

односно престојувалиштето како и промената на адре-
сата на станот се врши во Министерството за вна-
трешни работи. 

При пријавувањето и одјавувањето на живеалиш-
тето, односно престојувалиштето на лицето му се из-
дава потврда. 

Член 10 
При пријавување и одјавување на живеалиштето, 

односно престојувалиштето, како и при пријавување на 
промената на адресата на станот, граѓанинот е должен 
да приложи лична карта или друга исправа заради утвр-
дување на идентитетот. 

При пријавување на живеалиштето се поднесува и 
потврда за одјавување на претходното живеалиште, 
како и доказ во смисла на член 2 став 2 на овој, закон. 

Член 11 
Контрола на пријавувањето и одјавуваното на жи-

веалиштето и престојувалиштето на граѓаните, од-
носно на пријавувањето на промената на адресата на 
станот врши Министерството за внатрешни работи. 
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Кога Министерството за внатрешни работи ќе 
утврди дека пријавата за живеалиштето, односно пре-
стојувалиштето, како и промена на адреса на станот 
содржи невистинити податоци донесува решение за по-
ништување на пријавата и бришење на лицето од еви-
денцијата за живеалиштето. 

Член 12 
Министерството за внатрешни работи води еви-

денција за живеалиштето, промената на адресата на 
станот и за престојувалиштето на граѓаните, согласно 
со пропишаните стандарди и во согласност со закон. 

Евиденцијата за живеалиштето може да се води и 
во евиденцијата за издадени лични карти. 

Министерството за внатрршни работи обезбедува 
заштита |Ја податоците од став 1 на овој член од неовла-
стен пристап и користење на истите. 

Член 13 
Претпријатијата и другите правни лица и лицата од 

член 5 став 1 на овој закон должни се да водат точна и 
уредна книга за престојувал иште на лицата на кои им 
даваат услуги на сместување (книга на гости). 

Пред првата употреба, книгата на гостите се заве-
рува во Министерството за внатрешни работи и истата 
се чува најмалку три години од денот на последното 
евидентирано престојување. 

Овластените службени лица на Министерството за 
внатрешни работи имаат право на увид во книгата на 
гостите. 

Член 14 
Државните органи, претпријатијата или другите 

правни лица и граѓаните можат да ги користат евиден-
циите согласно со закон, кога за тоа имаат правен инте-
рес. 

Член 15 
Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе 

се казни за прекршок претпријатие или друго правно 
лице ако: 

1) не го пријави, односно одјави лицето во смисла 
на член 5 и член 7 став 2 на овој закон и 

2) не води книга на гости или ја води неточно или 
неуредно или ако на овластеното службено лице на 
Министерството за внатрешни работи не му овозможи 
увид во книгата на гостите (член 13). 

Со парична казна.од 10.000 до 25.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во претпријатието или другото правно лице. 

Со парична казна од 70.000 до 150.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и лицето во 
вршење на самостојна дејност - давање услуги на сме-
с“тување на граѓани. 

Член 16 
Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице кое не ќе пријави или 
одјави живеалиште, односно престојувалиште или 
адреса на станот или тоа не го стори во пропишаниот 
рок (член 3, член 4 став 1, член 7 став 1 и член 8 став 1). 

Член 17 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подза-

конски прописи за обрасците за пријавување и одјаву-
вана на живеалиште и престојувалиште и пријавување 
на промена на адресата на станот, за обрасците за еви-
денција за живеалиштето, престојувалиштето и проме-
ната на адресата на станот, како и образецот на книгата 
на гостите, во рок од три месеци по влегувањето во 
сила на законот. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој 
член, ќе се применуваат досегашните прописи. 

Член 18 
Државјаните на Република Македонија кои до де-

нот на в л е г у в а в т е во сила на овој закон го пријавиле 
живеалиштето, не се должни да го пријават живеалиш-
тето според одредбите на овој закон. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за пријавувана на живе-
алиштето и престојувалиштето на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ“ број 15/72, 24/85, 15/88 и 19/90). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија14. 

723. 
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 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т З А ДВИ-

Ж Е Њ Е И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ 

Се прогласува Законот за движење и престој на 
странците^ 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 28 мај 1992 година. 

Број 08-2350/1 ^ Претседател 
28 мај 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 

З А ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува движењето и престојот на 

странците во Република Македонија. 
Член 2 

Странец во смисла на овој закон, се смета лице кое 
не е државјанин на Република Македонија. 

За време на престојот во Република Македонија, 
странците се должни да се придржуваат кон Уставот на 
Република Македонија, законите, другите прописи и 
одлуките на државните органи, како и во согласност со 
обврските утврдени со меѓународни договори. 

Член 3 
Работите во врска со контролата на движената и 

престојот на странците во Република Македонија ѓи 
врши Министерството за внатрешни работи, доколку 
со закон не е определена надлежност на друг орган. 

И. ПРАВО Н А ВЛЕГУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА ,МА-
КЕДОНИЈА И ИЗДАВАЊЕ Н А ВИЗА 

1. ПРАВО Н А ВЛЕГУВАЊЕ 
Член 4 

Странец може да влезе во Република Македонија 
на за тоа означени гранични премини и да престојува на 
територијата на Република Македонија ако има ва-
жечка странска патна исправа или друг документ утвр-
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ден со меѓународен договор, односно патна исправа из-
дадена од Министерството за внатрешни работи или 
дипломатско-конзуларното претставништво на Репу-
блика Македонија во странство. 

Патната исправа содржи виза освен ако со меѓуна-
роден договор или -со одредбите на овој закон не е 
поинаку определено. 

На странец кој нема важечка патна исправа, а до-
аѓа во туристичка или службена посета, Министер-
ството за внатрешни работи при вршењето на контрола 
на преминувавте на државната граница може по ис-
клучок да му издаде туристичка пропусница врз основа 
на лична карта или друга исправа за утврдување на 
идентитетот важечка во земјата на странецот. 

Владата на Република Македонија може да одлучи 
државјани на одредени држави да влегуваат во Репу-
блика Македонија само со лична карта или друга 
исправа за утврдување на идентитетот важечка вц зем-
јата на странецот. 

Член 5 
Задржувањето на странци во транзитниот простор 

на аеродром во Република Македонија не се смета за 
влегување во земјата доколку странецот не го напушти 
тој простор. 

Не се смета за влегување во Република Македо-
нија и задржувањето на странци во брод кој е укотвен 
во езерско пристаниште. 

Член 6 
. На странецот може да му се забрани влегување во 

Република Македонија во случаи предвидени со овој 
закон, меѓународен договор или врз основа на реципро-
цитет. 

2. ВИЗИ 
Член 7 

За влегување и излегување од територијата на Ре-
публика Македонија или само преминување преку неа, 
на странецот му се издава влезна, излезна, влезно-
излезна или транзитна виза. 

Визата се издава со рок на важење до една година, 
односно до рокот на важењето на патната исправа на 
странецот кога рокот е пократок од една година, ако со 
овој закон не е поинаку определено. 

Член 8 
Визите ги издава дипломатско-конзуларното прет-

ставништво на Република Македонија во странство и 
Министерството за внатрешни работи, ако со меѓуна-
роден договор не е поинаку определено. 

Влезната, излезната и влезно-излезната виза се из-
даваат за едно, повеќе или неограничен број на пату-
вања, а транзитната виза за едно патување во траење од 
5 дена, сметајќи од денот на влегување во државата. 

1. Влезни визи 
Член 9 

На странец кој во Република Македонија доаѓа 
поради постојано населување и кој е брачен другар или 
близок сродник на државјанин на Република Македо-
нија што има престојувалиште на територијата на Репу-
блика Македонија или на странски државјанин кој е 
постојано населен во Република Македонија“ му се из-
дава виза за вселувана. 

Виза за вселување се издава и на членовите на 
потесното ^семејство на странецот од став 1 на овој 
член. 

2. Влезно-излсзни визи 
Член 10 

На персоналот на дипломатско-конзуларните 
претставништва на странски држави во Република Ма-

кедонија кои имаат дипломатски статус им се издава 
дипломатска виза. 

Дипломатска виза се издава и на членовите на по-
тесното семејство на лицето од став 1 на овој член. 

Дипломатска виза може да се издаде и на друг 
странец кој во Република Македонија доаѓа во служ-
бена мисија за својата влада или за меѓународна органи-
зација. 

Дипломатската виза ја издава Министерството 
надлежно за работите од областа на надворешните ра-
боти. 

Дипломатска виза се издава како еднократна виза 
со рок на важење и право на престој до извршувањето 
на дипломатската функција. 

Член И 
На странец кој доаѓа во Република Македонија 

заради вработување во преставништво на странска 
држава или меѓународна организација, а кој ,не ги 
исполнува условите за издавање на дипломатска виза, 
му се издава службена виза. 

Службена виза се издава и на членовите на потес-
ното семејство на странецот од став .1 на овој член. 

Службена виза може да се издаде и на странец кој 
во Република Македонија доаѓа во својство на прет-
ставник ^а странска држава или меѓународна организа-
ција, а не ги исполнува условите за издавана на дипло-
матска виза. 

Член 12 
На странец кој во Република Македонија доаѓа 

заради вработување, школување, специјализација, на-
учно истражување или вршење на одредена професи-
онална дејност му се издава виза. 

З а издавање на визата од став 1 на овој член по-
требна е согласност од Министерството за внатрешни 
работи. 

Министерството за внатрешни работи пред издава-
њето на согласноста ќе прибави мислење од органот во 
чија надлежност е дејноста за која странецот бара виза. 

Визата од став Д на овој член ја издава дипломат-
ско-конзуларното претставништво на Република Маке-
донија во странство. 

Член 13 
На странец кој во Република Македонија доаѓа 

заради вршење на.стопанска дејност предвидена со про-
писите на Република ^Македонија, а кои се однесуваат 
на странски вложувања и вршење на надворешно-
трговски работи, како и на странец кој во Република 
Македонија може да заснова работен однос без одобре-
ние во случаи утврдени со закон, му се издава деловна 
виза. 

Деловната виза се издава за неограничен број пату-
вања со рок на важење кој е потребен за извршување на 
работата заради која се издава деловната виза, но не 
подолго од рокот на важења на патната исправа. 

Член 14 ^ 
На странец ,кој во Република Македонија доаѓа 

како турист му се издава туристичка виза. 
На група на странци кои во Република Македонија 

доаѓаат како туристи со заедничка патна исправа им се 
издава колективна туристичка виза. 

Туристичката виза и колективната туристичка 
виза се издаваат како еднократни или повеќекратни со 
рок на важење од. шест месеци и даваат право на пре-
стој до три месеци. 

3. Транзитни визи 
Член 15 

На странец кој поминува преку територијата на 
Република Македонија му се издава транзитна виза. 
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На група - странци која поминува преку територи-
јата на Република Македонија со заедничка патна 
исправа им се издава колективна транзитна виза. 

4. Излезни визи 
Член 16 

На странец кој ја напушта територијата на Репу^ 
блика Македонија, во која законито престојувал, му се 
издава излезна виза. 

Излезната виза се издава со рок на важење потре-
бен за напуштање на територијата на Република Маке-
донија. 

5. Причини заради кои нема да се дозволи влегување на 
странец во Република Македонија 

Член 17 
Нема да се дозволи влегување во Република Маке-

донија, односно да се издаде виза на странец: 
- на кого му е изречена мерка за безбедност про-

терување од Република Македонија, заштитна мерка 
отстранување од територијата на Република Македо-
нија или на кого. му е откажан престојот во Република 
Македонија за времето за кое таа мерка му е изречена; 

- кој се воДи во евиденција на надлежниот орган 
како меѓународен претставник или за кого постои осно-
вано сомнение дека доаѓа во Република Македонија со 
намера да врши терористички или други кривични дела; 

- чие престојување во Република Македонија би 
претставувало финансиско оптоварување на државата; 

- кој не поседува влезна виза за државата во која 
патува, а таква треба да има; 

- кој во барањето за издавање виза за влегување 
на територијата на Република Македонија дал неточни 
податоци за себе или за целта на патувањето и престо-
јот или се послужил со лажни исправи; 

, - кој не поседува документи врз основа на кои 
може да се утврди неговиот идентитет и 

- кој доаѓа од подрачје каде владеат заразни боле-
сти, а нема доказ за вакцинација. 

Член 18 
Визата ќе се поништи ако причините заради кои 

визата е издадена не настапиле или престанале. 
Доколку настапат причините од член 17 на овој 

закон по издавањето на визата, односно туристичката 
пропуснвда, визата или пропусницата ќе се поништи. 

На странецот против кого се води кривичната или 
прекршочната постапка за време на постапката, 
излезна виза не му се издава, доколку тоа го бара над-
лежниот суд. 

Член 19 
Министерството за внатрешни работи може по ис-

клучок во случаите од член 17 на овој закон и усмено да 
го одбие издавањето на виза или да изрече забрана за 
влегување во Република Македонија. 

Одлуката за забрана од став 1 на овој член се 
впишува во патната исправа и е конечна. 

III. ПРЕСТОЈ Н А СТРАНЦИТЕ 

1. Привремен и постојан престој 
Член 20 

Странец кој ќе влезе во Република Македонија со 
важечка патна исправа може да престојува до 3 месеци, 
односно до времето на важењето на визата, доколку со 
меѓународен договор не е поинаку определено, а за' 
странците од член 4 ставовите 3 и 4 на овој закон - до 30 
дена. 

Странец кој во Република Македонија доаѓа за-
ради школувана ^специјализација, лекување, вршење 

на определена професионална дејност, склучување 
брак со државјанин на Република Македонија, уживање 
право врз основа на работен однос, поседување нс,чпи-
жен имот на територијата на Република Македонка 
или постоен^ на други оправдани причини за подолг 
престој од став 1 на овој член, може пред истекот на 
времето за кое му е дозволен престој врз основа на 
патната исправа од став 1 на овој член, да поднесе 
барање за одобрение за привремен престој. 

Член 21 
Одобрение за престој се издава како: 
- одобрение за привремен престој и 
- одобрение за постојан престој. 

Член 22 
Одобрение за привремен престој се издава со рок 

на важење до една година односно до истекот на рокот 
на важењето на странската патна исправа, ако тој рок е 
покус од една година. 

На барање на странецот кое се поднесува пред 
истекот на рокот на важење на одобрението, одобрени-
ето за привремен престој може да се продолжува, но 
најдолго до една година. 

Член 23 
На странец кој најмалку 3 години непрекинато ле-

гално престојува на територијата на Република Маке-
донија, а ги исполнува условите од член 20 став 2 на овој 
закон кои го оправдуваат постојаниот престој, може да 
му се издаде одобрение за постојан престој. 

На странец чиј престој е во интерес на Република 
Македонија, може да се издаде одобрение за постојан 
престој пред истекот на рокот од став 1 на овој член. 

