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1246. 
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 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКО,НОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕКРШОЦИТЕ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за прекршоците, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата, одржана на 9 октомври 1992 година. 

Број 08-3970/1 
9 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија у 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за прекршоците („Службен весник на 

СРМ“ број 43/84, 42/85, 50/87, 10/88, 36/89, 42/89, 7/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 52/92) 
членот 31 се менува и гласи: ' 

„(1) Парична казна може да се пропише во распон, 
во одреден износ или во сразмер. 

(2) Парична казна може да се пропише во износ од 
една половина до 100 плати од просечната плата во 
Републиката исплатена во последниот месец објавен од 
Републичкиот завод за статистика (во натамошниот 
текст: плати); 

(3) Со закон, уредба или одлука може да се про-
пише парична казна во износ: 

1) за физичко лице од една половина до две и пол 
плати' 

2) за поединец во вршење на самостојна дејност 
или професија и на одговорно лице во правно лице од 
една до петнаесет плати и 

3) за правно лице од 20 до 100 плати. 
(4) За даночни и други прекршоци сторени заради 

здобивање со материјална корист, како и за прекршоци 
што претставуваат потешка повреда на законот, со за-
кон може да се пропише парична казна најмногу до 
двоен износ од паричната казна во став 1 на овој член 
или во сразмер со висината на причинетата штета, при-
бавената корист или неизвршената обврска, но најм-
ногу до нивниот дваесеткратен износ. 

(5) Паричната казна се излекува во денари. 
(6) Кога паричната казна е пропишана во плати, 

казната се изрекува во Денари, така што бројот на 

плати со кои се казнува сторителот на прекршокот се 
множи со висината на просечната Плата во Републиката 
исплатена во последниот месец“. 

Член 2 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Парична казна што се наплатува во самото место 

може да се пропише во одреден износ, и тоа: 
1) за физичко лице до една плата; 
2) за поединец во вршење на самостојна дејност 

или професија и за одговорно лице во правно лице до 
три плати, и 

3) за правно лице до десет плати." 
Член 3 ' 

Вочленот35 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
(1) Ако казнетото физичко лице во определениот 

рок не ја плати паричната казна која не го надминува 
износот од една плата, паричната казна ќе се замени со 
затвор, сметајќи го секој започнат износ на плата за 
еден ден- за ден затвор, но така што затворот да не 
може да биде подолг од 30 дена. Замената на паричната 
казна со затвор се врши со посебна констатација на 
првостепениот суд дека паричната казна не е платена и 
дека ќе се изврши затворот. 

(2) Ако казнетото физичко лице плати само дел од 
паричната казна, остатокот од паричната казна до-
колку не го надминува износот од една плата ќе се 
замени со затвор“. 

. Член 4 
Во членот 36 став (1) зборовите: „1.500" се замену-

ваат со зборовите:„една плата“. 
Член 5 

Во членот 42 став (3) зборовите „300 динари“ се 
заменуваа со зборовите: „плата за еден ден“. 

Член 6 
Во членовите 46 став (1), 47 ставови (1) и (2) и 48 

став (1) зборовите: „можат да“, односно „може да“ се 
заменуваат со зборот „ќе“. 

Член 7 
Во членот 95 зборовите „10.000 динари“ се замену-

ваат со зборовите: „една плата“, а зборовите: „20.000 
динари“ се заменуваат со зборовите:„две плати“. 

Член 8 
Но членот 161 став (1) зборовите: „2.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една петина од плата“. 
Во ставот (2) зборовите: „2.000 динари“ се замену-

ваат со зборовите: „една петина од плата“, а зборовите: 
„4.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една поло-
вина од плата“. 

Член 9 
Во членот 164 став (2) зборовите: „2.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една петина од плата“. 

Член 10 
Во членот 185 став (1) зборовите: „2.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една петина од плата“. 
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Член 11 
Во членот 191 став (2) зборовите: „10.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една плата“, а зборовите: 
„100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет пла-
ти“. 

Во ставот (3) зборовите: „50.000 динари“ се заме-
нуваат со зборовите“ „три плати“. 

Член 12 
Во членот 234 зборовите: „15.000 динари“ се заме-

нуваат со зборовите: „две плати“/, а зборовите:„100.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „пет плати“. 

Член 13 
,(1) Паричните казни пропишани за прекршоци во 

одделни закони и други прописи ќе се усогласат со изно-
сите на паричните казни утврдени во членовите 1 и 2 на 
овој закон, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

(2) Судијата или друг овластен орган што ја води 
постапката за прекршоци со примена на одредбите од 
членовите 47 и 48 од Законот за прекршоците и соод-
ветните одредби на законите со кои е пропишано изре-
кување на некоја од овие заштитни мерки, секогаш ќе 
изрече заштитна мерка, одземањана предмети и заш-
титна мерка забрана на вршење на професија, дејност 
или работи и работни задачи, кога таква мерка со закон 
е пропишана за тој прекршок. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1247. 
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 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТО-

ПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за стопанските престапи, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата, одржана на 9 октомври 1992 година. 