Член 24 
По исклучок од одредбите на членовите 20 и 23 на 

овој закон, одобрение за постојан или привремен пре-
стој може да му се издаде и на детето до наполнети 18 
години живот или на брачниот другар на странецот кој 
има одобрение за постојан, односно привремен престој 
во Република Македонија. 

Член 25 
Одобрение за привремен и постојан престој издава 

Министерството за внатрешни работи. 
Заедно со бараното за одобрение за привремен 

или постојан престој странецот е должен да поднесе и 
докази за причината заради која се поднесува бара-
њето, како и доказ дека се обезбедени средства за издр-
жување. 

Член 26 
Постојан или привремен престој, односно продол-

жувана на привремениот престој нема да му се одобри 
на странец: 

- ако не постојат причините заради кои, престојот 
во Република Македонија му е потребен (член 20 став 2 
или член 23), 

- кој нема обезбедено средства за издржувал,е, 
- кој влегол во Република Македонија спротивно 

на одредбите на овој закон и 
- ако постојат причините од член 17 алинеи 1,2, 5, 

6 и 7 на овој закон. 
Член 27 

Одобрението за постојан или привремен престој на 
странецот престанува: — 

1. Кога ќе истекне важноста на одобрението за 
привремен престој, а странецот не поднел барање за 
продолжување на одобрението; 

2. Кога странецот кој има одобрение за постојан 
престој, ќе се исели или ќе престојува во странство 
непрекинато подолго од една година, а за тоа не го 
известил Министерството за внатрешни работи; 
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3. Кога му е изречена мерка на безбедност проте-
рување, заштитна мерка оддалечување или му е отка-
жан престојот во Република Македонија и 

4. Кога ќе стекне државјанство на Република Ма-
кедонија. 

Член 28 
Одобрението за привремен или постојан престој се 

издава со негово запишување во патната исправа на 
странецот. 

Кога барањето за одобрение за престој се одбива 
или кога одобрението за престој престанува, Министер-
ството за внатрешни работи донесува решение. 

Член 29 
Владата на Република Македонија може со посе-

бен акт да го ограничи или забрани движењето на 
странците во определени подрачја или да забрани по-
стојан или привремен престој на одредени места кога е 
потребно заради заштита на безбедноста и одбраната 
на Република Македонија. 

2. Откажување на престојот 
Член 30 

На странец кој престојува на територијата на Репу-
блика Македонија врз основа на странска ' патна 
исправа, издадена виза, пропусница или во согласност 
со меѓународен договор (член 20 став 1 на овој закон) 
или му е издадено одобрение за привремен престој, 
престојот може да му се откаже: 

- кога тоа го бараат причините на заштитата на 
безбедноста и одбраната на Република Македонија; 

- ако одбива да ги извршува одлуките на држав-
ните органи; 

- ако изврши повеќепати повторени или потешки 
повреди на со Уставот и законите утврдениот поредок, 
редот и мирот или безбедноста на државната граница 
на Република Македонија; 

- ако изврши повреда на одредбите на овој закон; 
- кој во барањето за издавање виза за влегување 

на територијата на Република Македонија дал неточни 
податоци за себе или целта на престојот или се послу-
жил со лажни исправи; 

- ако од страна на странски или наш суд за кри-
вично дело е осуден на казна затвор во траење од нај-
малку три месеци; 

- ако остане без средства за издржување,, а издр-
жувањето за време на престојот на територијата на 
Република Македонија не му е обезбедено на друг на-
чин и 

- кога се работи за заштита на здравјето на граѓа-
ните. 

Член 31 
Министерот за внатрешни работи донесува реше-

ние за откажување на престојот на странецот. 
При одлучувањето за откажување на престојот се 

земаат предвид должината на престојот на странецот во 
Република Македонија, неговите лични, економски и. 
други врски со Република Македонија и последиците 
кои ќе произлезат од изречената мерка за него и него-
вото семејство. 

Откажувањето на престојот не може да биде во 
рок покус од шест месеци ниту подолг од пет години. 

Во случаите од член 30 алинеја 1 на овој закон во 
решението со кое му се откажува престојот на стране-
цот, министерот за внатрешни работи не мора да ги 
наведе причините од кои се раководел при донесувана 
на таквото решение. 

Жалбата на решението на странецот кој престоју-
вал на територијата на Република Македонија врз ос-
нова џа член 20 став 1 на овој закон? или врз основа на 

отодобрениегзѕ привршеаидре^шој п о ^ д а у одгЗ^одини, 
не го одлага извршувањето на решението.'г 

Член 32 
Во решението за откажување на престојот се опре-

делува и рокот во кој странецот е должен да ја напушти 
територијата на Република Македонија, како и времето 
за кое му е забрането повторно влегување во Репу-
блика Македонија. 

При определување на рокот во кој странецот е 
должен да ј а напушти територијата на Република Маке-
донија, се зема предвид времето за кое странецот може 
да ја напушти територијата на Република Македонија. 

Решението за откажување на престојот сб“озна-
. чува во патната исправа на странецот. 

Член 33 
На странец на кого му е изречена мерка за безбед-

ност протерување од Република Македонија илд заш-
титна мерка отстранување од територијата на Репу-
блика Македонија, Министерството за внатрешни ра-
боти со решение го утврдува рокот во кој е должен да ја 
напушти државата. ; 

Одредбата од член 32 став 2 на овој закон се приме-
нува и при утврдуваното на рокот од став 1 на овој 
член. 

Жалбата против решението од став 1 на овој член 
не го одлага извршувањето на решението. 

Решението од став 1 на овој член, му се издава и со 
негово запишување во патната исправа, а доколку стра-
нецот побара се издава посебно решение. 

Член 34 
Странец може да биде протеран од територијата на 

Република Македонија, ако за извршено кривично дело 
му е изречена мерка за безбедност - протерување од 
Република Македонија. 

3. Присилно отстранување на странецот 

Член 35 
Странецот кој нема да ја напушти територијата на 

Република Македонија во определениот рок како и 
странец кој престојува во Република Македонија по-
долга, од рокот што е определен во член 20 став 1 на 
овој закон или рокот утврден во одобрението за при-
времен. престој, овластеното службенб лице на Мини-
стерството за внатрешни работи ќе го спроведе до 
државната граница или до дипломатско-чсонзуларното 
претставништво на државата чиј државјанин е или ќе 
биде спроведен до државната граница и предаден на 
претставници на странската држава чиј државјанин е. 

Член 36 
Во случај на притворање на малолетен странец кој 

дошол во Република Македонија без важечка патна 
исправа дои без знаење, односно дозвола на неговите 
законски застапници, односно кој е без потребна заш-
тита, обезбедување и средства за издржување, или не 
постапи според прописите на Република Македонија, 
овластените службени лица на Министерството за вна-
трешни работи веднаш, го известуваат дипломатско-
-конзуларното претставништво на државата чиј држав-
јанин е, а доколку е државјанин на соседната држава се 
враќаат во матичната земја. 

Ако малолетниот странец од објективни причини 
не може веднаш да се предаде на органот на државата 
чиј државјанин е, ќе се смести во прифатилиште за 
странци. 

Член 37 
Трошоците што настануваат од присилното от-

странување на странецот ги сноси странецот. 
. Доколку странецот нема средства, трошоците па-

раат врз товар на Републичкиот буџет. 
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Член 38 
Претпријатие или друго правно лице или приватен 

работодавец кој по копнен, воздушен или езерски пат 
доведе странец на кого не му е дозволено влегување во 
државата, должен 6 на сопствен трошок да го одведе од 
Република Македонија во рокот што ќе го определи 
Министерството за внатрешни работи. 

^ Член 39 
Нема“ла се изврши присилно отстранување на 

странец во Република Македонија во која неговиот жи-
вот б1Гбил во опасност загади расна, религиозна или 
национална припадност, политички убедувања или ако 
постои опасност дека странецот ќе биде изложен на 
малтретирање или нехумано постапуваа . 

4. Право на азил 
Член 40 

На странецот кој е прогонет заради своето демо-
кратско политичко у в е р у в а а и дејствување може да 
му се признае правото на азил во Република Македо-
нија. 

Член 41 
За признавање, односно за одземање на правото на 

азил одлучува Министерството за внатрешни работи. 
Странецот кому што му е признато правото на 

азил стекнува и право на постојан престој во Република 
Македонија. 

Член 42 
На странецот на кого му е признато правото на 

азил му се обезбедува сместување, средства за издржу-
вана и здравствена заштита но најмалку две години од 
денот на врачуваното на решението за признавање на 
право на азил во Република Македонија, освен за стра-
нецот кој не е способен за стопанисување и не може да 
се издржува. 

Средствата за сместување, издржување и здрав-
ствена заштита на странците на кои им е признато пра-
вото на азил се обезбедуваат од Републичкиот буџет. 

' П о д сместување, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбира дав?ање соодветен етап“на користење или 
давање парична помош потребна за обезбедување про-
стории за домување. 

За сместување, доделување средства за издржу-
вање и за здравствена заштита на странците на кои им е 
признато правото на азил се грижи Министерството за 
труд и социјална политика. , 

Член 43 
Износот на паричните средства потребни за сме-

стување и издржување на странците на кои им е приз-
нато правото на азил, обемот на здравствената заш-
тита, мерилата и условите за користење како и начинот 
на остварувањето на тој вид заштита ги определува 
Владата на Република Македонија на предлог од Мини-
стерството за внатрешни работи и Министерството за 
труд и социјална политика. 

Член 44 
На странецот кеј дејствува против уставниот; поре-

док на Република Македонија или против меѓународ-
ните интереси на Република Македонија, може да му се 
одземе правото на азил. 

Во решението за одземање на правото на азил се 
наведува и рокот во кој странецот е должен да ја на-
пушти територијата на Република Македонија. Тој рок 
не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 
шест месеци. 

Член 45 
и Против решението со кое е бдбНено барањето за 
признавање на правото на азил и против решението со 

кое правото на азил с одземено, странецот може да 
изјави жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија. 

5. Бегалци 
Член 46 

На лице без државјанство и странец кој ја напуш-
тил државата чиј државјанин е или во која бил посто-
јано населен, за да го избегне прогонуваното заради 
своите напредни демократски, политички уверувања и 
дејствувања, културни или научни активности, или за-
ради својата национална, расна односно верска припад-
ност, може во Република Македонија да му се признае 
статус на бегалец. 

Член 47 
Статус на бегалец нема да се признае на странец 

или лице без државјанство за кого ќе се утврди дека 
извршил кривично дело против човечноста-!! меѓуна-
родното право или дејствувал во спротивност со целите 
и начелата на Организацијата на обединетите нации. 

Бараното на странецот, односно лицето без 
државјанство за признавање на статусот на бегалец 
може да му се одбие и од причините на заштита 
безбедноста и одбраната нас Република Македонија. 

Ако причините од ставовите 1 и 2 на овој член 
постоеле пред признавањето на статусот на бегалец, а 
Министерството за внатрешни работи за нив дознало 
подоцна или настапиле по признавањето на тој статус, 
статусот на бегалец ќе му се одземе. 

Член 48 
Децата на странец, односно лице без државјанство 

на кого му е признат статусот на бегалец ги уживаа! 
сите права како и нивните родители. 

По наполнети 18 години живот, лицата од став 1 на 
овој член се сметаат како и другите странци со привре-
мен престој во Република Македонија. 

Член 49 
Барањето за признавање на статус на бегале^, 

странецот го поднесува до министерот за внатре нУнИ 
работи во рок од 3 дена по влегувањето во Република 
Македонија. 

З а признавање, односно одземање на статусот на 
бегалец одлучува Министерството за внатрешни ра-
боти. 

Против решението со кое му е одбиено барањето 
за признавање на статус на бегалец или со кое му е 
одземен статусот на бегалец, странецот може да изјави 
жалба до Комисијата на Владата на Република Македо-
нија. 

Член 50 
На странецот, односно лицето без државјанство ра 

кого му е признат статусот на бегалец му престанува .тој 
статус: 

1. Ако побара заштита на државата чиј државјанин 
е или во која бил постојано населен како лице без 
државјанство. 

2. Ако може да се врати во државата чиј државја-
нин е или во која бил постојано населен како лице без 
државјанство, по престанување на причините поради 
кои избегал од таа држава; 

3. Ако доброволно се врати во државата од која 
избегал; 

4. Ако стекне државјанство на друга држава; 
5. Ако4 ја напушти Република Македонија и не се 

врати 'во рок од една година и 
6. Ако тој статус го стекне во друга држава. 

Член 51 
На стране,ц, односно лице без државјанство на 

кого му е признат статус на бегалец му се обезбедува 
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нужно сместување, средства за издржување и здрав 
ствсна заштита до заминување во друга држава или до 
стекнувала услови за самостојно издржувана, а нај-
долго две години од денот на врачувањето на решени-
ето за признавање на.статус на бегалец. Ограничува-
њето во поглед на рокот не се однесува на странецот, 
односно лицето без државјанство кое е неспособно за 
стопанисување и не може самостојно да се издржува. 

Средствата неопходни за престој и издржување на 
странците, односно лицата без државјанство на кои им 
е признат статус на бегалец, се обезбедуваат во Репу-
бличкиот буџет, како и од меѓународни организации, 
врз основа на меѓународен договор и други држави. 

Член 52 
Износот на паричните средства неопходни за издр-

жување и за обезбедување на нужно сместување на 
странците, односно лицата без државјанство на кои им 
е признат статус на бегалец, обемот на здравствената 
заштита, мерилата, условите како и начинот на оства-
рување на тие форми на заштита, ги пропишува Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 53 
За сместување на странци, односно лица без 

државјанство за кои постапката за признавала на ста-
тус на бегалец е во т^к или имаат таков статус, се 
организира прифатилиште за странци. 

Прифатилиштето од став 1 на овој член го фор-
мира и за него се грижи Министерството за внатрешни 
работи. Министерството за внатрешни работи се грижи 
и за обезбедување на средства за издржување и за 
здравствена заштита на странците за времето додека се 
наоѓаат во прифатилиштето. 

За сместување и обезбедување на средствата неоп-
ходни за издржување и оспособување за самостоен жи-
вот на странците кои не се сместени во прифатилиш-
тето за странци од став 1 на овој член, се грижи Мини-
стерството за труд и социјална политика во соработка 
со Министерството за1 внатрешни работи. 

Член 54 
Прифатилиштето за странци се користи и за сме-

стување на странци за кои е во тек постапката за утвр-
дување на идентитетот, како и за странци кои од други 
причини не можат веднаш да бидат отстранети од држа-
вата. 

Член 55 

На странците од член 53 став 1 на овој закон, 
додека престојуваат во прифатилиштето за странци, 
може да им се издаде потврда за привремен престој врз 
зенова на која странецот може да .се движи надвор од 
подрачјето на прифатилиштето за странци. 

IV. ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ З А СТРАНЦИ 

1. Патни исправи 
Член 56 

Патни исправи во смисла на овој закон, се странска 
патна исправа и патна исправа за странец. 

За странска патна исправа во смисла на овој закон 
се смета патна исправа призната според меѓународен 
договор врз основа на која може да се утврди идентите-
тот на нејзиниот носител, на која рокот на важење не е 
истечен и која е издадена според прописите за издавање 
на патни исправи на странската држава. 

Патна исправа за странец е: пасош за странец, 
п“атна исправа за бегалец, патна исправа за лица без 
државјанство и патен лист за странец. 

Член 57 
Пасош за странец се издава на странец кој: 
- наполнил 18 години живот; 

- има одобрение за постојан престој во Република 
Македонија или деловна виза; 

- ќе депонира 100.000 долари или друга конверти-
билна валута во иста противредност во овластена банка 
во Република Македонија и 

- ќе депонира изјава со која се обврзува дека нема 
да врши кривични дела: трговија со оружје, опојни 
дроги и меѓународен тероризам, како и дека нема да 
штети на угледот на Република Македонија. 

Член 58 
На странец на кого во Република Македонија му е 

признат статус на бегалец и на лице без државјанство 
му се издава патна исправа за бегалци, односно за лице 
без државјанство, предвидена со меѓународни дого-
вори. 

На странец кој има одобрение за постојан или. при-
времен престој во Република Македонија, а нема ва-
жечка странска патна исправа, може за влегување во 
државата или патувањето во странство да му се издаде 
патен лист на странец. 

Патен лист за странец може да му се издаде и на 
друг странец кој нема важечка странска патна исправа, 
а за тоа постојат оправдани причини. 

Член 59 
Пасош за странец, патна исправа за бегалец и за 

лице без државјанство издава Министерството за вна-
трешни работи. 

Патен лист за странец издава Министерството за 
внатрешни работи, а во странство дипломатско-конзу-
ларното претставништво на Република Македонија. 

Пасош за странец се издава со рок на важење до 
истекот на постојаниот престој на странецот односно 
деловната виза. 

Останатите патни исправи од ставовите 1 и 2 на 
овој член и патниот лист се издаваат со рок на важење 
до една година. Важењето на овие исправи може да се 
продолжува. 

Член 60 
Патна исправа за бегалци, за лица без државјан-

ство и патен лист за странец се издава на барање на 
странец кој наполнил 18 години живо^ За лице по-
младо од 18 години живот барањето за издавање на 
патна исправа го поднесува неговиот законски застап-
ник. 

Малолетното лице може да биде запишано и во 
патната исправа на законскиот застапник. 

Член 61 
Пасош за странец, патна исправа за бегалец, за 

лице без државјанство и патен лист за странец нема да 
се издаде на странец: 

- против кого се води кривична или прекршочна 
постапка на барана на надлежниот суд; ,. 

- кому му е изречена безусловна казна „затвор, 
додека не ја издржи казната и 

- на барање на судот или надлежниот орган за 
социјална заштита доколку не ги намирило имотно-
правните обврски по основ на брак или од односот на 
родители и деца спрема корисниците кои постојано пре-
стојуваат во Република Македонија. 

Член 62 
Ако причините од член 61 на овој закон постоеле 

пред денот на издавањето на патната исправа од член 56 
став 3 на овој Закон, Министерството за внатрешни 
работи дознало подоцна или тие причини настанале по 
денот на издаваното на патната исправа, патната 
исправа ќе се одземе. 

Жалбата против решението за одземање на пат-
ната искрава не го одлага неговото извршување. 
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2. Лична карта за странец 
Член 63 

Странец на кој му е одобрен постојан престој во 
Република Македонија и кој наполнил 18 години живот 

ч должен е да поднесе барање за издавање на лична карта 
за странец. 

По исклучок од став 1 на овој член лична карта за 
странец може да се издаде и на странец кој поседува 
одобрение за привремен престој, доколку склучил брак 
или засновал; работен однос и кој наполнил 15 години 
живот. 

На странец кој е член на дипломатско-конзулар-
ното преставништо на странска држава или е член на 
друга странска мисија која воРепубликаМакедонија има 
дипломатски статус му се издава посебна лична карта. 

Посебната лична карта од став 3 на овој член ја 
издава Министерството надлежно за работите од обла-
ста на надворешните работи. 

Член 64 
Лична карта за странец кој поседува одобрение за 

постојан престој, а е помлад од 25 години живот се 
издава со рок на важење од 7 години, за странец од 25 до 
50 години живот со рок на важење од 15 години, а за 
странец постар од 50 години со трајно важетве. 

На странец на кого му е одобрен привремен пре-
стој се издава лична карта за странец со рок на важење 
предвиден во одобрението за привремен престој, но не 
повеќе од една година. 

Важењето на личната карта за странец од став 2 на 
овој член може да се продолжува. 

Член 65 
Странецот е должен личната карта за странец да ја 

носи со себе. 
Член бб 

Странецот е должен да поднесе барање за замена 
на личната карта ако е оштетена или дотраена, кога од 
други причини не може повеќе да служи за својата на-
мена, ако странецот го промени личното име или кога 
ќе истекне нејзиното важење. 

Странецот е должен најдоцна во рок од 15 дена од 
денот на настанување на било која од причините од став 
1 на овој член да поднесе барање за замена на личната 
карта за странец. 

Член 67 
Странецот е должен издадената лична карта за 

странец да ја врати на Министерството за внатрешни 
работи: 

1. Кога ќе стекне државјанство на Република Ма-
кедонија; 

2. Кога ќе се исели од Република Македонија и 
3. Кога му е изречена мерка зџ безбедност проте-

рување од државата или заштитна мерка отстранување 
од територијата на Република Македонија, кога му е 
откажан натамошниот престој во Република Македо-
нија, или кога ќе му престане одобрението за постојан 
иди привремен престој. 

V. НАБАВУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ, ДВИ-
Ж Е Њ Е НА СТРАНЦИ ВО УНИФОРМА И Л И Ч Н О 

ИМЕ 

Член 68 
За време на престојот во Република Македонија, 

странецот може да набавува, носи и држи оружје и 
муниција под условите утврдени со закон. 

Член 69 
За време на престојот во Република Македонија 

странец може да носи униформа: 

- ако престојува како член на дипломатско или 
конзуларно преставништво на странска држава во свој-
ство на воен претставник; 

- ако како член на странска воена мисија или деле-
гација или како чѓленпа делегација на странски полици-
ски и царински оргдни престојува во службена посета 
на Република Македонија; 

- додека врши служба на заедничка контрола при 
преминувањето на државната граница, на делот од гра-
ничниот премин што припаѓа на Република Македо-
нија; 

- ако се школува во воени училишта на Република 
Македонија и 

- ако како член на воена делегација или мисија или 
член на делегација на странски полициски или царински 
органи,.со службен или дипломатски пасош, преминува 
преку територијата на Република Македонија. 

Член 70 
Странецот е должен за време на престојот во Репу-

блика Македонија да се служи со . личното име анто го 
има според прописите на својата држава, ако со закон 
или со меѓународен договор не е определено поинаку. 

VI. ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ПРЕ-
СТОЈУВАЛИШТЕТО И ЖИВЕАЛИШТЕТО 

Член 71 
Странецот е должен да го пријави престојувалиш-

тето или живеалиштето во Република Македонија на 
Министерството за внатрешни работи. 

Странецот е должен да го пријави престојувалиш-
тето или живеалиштето, или промената ќа адресата на 
станот во рок од 8 дена од денот на доаѓањето во пре-
стојувалиштето или живеалиштето, односно од денот 
на промената на адресата на станот, а да го одјави 
престојувалиштето односно живеалиштето во рок од 24 
часа пред заминувањето. 

Член 72 
Претпријатијата 'к други правни лица и поединци, 

КОИ им даваат услуги за сместување на странците со 
наплата, должни се да го пријават престојот на стране-
цот на Министерството за внатрешни работи или во 
најблиската, полициска станица, односно одделение во 
рок од 12 часа од часот на давањето на услугата. 

Други лица кај кои странците престојуваат должни 
се да го пријават странецот во рок од 3 дена од денот на 
доаѓа!вето, ако странецот престојува повеќе од 3 дена, 

Странец кој не користи услуги од ставовите 1 и 2 на 
овој член должен е самиот да се пријави на Министер-
ството за внатрешни работи во рок од 3 дена по преми-
ну вањето на државната граница. 

Член 73 
Претпријатијата и другите правни лица и поедин-

ците, кои даваат услуги за сместување на странци со 
наплата должни се ,да водат евиденција за странците 
(книга за странци). 

Евиденцијата за странци се чува 2 години од денот 
на нејзиното заклучување. 

Претпријатијата и другите правни лица и поедин-
ците се должни на овластените службени лица на Мини-
стерството за внатрешни работи да им овозк/ожат“увид 
во евиденцијата за странци. 

VII. ДОКАЖУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ НА 
СТРАНЕЦ 

Член 74 
Странецот го докажува својот идентитет со: стран-

ска патна исправа, патна исправа за странци, патен 
лист, туристичка пропусница, лична карта или со друга 
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јавна исправа која содржи фотографија од која може да 
се утврди неговиот идентитет. 

Странецот е должен на барање на овластено служ-
бено лице на Министерството за внатрешни работи да 
ја покаже исправата со која го докажува идентитетот. 

Странецот не смее својата исправа од став 1 на овој 
член да ја даде на послуга на друг или да се послужи со 
туѓа исправа како со своја. 

Никој не смее да задржи патна исправа на странец 
со намера да ја употреби за остварување на корист или 
некое право. 

Член 75 
Овластено службено лице на Министерството за 

внатрешни работи може на странец за кого постои ос-
новано сомневање дека сторил кривично дело за кое се 
гони по службена должност односно прекршок, да му ја 
задржи патната исправаодносно другатаисправаврз ос-
нована која странецот ја премин алдржавната граница. 

З а задржувањето на исправата од став 1 на овој 
член овластеното службено лице на Министерството за 
внатрешни работи на странецот му издава потврда, а 
патната исправа заедно со барањето за поведување на 
прекршочна постапка, односно кривичната пријава ги 
поднесува до надлежниот суд. 

Член 76 
Исчезнување или губење, кражба или друго отуѓу-

вање на патната исправа односно исправа со која стра-
нецот го докажува својот идентитет, странецот е дол-
жен да го пријави на Министерството за внатрешни 
работи или станица, односно одделение на полицијата 
најдоцна во рок од 24 часа од моментот кога тоа го 
забележал. 

Министерството за внатрешни работи му, издава 
потврда за пријавувањето на странецот, во смисла на 
став 1 на овој член. 

Странец кој во странство ќе ја изгуби патната 
исправа што е издадена од Министерството за вна-
трешни работи, должен е тоа да го пријави на дипло-
катско-конзуларното претставништво на Република 
Македонија во странство. 

VIII. ЕВИДЕНЦИИ 

Член 77 
Министерството за внатрешни работи води еви-

денција за: 
- странците со постојан престој; 
- странците со привремен престој ; 
- издадени визи; 
-издадени патни исправи за странци; 
- издадени лични карти за странци; 
- евиденција за изречените безбедносни и заш-

титни мерки како и откажан престој на странци; 
- странци на кои им е признато право на азил; 
- странци на кои им е признаен статус на бегалци и 
- по потреба и други евиденции за странците. 
Податоците од евиденцијата за привремен престој 

на странци се чуваат две години по одјавувањето на 
престојот, односно по истекот на важноста на визата, а 
потоа се нииггат. 

Податоците од евиденцијата за постојан престој на 
странци се чуваат 5 години од престанокот на постоја-
ниот престој, а потоа се архивираат. 

Податоците од евиденцијата1 за изречените мерки 
(мерки за безбедност, заштитни мерки и за откажан 
престој) се чуваат 5 години по истекот на рокот за кој 
била изречена мерката. 

Член 78 
Претпријатијата или другите правни /лица, орга-

ните или граѓаните можат да ги користат податоците од 

евиденцијата од .член 77 на овој закон доколку за тоа 
имаат правен интерес. 

Член 79 
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подза-

конски прописи за: 
- начинот на признавање на право на азил; 
- начинот на признавање на статус на бегалец; 
- начинот на издавање на одобрение за привремен 

или постојан престој, на патни исправи и визи и пријаву-
вано и одјавување на престојот на странците; 

- образецот на патната исправа за странец, тури-
стичка пропусница, личната карта за странец, одобре-
ние за привремен и постојан престој, виза, потврда за 
привремен престој во прифатилиште како и обрасци на 
барањата за нивно издавање; 

- обрасците со кои се пријавува или одјавува;пре-
стојот како и обрасците на евиденцијата за странци што 
ја водат претпријатија или други правни лица и по-
единци кои на странците им даваат услуги на сместу-
вање; 

- начинот на водење на евиденциите од овој закон 
и 

- куќен ред и начинот на управувано со прифати-
лиште за странци. 

Член 80-
Министерот за работите од областа на меѓународ-

ните односи во согласност со министерот за внатрешни 
работи ќе донесе подзаконски прописи за: 

- начинот на издавано на патните исправи и визТг 
за странци од дипломатско-конзуларните претставниш-
тва на Република Македонија во странство; 

- начинот на водење на евиденцијата за издадени 
патни исправи и визи на странци во дипломатско-конзу-
ларните претставништва на Република Македонија во 
странство; 

- начинот на издавано визи на членовите на дипло-
матско-конзуларните претставништва на странски 
држави или на членовите на други странски мисии кои 
во Република Македонија имаат дипломатски статус и 

- образецот и начинот на издавање на посебната 
лична карта за членовите на дипломатско-конзулар-
ните претставништва на странски држави или на члено-
вите на други странски мисии кои во Република Маке-
донија имаат дипломатски статус. 

IX. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 
Член 81 

Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе 
се казни за прекршок претпријатие или друго правно 
лице: 

1. Ако не го одведе странецот на кого не му е 
дозволено влегување во државата или не го одведе во 
соодветен рок (член 38); 

2. Ако не го пријави странецот во пропишаниот 
рок (член 72 став 1); 

3. Ако не води или неуредно води евиденција за 
странци или ако не ја чува 2 години од денот на заклучу-
вањето (член 73 ставови 1 и 2); 

4. Ако не овозможи да се изврши увид во евиденци-
јата за странци (член 73 став 3) и 

5. Ако задржи странска патна исправа заради 
остварување на корист или некое право (член 74 став 
4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 10.000 до 25.000 денари и одговорното 
лице во претпријатие или во друго правно лице. 

Член 82 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок лице во вршено на самостојна деј-
ност - давано услуги за сместување на странци: 
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1. Ако не го пријави странецот во пропишаниот 
рок (член 72 став 1); 

2. Ако не води или неуредно води евиденција за 
странци или ако не ја чува 2 години од денот на заклучу-
ваното (член 73 ставови 1 и 2); 

3. Ако не овозможи да се изврши увид во евиденци-
јата за странци (член 73 став 3) и 

4. Ако задржи странска патна исправа заради 
остварување на корист или некое право (член 74 став 
4). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и 
приватен работодавец кој во вршеното на самостојна 
дејност на давано услуги за пре,воз не го одведе стране-
цот на кого не му е дозволено влегување во државата 
или не го одведе во соодветен рок (член 38). 

Член 83 
Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице: 
1. Кој води или помага на странец да ја премине 

државната граница на места надвор од означените гра-
нични премини или без соодветна патна исправа (член 
34 став 1) и 

21 Ако не го пријави странецот кој престојува по-
веќе од 3 дена во пропишаниот рок (член 72 став 2). 

Член 84 
Со парична казна од 10.000 до 25.000 денари ќе се 

казни за прекршок странец: 
1. Ако ја премине или се обиде да ја премине 

државната граница на места надвор од означените гра-
нични премини или без соодветна патна исправа (член 4 
став 1); 

2. Ако во определениот рок не ја напушти Репу-
блика Македонија (член 32 став 1) и 

3. Ако влезе во државата во времето за кое му е 
изречена-мерка за безбедност п р о т е р у в а а од држа-
вата, заштитна мерка, отстранување на странец од те-
риторијата на Република Македонија или со решение 
на надлежниот орган му е откажан престојот (член 17 
во ?река со член 30). 

Член 85 
Со парична казна од 8.000 до 20.000 денари ќе се 

казни за прекршок странец: 
1. Ако престојува во државата подолго од времето 

што врз венова на важечка патна исправа, издадена 
виза, туристичка пропусница или според меѓународен 
договор му-е дозволено или му е определено со реше-
ние за одобрен привремен престој или ако благовре-
мено не поднесе барано за одобрение за престој (член 
20); 

2. Ако поседува лична карта за странец (член 63 
став 1); 

3. Ако со себе не носи важечка лична карта (член 
65); ' ' 

4. Ако не поднесе барање за замена на личната 
карта со друга (член 66); 

5. Ако не ја врати издадената лична карта (член 67); 
6. Ако не го пријави односно одјави престојот во 

смисла на член 71 на овој закон; 
7. Ако не се пријави во смисла на член 72 став 3 на 

овој закон; 
8. Ако на барање на овластено службено лице на 

Министерството за внатрешни работи не ја покаже 
исправата со која го докажува идентитетот (член 74 
став 2); 

9. Ако својата исправа ја дава на послуга на друг 
или сс служи со туѓа исправа (член 74 став 3) и 

10. Ако не пријави исчезната, загубена, украдена 
или на друг начин отуѓена патна исправа, односно 
исправа со која се докажува идентитетот (член 76 став 
1) . 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 86 
До донесувано на конечно решение во управна 

постапка за прием во државјанство на Република Маке-
донија, одредбите на овој закон не се однесуваат за 
државјаните на СФРЈ и државјаните на другите репу-
блики на поранешна СФРЈ кои во рок од една година од 
влегувањето во сила на Законот за државјанство на 
Република Македонија поднесат барање за прием во 
државјанство на Република Македонија. 

За државјаните на СФРЈ и државјаните на другите 
републики на поранешна СФРЈ кои не поднеле барање 
за прием во државјанство на Република Македонија во 
рокот од став 1 на овој член или им е донесено нега-
тивно решение, одредбите на овој закон ќе се примену-
ваат во рок од два месеца по истекот на рокот .во кој 
можеле да поднесат барања за прием на државјанство 
на Република Македонија, односно од донесувањето на 
конечното решение. 

Член 87 
Патните исправи за бегалци и за лица без држав-

јанство, патните листови за странци и личните карти за 
странци донесени врз основа на Законот за движење и 
престој на странци („Службен лист на СФРЈ“ број 56/ 
80, 53/85, 30/89, 26/90 и 53/91) ќе важат најдоцна уште 
две години по влегувањето (во сила на овој закон. 

Патна исправа за бегалци и за лица без државјан-
ство, патен лист за странци и лична карта за странци ќе 
се издаваат на постојните обрасци се до донесувањето 
на подзаконски прописи за новите обрасци. 

Одобренијата за постојан престој издадени врз ос-
нова на Законот за движење и престој на странци 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 
и 53/91) важат и понатаму за сите странци кои со влегу-
вањето во сила на овој закон имаат престојувалиште во 
Република Македонија. „ 

Член 88 
Подзаконските прописи врз основа на овој закон 

ќе се донесат во рок од 6 месеци од влегувањето во сила 
на законот. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој 
член ќе се применуваат досегашните прописи. 

Член 89 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

нема да се применува на територијата на Република 
Македонија Законот за движење и престој на странци 
(„Службен лист на СФРЈ44 број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 
и 53/91). 

Член 90 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

724. 
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 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З А К О Н О Т З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА З А К О Н О Т З А СИСТЕМОТ НА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗА-

ЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ 

Се прогласува-Законот за изменување на Законот 
за ссистемот на финансирање на општите општествени и 
заеднички потреби, 
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што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 28 мај 1992 година. 

Број 08-2306/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
г Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А СИСТЕМОТ 
НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕ-

СТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ 
Член 1 

Во Законот за системот на финансирање на опш-
тите општествени и заеднички потреби („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 36/91, 55/91 и 21/92) 
во член 18 став 2 процентот „0,70%" се заменува со 
процентот „0,32%", а зборот „посебен“ се брише. 

Во став 3 зборот „посебен“ се брише. 
Член 2 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето на „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

725. 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија број 26/92), Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 28 мај 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА З А 1991 ГОДИНА 

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Република Македонија за 1991 година, што ја 
донесе Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16 март 1992 година. 

2. Вишокот на приходите над расходите на Народ-
.ната банка на Република Македонија за 1991 година во 
износ од 547.525.347,70 денари, ќе се употреби за: 

1) формирање на девизни резерви на Републиката 
324.925.347,70 денари 

2) развој на земјоделството 207.600.000,00 денари 
3) Републички фонд за заеднички резерви 

' 15.000.000,00 денари, 

Средствата од точка 2 поточка 1, Народната банка 
на Република Македонија, ќе ги пренесе на Републич-
киот буџет. 

3. Распоредот на средствата од точка 2 потточка 2 
на оваа одлука ќе го изврши Владата на Република 
Македонија на предлог на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, а пренесувањето ќе 
го изврши Народната банка на Република Македонија. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2305/1 
28 мај 1992 година 

С к о п Ј е Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

726. 
Врз основа на аден 235 став 1 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
СРМ“ број 21/84, 31/84, 32/85 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 55/91), Собранието на Ре 
публика Македонија, на седницата одржана на 20 мај 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ З А РАСПРЕДЕЛБА И 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА З А РАБОТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ, ГРАДСКИОТ И ОПШТИН-
СКИТЕ СОВЕТИ З А БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-

ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА З А 1992 ГОДИНА 

Се одобрува Пресметката на приходите и расхо-
дите за распределба и користење на средствата за ра-
бота на Републичкиот, Градскиот и општинските со-
вети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1992 
година, што ја донесе Републичкиот совет'за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата, на седницата одр-
жана на 3 март 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2347/1 Претседател 
20 мај 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

727. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во О З Т 
(„Слу“жбен весник на СРМ“ број 42/77 , 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за,овластувањ^ на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ З А СО-

ЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИТОЛА 

1.За членови на Конкурсната комисија за имену-
вана индивидуален работоводен орган на Центарот за 
социјална работа во Битола се избираат: 

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Јаким Ивановски, 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“. 

Број 10-2339/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје^ н а изборите и именуваната, 
Никола Крстески, с.р. 

728. 
Врз основа на член 01 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во О З Т 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластуваме на Комисијата за пр“ашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именуваната, на седницата одржана на 28 мај 1992 го-, 
дина, донесе . 
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О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ 

РАТА „БЕЛИ МУГРИ“ - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Домот на кул-
турата „Бели мугри“ - Кочани се избираат: 

Вера'Анастасова, дипл. историчар на работа во 
Библиотеката „Искра“ - Кочани и 

Димитар Адамов, заменик на директорот на 
„Жито ориз“ - Кочани. 

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

Број 10-2338/1 тг Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Џелил Таири, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
в а т е , а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 10-2336/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески,с.р 

729. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во О З Т 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-

ј а “ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВ-

СКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Музејот на 
тетовскиот крај - Тетово се избираат: 

Душан Трпчевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Мухамет Халили, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави вр „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
' Број 10-2337/1 Претседател 

28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 
Скопје н а изборите и именувањата, 

Никола Крстески,с. р 

731. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 
мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА ,ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ - БЕРОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Домот на културата „Димитар Беровски“ - Беровец се 
именуваат: 

Марија Кафеџиска, педагог во Детската градинка 
„23 август“ Берово и 

Тодорчо Цикарски, директор на Шумското стопан-
ство „Малешево" - Берово. 

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

Број 10-2335/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески,с.р„ 

730. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во О З Т 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ВОДОСТОПАН-

СТВО „ИЗВОРИ“ - ГОСТИВАР 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вано индивидуален работоводен орган на РО Водосто-
панство „Извори“ - Гостивар се избираат: 

Душко Ѓорѓески, пратеник на Собранието на Репу-
блика Македонија и 

732. ' 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78,43/78,35/ 
85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија 
број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржанана 28 
мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ З А СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ПРИ-

ЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците на Центарот за социјална работа во При-
леп се именуваа 

Славко Шиклески, одборник во СО Прилеп и 
Љубомир Шукуроски, републички инспектор за 

образование, во ПЕ Прилеп на Министерството за 
образование и физичка култура. 

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

Број 10-2334/1 
28 мај 1992 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именуваната 
Никола Крстески,с.р. 
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733. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/ 
85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија 
број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 
мај 1992 година, донесе 

О Д Л И К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ З А СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИ-

ТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците на Центарот за социјална работа во Би-
тола се именуваат: 

. Петар Темеловски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Марин Миленкоски, 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“. 

Број 10-2333/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата-. 
Никола Крстески , с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

„КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Домот на културата „Кочо Рацин“ - Скопје се именува 

Ташко Тодоров, музички уметник во МНТ - О О З Т 
Опера. 

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

Број 10-2331/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијта за прашања 

Скопје н а изборите и именуваната, 
Никола Крстески, с.р. 

734. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република М?акедонија, („Службен весник на Репу-
блика Македонија број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 28 
мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „БЕЛИ МУГРИ“ - КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Домот на културата „Бели мугри“ - Кочани се имену-
ваат: 

Љубинка Апостолова, професор во ЕМУЦ „Тошо 
Викентиев" Кочани и 

Панче Илиев, инж. технолог, директор на фабри-
ката за хартија и целулоза - Кочани. 

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

Број 10-2330/1 „ Претседател ^ 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстоска, с.р. 

736. 1 

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музеј-
ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 28 мај 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИ-

РОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Природонаучниот музеј на Македонија се 
именува 

Крсте Гавриловски, одборник во СО Карпош. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-2332/1 Претседател 
28 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именуваната, 
Никола Крстески, с.р. 

735. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашана на изборите и именувањата^ Собранието 
на Република Македонија, („Службен весник начРепу-
блика Македонија број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на седницата одржана на 28 
мај 1992 година,донесе 

737. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 

можат да се преземат заради спречувано и отстрану-
вано на нарушувањата на тековите на општествената 
репродукција на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 55/91) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 45/90), Вла-
дата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
З А УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ПРИ 

УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Со оваа одлука во периодот од VI. 1992 година 
до 31.XII.1992 година се укинуваат царинските стапки 
при увоз на производи од следниве тарифни броеви и 
тарифни ознаки: 

01.02 Живи животни, вид говеда: 
0102.90 - Друго: 
0102.901 - бикови 
0102.902 - волови 
0102.903 - крави , 
0102.904 - јуниља за гоење (оД 200 до 280 кг.) 
0102.905 — јуниња згоени над 280 до 450 кг. 
0102.906 — јуниња други 
0102.9)07 - телиња 
0102.909 - -друго 
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01.03 
0103.9 
0103.91 
0103.912 
0103.913 
0103.919 
0103.92 
0103.922 
0103.923 
0103.929 
01.05 

0105.9 
0105.91 
0105.919 
02.01 
02.02. . 
02.03 

04.01 

04.02 

04.03 

0403.10 
0403.101 

0403.90 
0403.901 

10.01 
1002.00 
1002.009 
1003.00 
1003.003 
1004.00 
1004.009 
10.05 
1101.00 
11.02 

1102.10 
1102.20 
12.14 

15.07 

15.12 

15.14 

15.15 

1515.2 
1515.21 

или без додадено 23.03 

Свињи живи: 
- Друго: 
- со маса помала од 50 кг: 
- месеста за колење 
- масни за колење 
- друго 
- со маса до 50 кг. или поголема: 
- месеста за колење 
- масни за колено 
- друго 
Живина, домашна, жива (кокошки, пајки, 
гуски, мисирки и морки): 
- Друго: 
- кокошки: 
- други 
Месо говедско, свежо или разладено: 
Месо говедско замрзнато 
Месо свинско, свежо, разладено или замрз-
нато 
Млеко и павлака, неконцентрирани и без 
додаден шеќер или други материи за з а г а -
дување: 
Млеко и павлака, концентрирани или со 
содржина на додаден шеќер или други ма-
терии за загадување: 
Мештеница, кисело млеко, павлака, јо-
гурт, кефир и друго ферментирано или за-
киселено млеко и павлака концентрирани 
или неконцентрирани, со содржина на до-
даден шеќер или други материи за засладу-
в а ^ , ароматизирани или со додадено 
овошје или какао: 
- јогурт: 
- ^ароматизирани 
овошје или какао 
- Друго: 
- неароматизирано 
овошје или какао 
Пченица и исполица 
'Рж: 
- Друга: 
Јачмен: 
- за исхрана на добиток 
Овес: 
- друг 
Пченка: 
Брашно од пченица или наполица: 
Брашно од жита, освен од пченица или на-
полица: 
- Брашно држено 
- Брашно пченкарно 
Бросква, добиточна репа, коренче за доби-
точна храна: сено, луцерка, детелина, 
еспарзета^ добиточни кељ, лупина, гра-
орица и слични производи за добиточна 
храна, вклучувајќи и во форма на пелети: 
Соино масло к негови фракции, пречи-
стени или ^пречистени но хемиски немо 
дификувани: 
Масла од семе на сончоглед, шафраника и 
памуково семе и нивни фракции, пречи-
стени или непречистени, но хемиски немо-
дификувани: 
Масло од репка или масло од синап и нивни 
фракции, рафинирани или нерафинирани, 
но хемиски немодификувани: 
Други растителни масти и масла, неиспар-
ливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни 
фракции, пречистени или ^пречистени, 
но хемиски Немодификувани: 
- Пченкарно масло и негови фракции: 
-- сурово масло 

или без додадено 

1515.29 - друго 
1601.00 Колбаси и слични производи од месо, други 

кланични производи за јадено или од крв, 
сложени прехранбени производи врз база 
на овие производи: 

16.02 Други приготвени или конзервирани про-
изводи од месо, од други кланични произ-
води или од крв: I 

16.04 Приготвени или конзервирани риби; кави-
јар и замена за кавијар приготвени од ри-
бини јајца: 

1604.1 - риби, цели или во парчиња, но немелени: 
1604.11 - лососи 
1604.12 - харинга 
1604.13 - сардини, сардинели и папалини 
1604.14 - туни, трупови пругавци и паламиди 

(ЅапЈа ѕрр) 
1604.15 - скуши 
1604.16 - инќуни 
1604.19 - друго 
1604.20 Други приготвени или конзервирани 

риби 
17.01 Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка 

и хемиски чиста сахароза, во цврста со-
стојба: 

23.01 Брашно, прав и пелети од месо или од 
месни отпадоци од риби или од черупкари, 
мекотелци или други водени без 'рбетници, 
непогодни за човечка исхрана: џимиринки: 

23.02 Трици и други остатоци добиени со просе-
јувано, мелење или друга обработка на 
жита и легуминозни растенија, непелити-
зирани или пелетизирани: 
Остатоци од производство на скроб и 
слични остатоци, резанки од шеќерна 
репка, отпадоци од шеќерна трска и други 
отпадоци од шеќерната индустрија, оста-
тоци и отпадоци од пивари и дестилерии, 
непелетизирани или пелетизирани: 
Маслени погачи и други цврсти остатоци 
добиена при екстракција на масло од соја, 
немелени, мелени или пелетазирани: 
Маслени погачи и други цврсти остатоци 
добиени при екстракција на масло од кики-
ритки, немелени, мелени или пелетизи-
рани: 
Маслени погачи и други цврсти остатоци 
добиени со екстракција на растителни мас-
нотии или масла, освен оние од Тар. бр. 
23.04 и 23.05, немелени, мелени или пеле-
тизирани: 
Растителни материјали, растителни отпа-
доци и остатоци од преработка на расти-
телни материјали и споредни производи пе-
летизирани или непелетизирани, што се 
употребуваат за исхрана на животни, на 
друго место неспомнати или опфатени: 

- 23.09 Производи што се употребуваат за исхрана 
на животни: 

2501.00 Сол (вклучувајќи сол за јадено и дснатури-
рана сол) и чист натриумхлорид, вклучу-
вајќи во воден раствор или со додаток на 
антиаглбмерациони средства или на сред-
ства за подобра флуидност; морска вода: 

2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се однесува 
единствено на корисници од Република Македонија и за 
снабдувано на пазарот во Република Македонија. 

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

Бр 23-1762/1 Претседател на Владата, 
2 јуни 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

2304.00 

2305.00 

23.06 

23.08 
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738 
Врз основа на член 12 од Законот за поттикнува 

ње на развојот на земјоделството („Службен весник 
на Република Македонија бр. 24/92), и дел VI точка 
2 од Програмата за поттикнување на развојот на зе-
мјоделството во 1992 година (^Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31/92), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО-
ТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО ВО 1992 ГОДИНА 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на оства-
рување на правото на користење на средства за преми-
ја на пченица, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна 
репа и млеко, согласно одлуките за премија на овие 
производи од 1992 година, за регрес на дел од камата-
та на кредитите кои се користени за одредени намени 
во земјоделството во 1992 година (регрес на дел од 
камати) за регрес за квалитетно сортно семе; вештач-
ки ѓубрива и средства за заштита на растенијата (ре-
грес за репроматеријали) и субвенциите за поттикну-
вање на развојот на земјоделство согласно Програма-
та за поттикнување на развојот на земјоделството во 
1992 година. 

Член 2 
Правните лица што вршат откуп на пченица, сон-

чоглед, маслодајна репка и шеќерна репа ја оствару-
ваат премијата утврдена со споменатите одлуки и ја 
исплатуваат на производителите на овие култури. 

Правните и физичките лица - производители на 
споменатите производи ја остваруваат премијата преку 
правните лица, регистрирани за откуп на земјоделски 
производи, на кои им го продале производот. 

Правните лица од став 1 на овој член го оствару-
ваат правото на премија врз основа на барања што се 
поднесуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и тоа најдоцна до 31 јануари 
1993 година, за откупени производи до 31 декември 
1992 година. 

Кон барањето се прилага спецификација од кни-
говодствената евиденција според образецот, кој е со-
ставен дел на ова упатство. 

. Член 3 
Правните .лица -г производители на млеко оства-

руваат право на премија со поднесување на барање и 
соодветна документација до Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Физичките лица - производители на млеко ја 
остваруваат премијата преку правните лица, регистри-
рани за откуп на земјоделски производи, на кои им го 
пр.одале млекото, најдоцна 15 дена од денот на напла-
тувањето на премијата. 

Кон барањето за остварувањето на правото за 
премија за млеко правните лица ја приложуваат след-
ната документација: 

1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕКО: 
а) Извод од книговодствената евиденција за коли-

чината на произведено свежо кравјо, козјо и овчо мле-
ко од сопствено производство; 

б) Извод од книговодствената евиденција за пре-
работка или за негово предавање во млекарница; 

2. ОТКУПУВАЧИ НА МЛЕКО: 
а) Извод од книговодствената евиденција за коли-

чината на откупено свежо кравјо, овчо или козјо мле-
ко, подготвен врз основа на приемница за откупеното 
млеко од индивидуалните производители; 

б) Изјава дека претходно наплатената премка е 
исплатена на физичките лица производители од кои е 
откупено премираното количество на млеко (број на 
производители, количина на кравјо, козјо или овчо 
млеко и износ на исплатени денари). 

Барањата може да се поднесуваат за секој месец 
одделно, најдоцна до 31 јануари 1993 година за млеко-
то што е произведено и откупено до 31 декември 1992 
година. 

Член 4 
Корисници на регресот на дел од каматата на ко-

ристените кредити се: 
1. правни и физички лица производител на пче-

ница, пченка, шеќерна репа, маслодајна репка, сончо-
глед, оризова арпа, тутун, семенски материјал од овие 
култури и производство на млеко; 

2. правни лица кои се бават со производство и ре-
зерви ,на вештачки ѓубрива; 

3. правни и физички лица кои се бават со одгле-
дување на расен приплоден подмладок во сточарство-
то (говеда, свињи, овци, кози, коњи и живина); 

4. правни лица кои во својот состав имаат капа-
цитет за ускладиштување, преработка и доработка и 
кои сс бават со промет на ,големо - за резерви на: 
пченица, пченка, сончоглед, сурово масло, ориз, ту-
тун, вино, средства за заштита на растенијата и семе 
од пченица, јачмен, пчен,ка, шеќерна репка, сончоглед 
и маслодајна репка, оризова арпа и тутун; 

5. Републичката дирекција за стокови резерви -
за резерви на пченица, пченка, шекер, сурово масло, 
рафинирано масло за јадење, ориз и месо. 

Член 5 
Корисниците на кредитите од член 4 на ова упат-

ство до Службата на општествено книговодство ја 
поднесуваат следната документација: 

1. барање 
2. фото-копија од договорот за кредит склучен со 

банката; 
3. декларација за квалитетот на семето за резер-

ви 
Член 6 

Корисниците на правото на регрес на Дел од кама-
тата на користените кредити го пресметуваат регресот 
на образецот ПРЗ - Пресметки на дел од каматата на 
кредити кои се користат ^а определени намени во зе-
мјоделството (во натамошниот текст: Пресметка на 
регресот) која е составен дел на оваа одлука. 

Член 7 
Службата на општественото книговодство, врз 

основа на документацијата од член 5 на. ова упатство 
ќе изврши исплата на регресот. 

Член 8 
Корисниците на кредитите од член 4 на ова упат-

ство, кои ќе остварат право на регрес за производство-
то договорено со индивидуалните земјоделски прои-
зводители по основ на кое користат кредити кај банки-
те, се должни средствата остварени по основ на регре-
сот на дел од каматата да им ги дозначат на индиви-
дуалните4 земјоделски производители најдоцна во рок 
од пет дена од денот на наплатата на средствата. 

Член' 9 
Корисници на регресот за репроматеријали се 

правните лица кои се бават со производство односно 
промет на репроматеријали, за продадените и испора-
чаните количини на тие производи на крајните потро-
шувачи (земјоделски производители) во Република 
Македонија. 

Корисниците на регресот од став 1 на овој член 
при продажба на своите производи, им пресметуваат 
и наплатуваат на купувачите намал.ена продажна цена 
на своите производи за износот на регресот. 
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Член 10 
Правните лица од член 9 став 1 на ова упатство 

до Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство ја поднесуваат следната документација: 

1. барање за регрес; 
2. пресметка на регресот; 
3. фактура или копија од фактурата за продадени 

репроматеријали врз основа на која е извршена пре-
сметка на регресот заверена од правното лице; 

4. документ за извршената испорака на произво-
дите (товарен лист, отпремници, исправа за презема-
ње и сл.); 

5. потврда на подносителот на барањето за ре-
грес, дека производот е од домашно производство од-
носно дека производот е наменет за земјоделството во 
Република Македонија. 

Подносителите на барањата за регрес од ст. 1 на 
овој член за количините произведени и употребени на 

сопствениот имот, како и за количините продадени 
преку сопствена продажна мрежа заедно со барањето 
за регрес, поднесуваат и декларација за квалитетот на 
семето, испратница и документ за издавање на стока 
од магацин, односно список на купувачите: крајни по-
трошувачи по продавници - аптеки. 

Член 11 
Регресот за репроматеријали се пресметува на 

Образец за пресметка на регресот, кој е составен дел на 
ова упатство. 

Член 12 
За остварување на правото за користење на сред-

ства од дел 111, точка 1 - говедарство потточка бр. 1.1 
и 1.2, точка 2 - овчарство потточка број 2.1 и 2.2, 
точка 3 - козарство потточка 3.2., точка 6 - Коњар-
е в о потточка број 6.2 и точка 9 - посебни намени 
потточка 9.1 и 9.4 од Програмата, корисниците на 
средствата поднесуваат барања до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство со следната 
документација за: 

Говедарство 

1.1. Субвенција за добиени телиња по нат на 
вештачко осеменување на крави со сперма 
од бикови кои имаат РПВ за млеко над 100 

Правото на субвенција се остварува врз основа на 
список на индивидуални сточари кои добиле теле од 
вештачки осеменета крава со податоци од матичната 
евиденција. 

1.2. Субвенција за набавка на бикови од 
племенити раси за индивидуален сектор 

- фактура за извршена набавка, 
- уверение за здравствена состојба на соодветно-

то грло, 
- фотокопие.од педигрето, 
- договор за одгледување на бќкот за приплод 

Овчарство 

2.1. Субвенција за набавка на висококвалитетни овни 
од Виртембершка раса - оригинали (од увоз) 

- фактура за извршената набавка, 
- фотокопие од педигрето, 
- решение за укинување на карантинот 

2.2. Субвенција за набавка на оригинални овни од 
расата Виртемберг (од домашно производство) 

- фактура за извршената набавка, 
- испратница или приемница од крајниов кори-

сник, 
- уверение за здравствената состојба 

Козарство 

3.2. Субвенција за набавка на педигрирани 
грла за приплод 

- фактура за извршената набавка 
- уверение за здравствената состојба 
- фотокопие од педигрето 

Коњарство 

6.1. Субвенција за набавка на машки 
приплодни грла - пастуви 

- фактура за извршената набавка 
- уверение за здравствената' состојба на соодвет-

ното грло 
Посебни намени 

9.1. Субвенција за кастрирање на 
бикови и пастуви 

- записник од комисијата за лиценцирање и ка-
стрирање 

- фотокопие од фактурата за извршената кастри 
ција 

9.4. Субвенција за набавка на 
калифорниски глисти 

- фактура за извршената продажба со испратница, 
односно приемница 

Средствата од дел ГИ, точка 1 - говедарство, пот-
точките број 1.3, 1.4, 1.5, точка 2 - овчарство потточ-
ките 2.3 и 2.4^ точка 3 ^ козарство-потточката-3.1, 
точка 4 - свињарство потточката 4.1, точка 5 - живи-
нарство потточката 5.1, точка 6 - коњарство потточ-
ката 6.2, точка 7 - рибарство потточките 7.1 и 7.2, 
точка 8 - пчеларство потточките 8.1, 8.2 и 8.3 и точка 
9 - посебни намени потточките 9.2, 9.3 и 9.5 од Про-
грамата се користат по претходно склучен договор ме-
ѓу Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и корисниците на средствата. 

Член 13 
Средствата за намените утврдени со ова упатство 

освен за регрес на дел од каматите ги исплатува Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. ' 

Член 14 
Започнатите барања за регрес на дел од , каматата 

од кредитите кои се одобрени до донесување на Зако-
нот за поттикнување на развојот на земјоделството ќе 
се завршат согласно Законот и ова упатство. 

Член 15 
Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 03-2562 Министер 
25 мај 1992 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с.р. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕС ЗА СЕМЕ, ВЕШТАЧКИ ЃУБРИ-
ВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Фирма, односно име на корисникот 

Ред. Име на Бр. на Вид на Количина Произво- Износ на вкупен 
бр. купува- фактура веш. (во дна цена регрес износ 

чот или ѓубриво, тони) по - ПО на 
докум. сред. за тони тони . регресот 
заизд. зашт. на (5x7) 

на растен. и 
стока квал. 

сортно 
семе -

1 2 3 ' 4 5 6 7 . В . 
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
за остварување на премија на пченица, сончоглед, маслодајна 

репка и шеќерна репа од ,родот во 1992 година 

Ред. 
бр. 

1 

Производ 

Бројна 
испла-
тениот 

документ 

Откупени 
количини 

во кгр. 

Откупна 
цена 

Износ на 
премија 
ден/кгр. 

Г" 
Вкупно 

средена 
за премија 

1 2 3 “ 4 5 6 7(5x6) 

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ 

Место - - - - - - - - - - . 
Датум МП 

Образец ПРЗ 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежна служба на општественото книговодство 

П Р Е С М Е Т К А 
на дел од каматата на кредитите кои се користат за 
^ о п р е д е л е н и намени во земјоделството^^^^ 

Ред. Бр. на догов. Намена Височ. на Износ на Висон. Износ на. 
бр. за кред. на есконтната кам. на регресот пресмет. 

и износ кред. стапка на на корне. во % регрес 
на корне. НБМ кред. прв. по 

кредит есконт. 
стапка 

на НЕМ 

1 2 3 4 5 6 7 

а 

Потпис и печат на овластено Потпис и печат на овластено лице 
лице на банката давател на односно потпис на корисникот на 

кредитот кредитот 

Потпис и печат на овластено лице 
на надлежната служба на општественото 
книговодство 

Место и дата 

739. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 од Уставот на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 април 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 
а) Одлуката за висината на надоместокот за кори-

стење на водостопански објекти и постројки од Хидро-
мелиоративниот систем „Мантово" во Радовиш за 1991, 
година, донесена од Работничкиот совет на Претприја-
тието во општествена сопственост „Мантово" во Радо-
виш на 13 март 1991 година и 

б) Одлуката за укинување на точките 4 и б о д 
одлуката означена под а) и за продолжување на важе-
њето на останатите нејзини одредби, донесена од Ра-
ботничкиот совет на означеното претпријатие на 5 фе-
вруари 1992 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во означеното претпријатие 
на начин определен за објавување на општите акти. . 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 119/91 од 18 декември 1991 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точка 1 под а) од оваа одлука, затоа што според 
Законот за водите надоместоците за. користење на хи-
дромелиоративните системи се утврдат со закон, а нив-
ната висина можат да ја опредлуваат Републичката и 
општинските самоуправни интересни заедници за водо-

стопанство, а не и водостопанските организации, по-
ради што се постави прашаното за нејзината согланост 
со Законот. 

4. По поведувањето на постапката, Работничкиот 
совет на Претпријатието во општествена сопственост 
„Мантово" ја донел означената одлука во точка 1 под б) 
од ова решение, со која утврдил дека одредбите од 
точките 4 и 6 на одлуката означена во точката 1 под а) 
од оваа одлука се бришат, а останатите одредби про-
должуваат да важат. 

Судот оцени дека оваа одлука на Работничкиот 
совет не претставува самостоен акт со кој се уредуваат 
определени односи, туку составен дел на првоозначег 
ната одлука, поради што оцени дека постојат услови за 
оценување и на нејзината законитост. 

5. На седницата Судот утврди дека со одлуките 
означени во точка 1 од оваа одлука е утврдена висината 
на надоместоците за искористена вода, за обезбедено 
доведување вода и други надоместоци за користење на 
водите од хидромелиоративниот систем „Мантово" во 
Радовиш. ' 

Според член 140 став 1, во врска со член 147 и член 
150 во врска со член 145 од Законот за водите („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90 и 
23/91) висината на надоместоците за користено на вода 
од хидромелиоративниот систем што се утврдени со 
законот ја определува општинската самбуправна инте-
ресна заедница за водостопанство односно Републич-
ката самоуправна интересна заедница за водостопан-
ство, а не водостопанските организации. 

Со оглед на тоа што со одлуките означени во точ-
ката 1 од оваа одлука Работничкиот совет на Претпри-
јатието во општествена сопственост „Мантово" ја опре-
делува висината на надоместоците за користење на вода 
од хидромелиоративниот систем, за што според зако-
нот не е надлежен да одлучува, Судот утврди дека тие 
не се во согласност со означените законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У.бр. 119/91 Претседател 
22 април 1992 година н а Уставниот суд на Република 

С к о п ј е Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

О П Ш Т И А К Т И Н А Ф О Н Д О В И Т Е 
И З А В О Д И Т Е 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

35. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ бр. 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со 
Одлуката за овластување на директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
за донесувано на решение за усогласувапо на пензиите 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УСОГЛАСУВАЊЕ НА П Е Н З И И Т Е И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ З А АПРИЛ 1992 ГО-

ДИНА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, 
минималните земјоделски старосни и семејни пензии, 
материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричните надоместоци за пензија остварени во 
странство и паричните надоместоци во врска со пра-
вото на преквалификација или доквалификација или 
соодветно вработувано на инвалидите на трудот со пре-
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останатата работеа способност и привремениот надо-
месток за вработувајте на деца со пречки во физичкиот 
и психичкиот развој за април 1992 година се усогласу-
ваат за 62,3% или вкупно за 263,47% со извршеното 
усогласување од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари 
и 26,55% за март. ' 

2. Процентот, односно износот определен со ова 
решение ќе се. исплатува како аконтација за мај 1992 
година. 

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

Број 02-1499 в.д- Директор, 
20.мај 1992 година Киро Зрмановски с.р. 

Скопје 

36. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиско 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ бр. 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со 
Одлуката за овластување на директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
за донесувана на решение за усогласување на пензиите 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ З А МАЈ 

1992 ГОДИНА 
1. Најнискиот износ на старосна пензија за мај 1992 
година се утврдува; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 17.700,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина “од 17.000,00 денари, и 

^ за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
^пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 16.500,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за мај 
1992 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз 
основа на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 
17.700,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 17.000,00 денари; и 

за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стахѓ до 25 години (маж)) односно до 20 години 
(жена), во висина од 16.500,00 денари. 

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина на најнискиот износ на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која е определена семејната пензија. 

4. Граничниот износ на најниското пензиско при-
мана кој служи за определување додаток на пензијата 
за мај 1992 година се определува во висина од 17.700,00 
денари. 

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

37. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот 

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

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

ДИТЕ НА ТРУДОТ З А АПРИЛ 1992 ГОДИНА 

1. Надоместоците определени во член 4-8 од Одлу-
ката број 1249 од 23.04.1992 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/92) за април 1992 го-
дина се усогласуваат со 62,3 насто и изнесуваат: 

- Надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради стручно, односно работно оспособување и за 
преквалификација или доквалификација на инвалидите 
на трудот изнесува 10.780,00 денари месечно по корис-
ник. 

- Надоместокот за вршење на преквалификација 
или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа 
се врши во претпријатијата изнесува 2.660,00 денари, а 
кога сеј врши во заштитни организации изнесува 
3.000,00 денари месечно по корисник. 

- Кога преквалификацијата или доквалификаци-
јата на инвалидите на трудот се врши во претпријатие 
надвор од местото на живеење на инвалидот, а сместу-
вањето е обезбедено во интернат, надоместокот изне-
сува 5.970,00 денари месечно по корисник. 

- З а децата и младинците што се наоѓаат на 
стручно, односно работно оспособување и за инвали-
дите на трудот за време на преквадификација или док-
валификација, а не се сместени во интернат, надоместо-
кот за топол оброк изнесува 1.980,00 денари месечно по 
корисник. ^ 

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

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

Број 02-1525 
22мај 1992 година 

Скопје 

В.д. директор, 
Киро Зрмановски, с.р. 

Број 02-1499/1 
20.мај.1992 година 

С к о п ј е 
В.д. директор, 

Киро Зрмановски, с.р. 

38. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање 

на услови за вработување на инвалидни лица во пери-
одот од 1991-1995 година, а во врска со Одлуката за 
овластување на директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија за донесу-
вана на решенија за усогласување на пензиите („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, донесува 

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

ГОДИНА 

1. Надоместокот определен во член 2 о^ Одлуката 
' бр. 1250 од 23:04.1992 ѓодидна („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр.27/92) за април 1992 година 
се усогласува со 62,3 насто и изнесува 303.501,00 де-
нари. 

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

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

' Број 02-1524 В.д. директор, 
22 мај 1992 година Киро Зрмановски, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред општинскиот суд во Гостивар се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Хавзиу Имер Акиф од с. Градец против 
тужената Хавзиу родена Мујановиќ Мухибе од Бјелина, сега со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 1.000 денари. 

За привремен застапник на тужената и е поставен Петрески Ва-
сил, стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ја 
застапува се додека таа не се појави пред судот односно Органот за 
старателство не го извести судот дека и поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П, бр. 568/92. (135) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор за раскину-
вање на договор за доживотна издршка по тужбата на тужителите 
Алији Ариф и Алији Сејдије, двајцата од Гостивар, ул, „М. Симоноски“ 
бр. 35. против тужениот Алији Зенделабедин, од татко Ариф, од Гости-
вар, со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Алији Зеиде л абедин да се јави во судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја достави сегашната 
адреса на живеење. 

Доколку не се јави, ќе му биде одреден привремен старател во 
смисла на чл, 84 од З П П - и истиот ќе ги застапува неговите интереси 
во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 572/92 (136) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за измена на одлука за законска 
издршка од тужител иге Бесим Сабедин Адеми, Назмија Сабедин 
Адеми и Мевлуде Сабедин Адеми, застапуваш! од нивната мајка Џе-
миле Зибери од Тетово, населба „Дреновец", бр. 22, против (Забедин 
Сабрије Адеми од с. Д, Палчиште, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот, да достави адреса или постави законски застапник. 
Доколку тоа не го стори во определениот рок, ќе му биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој 
ќе ги штити неговите интереси по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 630/92. (140) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Елмази Љутви од с. Теново, против тужената 
Елмази, родена Рустемовска Незија, од Кичево ул. „Скопска“ бр. 121, 
сега со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужената Елмази родена Русгемовска Не?ија од Ки-
чево да се јави во рок од 15 дена пред овој суд, да ја достави нејзината 
адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот на истата 
ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 679/92. 
(141) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Пред овој суд е поднесен предлог за поништување на чакови од 
Поп-Илиева Е в гениј а од Гевгелија која бара да се поведе постапка за 
поништување на изгубените чекови. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат чековите и тоа: 10 
чека од број 12071 - 12080; 
10 чека од број 7346 - 7355; 
10 чека од број 4526 - 4535; 
10 чека од број17651 - 17660; 
10 чека 6д број. 70911 - 70920; 
20 чека од број 102211 - 102230, издадени од Стопанска банка Експози-
тура од Гевгелија, кои ја теретат тековната карта бр. 49505 на име Поп-
Илиева Евгенија од Гевгелија, и лицата на кои им е познато каде се 
наоѓаат чековите да се јават во овој суд во рок од 30 де.на од денот на 
објавувањето на опласт. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 49/92, (137) 

Пред овој суд поднесен е предлог за амортизација на чекови и 
тековна картица од лицето Хаџитошев Петар од Стар Дојран, кој бара 
да се спроведе постапка за поништување на изгубените чекови и теков-
ната сметка. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат чековите број 
0000070331 до 0000070335 (на број пет) и тековната картица бр, 2288/16, 
на име Хаџитошев Петар од Стар Дојран, издадена од Стопанска банка 
- Скопје, Филијала Гевгелија, како и на лицето на кој им е познато каде 
се наоѓаат чековите односно тековната картица да се јават во овој суд 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 48/92 (138) 

Пред овој суд поднесен е предлог за амортизација на чекови од 
Иван Стаменов од Гевгелија, кој бара да се спроведе постапка за амор-
тизација на изгубените чекови. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат чековите бр. 857127 и -
чекот бр. 857128, издадени од Југобанка АД, Београд-Југобанка Скопје 
и ја теретат'тековната сметка бр. 26/15-50-36257-2 на име Иван Стаме-
нов од Гевгелија, како и лицата на кои им е познато каде се наоѓаат 
чековите да се јават во овој суд во,рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 47/92. (139) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 5089 

од 29.Х.1990 година, на регистарска влошка бр.2-2030-0-(М) ја запиша 
во судскиот регистар промената на л идете овластено за застапување на 
3 3 „Манастира" Р.О., с. Манастирец, Кавадарци ул. „Браќа Џунови“ 
бб. Досегашното лице овластено за застапување Јованов Блажо, е.д. 
директор се брише а се запишува Темков Љупчо, директор без ограни-
чување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5089/90 (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр, 
10126/91 од 6.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14988-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: 
Ц.О.О. „Брацо" за производство, промет на големо и мало, увоз-изоз -
Скопје. 

Дејности: 012323,012321, 011315 , 011319, 011941, 060502, 060503, 
013400, 070211, 070212, 070214,,070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 110309, 110903, 110909, 080201, 080202; 

070310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи; 
Застапување за странски лица во Југославија; 
Работи за посредување за надворешниот трговски промет; 
Увоз“-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите 

соседни земји на СФРЈ: Австрија, Албанија, Грција, Романија, Унга-
рија и Бугарија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Целосна одговорност, 
Предраг Радојичиќ, директор на Друштвото, без ограничување 

за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10126/91. (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10684/91 од 31.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15345-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост и запишувањето на право за вршење на надворешно 
трговскиот ^промет на стоки и услуги под фирма: Претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало експорт-импорт 
„Идна-Мак" Д.О.О. - Скопје ул. „Женине“ бр, 35-а. 

Основач на претпријатието е Игор Иванов од Скопје ул. „Жегља-
не“ бр, 35-а, л.к. 1089057 и м.б. 1509972450131 издадена од УВР-Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 
011390, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615 , 012621, 012622, 012623, 
012624 , 012699, 013021, 013022, 013121, 013122, 013901, 013902, 012903, 
013904, 013909, 030003, 060302, 060502, 070111, 070112, 070114, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 070119 , 080190, 080201, 
080202,110902, 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 дица претпри-
јатието одговара со целиот свој имот. Директор на. претпријатието е 
Игор Иванов, без ограничување, а исто така и застапник ќа претприја-
тието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 10684/91. (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 965/ 
92 од 7.II1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15768-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно-
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трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „Игал" извоз-увоз д.о.и. Кавадарци, ул. „Едвард Кардељ“ бр, 6/ 
1-9. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 31.1.1992 го-
дина а основач е Валентина Миладиновска од Кавадарци, м.бр. 
3103965485044. '' 

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, 110309, 070909, 
020110. 

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310,070320, затапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-

трговскиот промет е Валентина Миладиновска, директор, со неограни-
чени овластувања, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 965/92. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр, 
10402/91 од 27.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15313-0-0-0 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за инженеринг, проектирање, производство и 
промет „Инженеринг промет“ Ц.О. Скопје, бул. „Маркс и Енгелс" 3/7-

Основач МаЈнов Методи со одлука за основање. 
Дејности: 011315, 011319, 011320, 011791, 011949, 012142, 012322, 

0501, 050301, 050302, 070212, 070223, 070224, 070225, 110302, 110303, 
110309,110402, 110404 и 110909. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието го застапува 
директорот Мајнов Методи, со неограничено овластување. 

В о правниот промет со трети лица претпријатието работи во свое 
име и за своја сметка, а за сите права и обврски одговара со целосна 
одговорност, Мајнов Методи, директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10402/91. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр. 9447/ 
,91 од 14.11.1992 година на регистарска влошка бр. 1-14734-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатиево во при-
ватна сопственост под фирма: Претпријатие за трговија на големо и 
мало „Ида“, П.О. извоз-увоз, Гевгелија, ул. Ристо Бојмалиев" бр. 2Џ 

Претпријатието е основано со акт за основање бр, 01/91 од 
20.ХН.1991 година. 

- Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 
070310, 070320. 

Неограничено овластување потполна одговорност. Опарова 
Цвета, директор, без ограничување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 9447/91. (367) 

О кружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9491/ 
91 од 11.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14544-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: 
Трговско претпријатие на големо и мало „Мак-Интер", Д . О . О . , ул. 
„Ру^рр Бошковиќ“ бр.8/2-9, Скопје, основач е: Поп Иванова Гордана. 

Основни средства во износ од 8.000,00 денари. 
Дејноста: 0711, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 

070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070229, 070230, 070250, 070260, ПОЗО, 110302, 
110309,110903,110620,070310, 070320; малограничен пролет со Грција, 
Бугарија, Романија, Маџарска, Австрија, Италија и Албанија. 

Директор е Гордана Поп Иванова, без ограничување и со неогра-
ничена одговорност. 

Од Окружниот стпански суд во Скопје, Срг.бр.949/91. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1520/91 од 2.ГО. 1992 година, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на претпријатие и запишувањето право за вршење надворешно-
трговскн промет под фирма: Претпријатие за промет и услуги^ „Про-
м и л експорт-импорт, Д . О . О . - Скопје. Претпријатието е основано со 
акт за основање на П . П . 1992 година, а основачи се: Даниела Миновска 
ул. „Фјодор Достоевски" бр. 46а Скопје. 

\ Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131', 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 07()222, 070223, 
070224, 070125 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 
110620, 110309, 110909,110903, 110905. 

Надворешна трговија: 070310, 070320; продажба на стоки во сло-
бодни царински продавници; продажба на стоки од консигнациони 
складови; Застапување на странско лице; посредување; реекспорт. 

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

трговски промет е Милорад Миновски, директор, без ограничување-
^ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1520/92: ^ (321) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9925/91 од 18.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14821-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена 
одговорност под фирма: Друштво со ограничена одговорност за произ-
водство, трговија и услуги, „Бизмак" Д . О . , експорт-импорт, Скопје, 
ул. „Михаил Глинка“ бр. 116. 

Основач е: Боцевски Зоран од Скопје ул. „Михаил Глинка“ бр. 11 
б 

Дејности: 011710, 011721, 070722, 011723, 011729, 011791, 012202, 
012310, 012321, 012322, 012323, 090131, 090132, 090139, 090140, 012611, 
012612, 012613, 012615, 01262, 012621, 012622, 012623, 012629, 080111 , 
080112, 080114, 080119, 08012, 080121, 080190, 080201, 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. 

Работи во надворешно-трговскиот промет: 0793Ј0, 070320; тури-
стичко-агенциски работи, посредување и застапување во промет на 
стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнација, реекспорт, ма-
лограничен промет со сите соседни земји: Австрија, Унгарија, Италија, 
Романија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка. З а сторените обврски друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешно -
трговскиот промет е Зоран Боцевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9925/91. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9445/91 од 17.11.1992 година, на регистарска влошка бр,. 1-14771-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало 
„То-Ка", П . О . , извоз-увоз, Гевгелија, ул. „Југославија“ бр, 31. 

Претпријатие е основано со акт за основање бр. 01/91 од 
20.ХПЛ991 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070212, 070213, 070214, 070219., 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260. 
070310, 070320. 

Неограничено овластување потполна одговорност. 
Тодова Катерина, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9445/91. (368 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 614 
од 10.Ш.1992 година,на регистарска влошка бр. 1-15925-0-0-0 го запиша 
во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност под фирма: Претпријатие за кинематографија, маркетинг и пропа-
ганда „Леонардо филм“, Д.О.О., Скопје бул. „Партизански одреди“ бр, 
9/45. 

Основач: Пејчинова Ана со одлука од 22.1.1992 година. 
Дејности: 070111. 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070132, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070?21, 070222, 070223, 
071)224, 070225 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 
110309, 110905, 110909, 120311, 120321, 120349, 120361, 120362, 120363, 
120364 ^ 070310, 070320; - посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги на странски фирми. / 

Директор е Пејчинова Ана, во внатрешниот и надворешниот 
промет неограничено овластување и ограничена одговорност. 

О д Окружниотјстопански суд во Скопје, Срег. бр. 614/92 (369) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1246/92 од 10.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр, 1-11943-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основачот и 
лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет со следните податоци: Досегашното седиште на Претпријатието за 
промет на големо и мало „Стоговокомерц" извоз-увоз, Џ .О. Скопје, 
ул. „164" бр, 34, се менува и во иднина седиштето на претпријатието ќе 
биде на ул. „Мара Междуречка" бр. 18-6 Скопје. 

О д Претпријатието истапува основачот Нухи Ѓулер од Скопје, а 
пристапува како нов основач Драгица Сековска од Скопје, со одлука за 
истапување и пристапување од 30.1.1991 година. 

С е брише досегашниот застапник во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет Нухи Ѓулер, индивидуален работоводен орган, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник Драгица Сековска, 
индивидуален работоводен орган, без ограничување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1246/92. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9265/91 од 5.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14275-0-0-0, го 
запиша во судскот регистар основањето на приватното претпријатие со 
запишувањето на право на надворешно-трговското работење под 
фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Сахаником-Ииггер-

национал“експорт-импорт Ц.О Скопје ул:„Лука Геров“бр.46/4/11 
Основано со акт бр, 01-1 од 20-XII. 1991 година. 
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Основач Сабри Хдеиб 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, 070224, 070225„ 
070229,070230,070250,070240,070260. 

Надворешна трговија: 070310, 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица претпри-
јатието за своите обврски одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Сабри Хдеиб од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 9265/91, (371) 

Претпријатието за обврски сторени во правниот промет одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Жаклина Цветковска, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7935/91. (304) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1824/ 
91, го запиша основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувањето право на вршење надворешен трговски промет под 
фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги „Антал" извоз-
увоз, Св. Николе, П,О. , ул.„Кумановска“ бр. 20. 

Претпријатието е регистрирано со акт за основање од 24.ХП.1991 
год., а основачи се: Данилов Миле и Јованов Благи од Св. Николе. 

Дејности: 060502 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 07011 
- леб, печива, илински и млечни производи, 070112 - зеленчук, овошје 
и преработки, 070113 - месо, живина, риба и месни производи, 070114 -
разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби, 070121 - текстил и конфекција, 070124 - огрев и град. матери-
јал, 070126 - керамика, стакло, порцелан, 070127 - бои, лакови и хеми-
калии, 070128 - книги, канцелариски материјал и прибор, 070129 -
тутун и други непрехранбени производи, 070132 - др. трговија со мешо-
вити стоки, 070140 - трговија на мало со возила; 070212 - зеленчук, 
овошје и преработки; 070213 - алкохолни пијалаци; 070214 - добиток и 
живина; 070219 - разни животни продукти и производи за дом. потреби; 
070221 - текстил и конфекција; 070222 - сурова кожа и волна и др.; 
070223 - метални и електротехнички стоки; 070224 - градежен, санита-
рен и инсталационен материјал; 070225 - хемиски производи, бои и 
лакови; 070230 - трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 
- трговија на големо со нафтени деривати; 070250 - трговија на големо 
со мешовити стоки; 070260 - трговија на големо со индустриски отпа-
доци; 080201 - туристички агенции; 080202 - туристички бироа; 011099 -
преработки на други обоени метали; 011232 - производство на град.тех-
.керамика и порцелан; 011320 - производство на метални, градежни и 
др. конструкции; 011420- производство на земјоделски машини; 012111 
- производство на вар; 012120 - производство на тули и керамика; 
012201 - производство на режана граѓа; 012202. - произв. на фурнир и 
плочки; 012310 - производство на мебел од дрво; 012421 - производство 
на хартиена амбалажа; 012429 др. преработка од хартија; 013010 -
мелење и лупење жита; 013030 - преработка и конзер. на овошје и 
зеленчук; 013200 - производство на добиточна храна; 020110 - полјодел-
ство; 020140 - сточарство; 020201 - земјоделски услуги и растително 
производство; 030030 - собирање на шумски плодови и одгледување 
печурки. 

Дејности во надворешен промет: 070310 - надворешна трговија со 
прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со непрехран-
бени производи застапување и посредување на промет со стоки и 
услуги; консигнација - реекспорт; туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања. 

За обврските кон трети лица претпријатието одговара со целиот 
имот. 

' Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет е Јованов Благи, со неограничени овластувања кој е и работоводен 
орган на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1824/91. (303) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 641 од 
12.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-5895-0-0-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на седиштето и застапникот на Досегаш-
ното седиште на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија 
на големо и мало „Еуро-Екс" експорт-импорт, ц.о., Скопје, ул. „Мето-
дија Митевски“ бр. 11/7-2. Во иднина седиштето ќе биде на ул. „Цицо 
Поповиќ“ бр. 9/Ш-24. 

Се брише Илир М. Папранику, директор без ограничување, а се 
запишува Соња Дрваревиќ, директор без ограничување за застапување 
во внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 641/91. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9123/91 од 20.П.1992 година, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето 
право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: 
Претпријатие за промет и услуги „Извор-Импекс" увоз-извоз, Ц.О., 
Скопје, ул. „11 Октомври“ 44/2-5. 

Претпријатието е основано со акр за основање на претпријатие 
од 12.ХП.1991 година. 

Дејности: 06050, 060501, 060502, 060503, 06060, 060601, 060602, 
0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070Ј21, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229; 
070230, 070240, 070250,070260, 1109, 11090, 110903. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 0703, 07031,070310, 
07032, 070320; - застапништво и посредништво на странски и домашни 
претпријатија; - реекспорт; - консигнациона продажба; - малограни-
чен промет со соседните земји. 

Неограничена одговорност. 
Лице овластено за застапување е Благоја, Дракул оски, директор, 

без ограничување. 
Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-

мет е Благоја Дракул оски, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Се гт. бр. 9123/91 (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сре,г. бр. 
6153/90 од 13.11.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-8388-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар правото за вршење работи во надвореш-
ниот трговски промет под фирма: Дуќан „Мимоза“, ул. „Илинденска“ 
89 а, Тетово. 

Дејности: промет на мало со текстилни, производи и конфекција. 
Дејности во надворешен трговски промет: 070320 - трговија со 

непрехранбени производи. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Асани Рафик со неограничени овластувања е лице овластено за 

застапување во внатрешното и надворешното трговско работење. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6153/90. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.0р, 7915/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-13898 -о-о-о, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма: Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и 
угостителство „Самсара", ц.о. увоз-извоз, Крива Паланка, ул. „микола 
Тесла44 бр. 55. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 26.XI. 1991 
година, а основач е Методи Цветковски од Крива Паланка. 

Дејноста: 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012321, 012322, 
,012323, 012421, 012429, 012613, 012614, 012622, 012701, 012702, 012703, 
012810, 012820, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 
013050, 013113, 013115, 013200, 013400, 013500, 013901, 013902, 013909, 
020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060501, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150; - трговија на мало со 
индустриски отпадоци; 070211,070212,070213,070214,070219 - откуп на 
земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090133, 090201, 090209, 110102, 110103, 110104, 
110109,110202, 110302, 110303, 110309,110903, 110905, 110909, 020190. 

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, - за-
стапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, ме-
ѓународен транспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија, вршење на надворешно-
трговски промет што се однесува на заклучување на договори за пови-
соки форми на соработки, договори за лиценци, патенти, кооперација, 
-ЛИЗИНГ и сл. ' 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свос име и за своја сметка. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8022/91 од 5.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14361-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост под фирма: Претпријатие за внатрешна и надво-
решна трговија, и деловни услуги, Д . е ,О., Скопје, „Ко-Комерц", из-
воз-увоз, Мирче Ацев“, 3/19 

Основач: Кантарџиевски Владимир, „Мирче 
Ацев“ 3/19, Скопје. 

Дејности: трговија на големо со: 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070250, 070260; трговија на мало со: 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 110309, 110909. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За овластувањата преземени во правниот промет со трети лица, 
претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Кантарџиевски Владимир, директор без ограничување, за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8022/91. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 375 
од ИЛИ. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15983-Л-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: 
Претпријатие за производство и трговија на големо и мало, извоз - увоз 
„Флора-Продукт", ц.о., Скопје, ул. „Анкарска" бр. 23/3-9 Скопје. 
Претпријатието е Основано со акт за основање од 11.1.1992 година од 
основачите Терзиски Јован и Бојков Љубомир. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 090170, 0300034 020110, 020121, 020201, 013030, 012201 

I(еограничсни овластувања; целосна одговорност. 
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Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговско работење е Терзиски Јован, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 375/92. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10128/91 од 4.11.1992 година^ на регистарска влошка бр. 1-14993-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена 
одговорност, под фирма: Д .О.О. ,,Зорса" за промет на големо и мало, 
увоз-извоз, Скопје. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, (В0128, 070129, 070132, 070140, 110309, 110903, 110909, 090124, 
090129^ 090131, 090132, 090139; 070310 - надворешна трговија со пре-
хранбени производи; 070320 - надворешна трговија со непрехранбени 
Предводи; застапување на странски лица во Југославија; работи за 
посредување за надворешниот трговски промет; увоз-извоз на стоки и 
услуги во малограничниот промет со сите соседни земји на СФРЈ: Ав-
стрија, Албанија, Грција, Романија, Унгарија и Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10128/91. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2432 
од З.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10402-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот про-
мет под фирма: „Раде Кончар - Заеднички дејности“. Друштво со 
ограничена одговорност во мешовита сопственост, со полна одговор-
ност Скопје, бул. „III Македонска бригада“ бб. 

Дејностите во внатрешниот промет се прошируваат со: .070124 и 
070224. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2432/92. (372) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2433/92 од 4.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10414-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста под фирма: 
„Раде Кончар-Контактори и релеи", Друштво со ограничена одговор-
ност во мешовита сопственост, со полна договорност - Скопје, бул. „III 
Македонска бригада“ бб. 

В о внатрешниот промет се проширува следната дејност: 070124, 
070224. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2433/92. (373) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10053 од 4.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15601-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието како 
Д .О.О, со следните податоци: Претпријатие за трговија на големо и 
мало, угостителство и туризам и услуги „Зија-Комерц" увоз-извоз, 
Д .О.О. , Гостивар, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 56, претпријатието како 
Д.О.О, е основано со одлука 01/01 од 25.ХП.1991 година, а основач е 
Зијаедин Матјани од Гостивар ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 56. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
0^0124, 070125, 070126, 070128, 070129,,070132, 070140, 070150, 070127, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 070310, 070320, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201,-
080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 
090133, 090139, 090140,-090150, 090160, 090172, 090179, 090181, 090182, 

,090183, 090189, 110309. - Вршење на туристички работи со странство, 
средување и застапување во надворешниот трговски промет, изведу-
вање на инвестициони работи во странство, р е е к с п о р т , продажба на 
стока за посебни царински продавници, застапување на странски лица, 
консциона продажба, малограничен промет со Италија, Австрија, Ро-
манија, Грција, Бугарија и Албанија. 

В о правниот промет со трети лица претпријатието како Д . О . О , 
истапува во свое име и за своја сметка, за обврските преземени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој 
имот. , 

Зијаедин Ма-цани, директор без ограничување и со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10053/91. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр; 10052/ 
91 од 19.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15609-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието како 
Д .О.О, со следните податоци: Претпријатие за трговија на големо и 
мало, угостителство, туризам и услуги „Жана комерц“ увоз-извоз -
Гостивар ул. „Васил Василевски“ бр. 14 - претпријатието како Д . О . О , 
е основано со одлука 01/01 од 25.ХП.1991 година, а основач е Јанкоска 
Брашиќ Снежана од Гостивар ул. „Васил Василевски“ бр. 14. 

Дености: 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, 070260, 070310, 070320, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 
090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090172, 090179, 090181, 090182, 
090183, 090189,110309,110909. 
- вршење на туристички работи со странство, средување, застапување 
во надворешниот трговски промет, изведување на инвестициони работи 
во странство, реекспорт, продажба на стока за посебни царински про-
давници застапување странски лица, констигнациона продажба, мало-

граничен промет со Италија, Австрија, Италија, Романија, ГрциЈа, Бу-
гарија и Албанија. 

В о правниот промет со трети лица, како Д . О . О , истапува во свое 
име и за своја сметка за обврските преземени во правниот промет с о 
трети лица претпријатието одговара на целиот свој имот. 

Снежана Јанкоска Брашиќ, директор без ограничување и со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10052/91. (375) 

Окружниот стопански суд во Скопје, с о решението Стрег. бр. 
1998 од 28.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16265-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешниот 
трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, трговија и 
услуги на големо и мало „Стиванрос" увоз-извоз, Џ . О . , Скопје, ул. 
„Народен фронт“ бр. 3/1-44. 

Претпријатието е осовано со акт од 15.11.1992 година и основач е 
Роглева Милка. 

Дејности: 012421, 012429, 013021, 013022, 013030, 013050, 013071, 
013074, 013099, 013121, 013122, 050301, 050302, 060502, 060503, 070111, 
080112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070160, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080190, 080201, 080202, 
090110, 090121, 090122, 090123, 090129, 090131, 090132, 090139, 090171, 
090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090209, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 110904, 
110905, 110909. 

Дејности на надворешно трговско работење: 070310, 070320. 
В о правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 

свое име и за своја сметка со целосна одговорност. З а обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговско работење е Роглева Милка, индивидуален рабо-
товоден орган, без ограничување, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 1998/92 (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3349 
од 31.III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-3461-0-0-0 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во 
внатрешен и надворешен трговски промет со следните податоци: Прет-
пријатие во општествена сопственост за професионална рехабилита-
ција и вработување на инвалиди „Инкоп", ц .о . , Ѓорче Петров, Скопје 
ул. „Маршал Тито“ бр. 26. 

Се запишува промената на лицето овластено з а о с т а н у в а њ е досе-
гашниот е.д. директор, Ташков Ристе се разрешува од должноста, за 
нов директор се именува Савиќ Лепосава, директор без ограничу-
вање, во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3349/92. (444) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. во. '3105 
од 19.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-812^0-0-0, ја “запиша 
судскиот регистар промената на лицето овластено за з а с т а п у в а ј на 
Работната организација - Ансамбл за народни игри и песни на Македо-
нија „Танец“ Скопје, со Д . О . , ул. „“Венијамин Мачуковски“ бр. 1. Се 
брише досегашниот застапник Протуѓеров Љупчо, е.д. директор, без 
ограничување, а се запишеа новиот застапник Трпковски Лазо,, е .д . 

-директор, без ограничување. о. 
Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег. бр. 3105/92' (436) 

Окружниот странски суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9339/91 од 27.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-1360-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста под фирма: 
„Водостопанско претпријатие „Полог“ Ц . О . , Тетово, ул. „Борис Ки-
дрич" бр. 84. ' 

Дејноста се проширува со: 070112, зеленчук, овошје и прера-
ботки, 070113, - месо, живина, риба и месни производи, 070114 - разни 
животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни по-
треби; 070211 - жита и мелнички производи; 070213 - алкохолни пија-
лаци; 070219 - разни животни продукти за домашни потреби; 070250 -
трговија на големо со мешовити СТОЈАН; 070111 - леб, печиво, млеко и 
млечни производи; 070229 - тутун и други непрехранбени продукти, 
070132 - друга трговија со мешовити стоки, 020131 производство на 
грозје, 110309 неспомнати услуги на подрачје на прометот, 070123 -
метални и електротехнички стоки, 070126 керамика стакло и порцелан, 
070221 - текстил и конфекција, 070122 - обувки, кожа, гума и, пластика, 
070128 - книги, канцелариски материјал и прибор, 070210 - трговија на 
големо со прехранбени производи, 070220 трговија најголемо со непре-
хранбени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9339/91 (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2429 
од 26.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16936^0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишува-
њето право на работа во надворешно трговскиот промет под фирма: 
Претпријатие за трговија на големо и мало „Мак Транспорт“ - извоз-
увоз Ц . О. ул. „Миле Поп Јорданов" бр. 6 Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука од 23.1.1992 а основач е 
Ивановски Русе од Скопје. ^ 

Дејноста 013500, 070111, 070X12, 070113 , 0 7 0 1 1 А , 0 7 0 Ш , 0 7 Ш 2 , 
070123,1070124,070125, 070126,0700127,070128,070129,070131,070132, 
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070140 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110301,110309. 

'' Дејност во надворешно трговски промет: 07б310, 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Ивановски Русе од Скопје. 
Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот про-

мет е Ивановски Русе, кој е и директор на.претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2429/92 (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10783 од 27.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15354-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надво-
решно-трговскиот промет. 

Основач е Златко Ивановиќ од Скопје ул. „Шекспирова" бр. 9/2-
17 под фирма и седиште: Претпријатие за градежништво и трговија на 
големо и мало „ГРАДБА ПРОМЕТ44., Ц. О., увоз-извоз Скопје, ул. 
„Шекспирова" бр. 9/2-17. 

Дејноста: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230,070240, 070250,070260, 070310, 070320, 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. ' 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, прет-
пријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 
промет е Златко Ивановиќ, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопе, Срег. бр. 10783/91 (439) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10987/91 од 16.П.1991 година на регистарска влошка бр. 1-16253-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост како Д.О.О, и запишување на правото на вршење работи 
во надворешно трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трго-
вија, угостителски услуги „Грне“ Д. О.О. увоз-извоз Тетово, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 98/13. 

Основач е Стефчо Грнчаров, а основано е со одлука 01/91 од 
30.ХП.1991 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202,110302,110303,110309,110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, туристички-агенци-

"ски.услуги; консигнација, реекспорт и меѓународна шпедиција. 
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. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Стефчо Грнчаров, директор, со неограничени овластувања. 
Од,Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр'. 10987/91 (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8703/91 од 13.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13855-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие 
под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Кота-Комерц", 
Д.О., Куманово, ул. „Есперанто“ бр. 6/6. 

Претпријатието е основано со акт од 15.ХП. 1991 година, а осно-
вач е Камберовски Феат од Куманово. 

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, 
07Ј0225, 070226, 070229,070230, 070240, 070250. 

Дејности во надворешно трговскиот 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 сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-

ниот и надворешниот трговски промет е Камберовски Феат, работово-
ден орган со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 87032/91 (550) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3241/92 од 25.Ш.92 година, на регистарска влоппса бр. 1-16793-0-0-0 го 
запиша основањето на претпријатието во мешовита сопственост Прет-
пријатие за градски превоз и трговија „Инженеринг-комерц" Д.О.О. -
Скопје, со следните податоци: Претпријатието е основано со Договор 
скл^ен на 14.Ш.92 г.. а основачи се: Ибрахим Менду од Австрија, и 

услуги во меѓународниот транспорт на стоки изведување на инвестици-
они работи во странство, туристички услуги, реекспорт, консигнациона 
продажба. 

Во правниот, внатрешниот и надворешниот промет претпријати-
ето одговара со сите свои средства и настапува во свое име и за своја 
сметка, а го претставува и застапува директорот Исмет Дрндар, без 
ограничувања. 

Ризикот на работењето основачите го сносат во висина на вложе-
ните средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, срег. бр. 3241/92 (376) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот Стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр.1013/91 од 9ЛУ.1992 година отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието „Тафер Комерц“ од Скопје. 

За стечаен судија се именува Лилјана Савовска, садија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Владо Стефановски од Скопје 

ул. ,Јуриј Гагарин" бр. 37, тел. 227-300. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“ до стечајниот совет при овој суд со пријави во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон сте-
чајниот должник без)одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на стечајниот должник: На 7.УП.1992 година во 
9,00 часот во соба бр. 60а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (988) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип со ре-
шението Ст. бр. 254/91 од 9ЛУ.1992 година отвори стечајна постапка 
над должникот ППС „Југо-експрес" - Струмица. 

За стечаен судија е определена Рушка Папарова, судија на овој 
суд.' 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
.,Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во два 
примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ од 
100 денари на жиро сметка 40100-840-033-3338 - Републички буџет. 

За испитување на побарувања се закажува рочиште на 30. VI. 1992 
година во 9 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. , 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 26.V. 1992 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (990) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 161/91 
од 24.1У.1992 година стечајната постапка кон ПП „Банини" од Прилеп 
ја закучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (986) 

Окружниот стопански суд во Битолагсо решението Ст. бр. 65/92 
од 26. V. 1992 година отвори стечајна постапка над П П „Комет" Прилеп 
но истата не ја.спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (987) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 11/91 од 
13. V. 1992 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Драгмил“ 
- Штип. П о правосилноста на решението ППС ,,Драгмил" Штип ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата. 

Останатиот имот на ППС „Драгиш! "-Штип по извршената 
главна делба ќе се отстапи на сопственикот Драган Милков од Штип. 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Сто-
панскиот суд на Македонија - Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (989) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип 

објавува дека со решението Л. бр. 8/92 од 25.V. 1992 година ја заклучи 
ликвидационата постапка над З С З „Македонија“ с. Муртино. П о пра-
восилноста на решението, ќе се брише од регистарот на претпријати-
јата. Рок на жалба 15 дена од објавувањето на огласот до Стопанскиот 
суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. - (992) 

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 Македонија44, 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-
блик Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот завод за 
статистика го утврдува и објавува 
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бота на Републичкиот, Градскиот и 
општинските совети за безбедност на 
сообраќајот на патиштата за 1992 го-
дина 623 
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видуален работоводен орган на Музејот 
на тетовскиот крај - Тетово 624 
Одлука за избор на членови на Кон-
курсната комисија за именување инди-
видуален работоводен орган на РО Во-
достопанство „Извори“ - Гостивар . . : . - 624 
Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на Домот на 
културата „Димитар Беровски“ Берово. 624 
Одлука за именување претставници на 
Републиката во Собирот на работни-
ците на Центарот за социјална работа 
во Прилеп - - 624 
Одлука за именување претставници на 
Републиката во Собирот на работни-
ците на Центарот за социјална работа 
во Битола 625 
Одлука за именување претставници на 
Републиката во Советот на Домот на 
културата „Бели мугри“ - Кочани 625 
Одлука за именување претставник на 
Републиката во Советот на Домот на 
културата „Кочо Рацин“. - С к о п ј е 6 2 5 
Одлука за именување претставник на 
општествената заедница во Советот на 
Природо-научниот музеј на Македонија. 625 
Одлука за укинување на царински 
стапки при увоз на одделни производи. . 625 
Упатство за начинот на остварување на 
правото за користење на средствата за 
поттикнување на развојот на земјодел-
ството во 1992 година . . - 627 
Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У.бр.119/91 од 22 април 1992 го-
дина . 629 

Општи акти на фондовите и заводите 
Решение за усогласување на пензиите и 
паричните надоместоци за април 1992, 
година 629 
Решение за определување на најнискиот 
износ на пензија и на граничниот износ 
на најниското пензиско примање за мај 
1992 година 630 
Решение за определување на надоме-
стокот на трошоците за сместување и 
исхрана на деца и младинци со пречки 
во психичкиот и физичкиот развој и на 
инвалидите на трудот за април 1992 го-
дина 630 
Решение за висината на надоместокот 
за вработување на инвалидни лица во 
април 1992 година 630 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 726. 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ МАЈ 1992 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија, во периодот јануари-мај 1992 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1991 
година, изнесува 595.2%, 727. 

Д и р е к т о р 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, с.р. 
. 728 

Врз основа на Одлуката за издавање акции од вто-
рата емисија на Стопанска банка А.Д. - Скопје, како и 
Решението за давање одобрение за издавање долго-
рочни хартии од вредност од Комисијата за хартии од 729 
вредност, Стопанска банка А.Д. - Скопје распишува 
јавен 

О Г Л А С 730 
З А УПИС И УПЛАТА НА АКЦИИ ОД II ЕМИ-
СИЈА, ВО ИЗНОС ОД 2.000.000.000 ДЕНАРИ, ОД 
КОИ 1.800.000.000 ДЕНАРИ ОБИЧНИ АКЦИИ КОИ 
ГЛАСАТ НА ИМЕ И 200.000.000 ДЕНАРИ ПРИОРИ- ш 
ТЕТИН АКЦИИ КОИ ГЛАСАТ НА ДОНЕСУВАЧ 

- Обичните акции се со номинална вредност од 
1.000 денари и им се издаваат на правни лица. 732 

Имателот на 100 обични акции има право на еден 
глас. . -

- Приоритетните акции се со номинална вредност 
од 1.000 денари, и им се издаваат на домашни и стран- 733. 
ски физички лица. 

- Имателите на приоритетните акции имаат право 
на фиксна, гарантирана дивиденда и на екстра диви-
денда според Одлука на Собранието на Банката. 734. 

. - Рокот за упис и уплата на акциите е 6 месеци од 
денот на добивањето одобрение за издавање акции, од-
носно до 29.X. 1992 година. 735. 

- Уписот и уплатата на обичните акции ќе се 
вршат во Централата на Банката во Скопје и во нејзи-
ните главни филијали и филијали во Републикава во 736. 
надлежните дирекции за средства. 

- Уписот и уплатата на приоритетните акции ќе се 
вршат на сите шалтери во Централата на Банката во 737. 
Скопје и во нејзините главни филијали и филијали во 
Републикава, како и во сите претставништва на Бан- 738 
ката во земјава и во странство. 

- Подетални информации можат да се добијат во 
Централата на Стопанска банка А.Д. - Скопје „11 Ок-
томври“ бр. 7, Скопје, во нејзините главни филијали и 739 
филијали во Републикава и во претставништвата на 
Банката во-странство. 

С О Д Р Ж И Н А 
720. Закон за преминување на државната 

граница и за движење во граничниот по- 26. 
јас 605 

721. Закон за матичен број на граѓанинот . . 612 
722. Закон за пријавување на живеалиштето 

и престојувалшптето на граѓаните . . . . 612 27. 
723. Закон за движење и престој на стран-

ците 614 
724. Закон за изменување на Законот за си-

стемот на финансирање на општите 
општествени и заеднички потреби . . . . 623 

725. Одлука за потврдување на Завршната 38. 
сметка на Народната банка на Репу-
блика Македонија за 1991 година 623 