Број 08-3971/1 п Претседател 
9 октомври 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за стопанските престапи („Службен 

лист на СФРЈ“ број 4/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 25/ 
92), во членот 18 став (1) зборовите: „20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите „50 плати од просечната плата 
во Републиката исплатени во последниот месец објавен 
од Републичкиот завод за статистика“ (во натамошниот 

текст: плати), а зборовите „2.000.000 динари“ се заме-
нуваат со зборовите: „250 плати“. 

Во ставот (3) зборовите: „1.000 динари“ се замену-
ваат со зборовите“ „пет плати“, а зборовите „100.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „десет плати“. 

(4) Паричната казна се изрекува во декари. 
(5) Кога паричната казна е пропишана во плати, 

казната се изрекува во денари така што бројот на плати 
со кои се казнув“а сторителот на стопанскиот пристап се 
множи со висината на просечната плата во Републиката 
исплатена во последниот месец“. 

Член 2 
Во членот 22 став (2) зборовите: „100.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „пет плати“. 
Во ставот (3) зборовите: „3.000 динари“ се замену-

ваат со зборовите: „една плата“. 

Член 3 
Во членот 27 став (2) зборовите: „до 100.000 дина-

ри“ се заменуват со зборовите: „од 50 плати“,а зборо-
вите: „15,000 динари“ се заменуваат со зборовите: 
„една плата“. 

Член 4 
Во членовите 31 ставови (1) и (2), 34 став (3) и 35 

став (4) зборовите: „Можат да“, односно „може да“ се 
заменуваат со зборот „ќе“. 

Член 5 
Во членот 59 став (2) зборовите: „800.000 динари“ 

со заменуваат со зборовите: ,ДОО плати“. 

Член 6 
Во членот 82 зборовите: „10.000 денари“ се заме-

нуваат со зборовите: „една плата“, а зборовите 
„100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „две пла-
ти“. 

Член 7 
Во членот 97 став (1) зборовите: „10.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една плата“. 

I Член 8 
Во членот 98 став (3) зборовите: „10.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една плата“, а зборовите: 
„100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „две пла-
ти“. 

Член 9 
Во членот 135 став (3) зборовите: „800.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „100 плати“ва зборовите: 
^0.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет пла-
ти“. 

Член 10 
Во членот 136 зборовите: „100.000 динари“ се за-

менуваат со зборовите: „две плати“. 

Член 11 
Паричните казни пропишани за стопанските пре-

стапи во одделни закони и други прописи ќе се усогла-
сат со износите на паричните казни утврдени во членот 
1 на овој закон, во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Судијата ќе изрече заштитна мерка одземање на 
предмет, забрана на правното лице да се занимава со 
определена стопанска дејност и забрана на одговорното 
лице да врши определени должности со примена на 
одредбите од членовите 31, 34 и 35 на Законот за сто-
панските престапи, секогаш кога со законот со кој е 
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пропишан стопански престап е предвидено да се изрече 
некоја од овие заштитни мерки. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1248. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), член 13 од Законот за системот на општествена 
ќонтрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/ 
89), кој согласно член 5 од'Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Македонија се пре-
зема како републички пропис, Владата на Република 
Македонија донесе 

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

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

1. Цените на услугите за дистрибуција на топлин-
ска енергија можат да се зголемат до 210%. 

2. Со влегуваното во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за'определувано највисоко ниво 
на цените на одделни производи и услуги донесена од 
Владата на Република Македонија, бр. 23-2231/1 од 
9.VII.1992 („Службен весник на РМ“ бр. 41/92). 

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

Бр. 23,3061/1 
20 октомври 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

1249. 
Врз основа на член 32 став 1, точка 6 од Законот за 

здравствената заштита (^Службен весник на Република 
Македонија“, број 38/91), Владата на Република Маке-

донија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КРВ О ДАРИТЕЛ СТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 
Крводарителството има нагласено општествено 

значено и претставува дејност од општ интерес за Репу-
бликата. Без потребните количини крв и крвни про-
дукти не е можно да се обезбеди современа, квалитетна 
и рационална здравствена заштита на населението. 
Значеното на крводарителството и обезбедуваното^ 
потребните количества крв и крвни продукти повеќе-
струко се зголемува во вонредни услови. Високиот сте-
пен на развиеност на крводарителството и резервите од 
крв и крвни продукти ја зголемуваат ефикасноста на 
здравствената служба во однос на одбранбената способ-
ност на Републиката. 

Крводарител ството ги ̂ развива особините на хума-
ност и солидарност и има воспитно значено кај граѓа-
ните, а особено кај младината. 

Република Македонија како социјална држава го 
гарантира правото на здравствена заштита на сите свои 
граѓани. За остварување на ова право во Републиката 
треба да се обезбедат оптимални количини крв и крвни 
продукти во секое време и за секој граѓанин кој има 
потреба од лекувано со трансфузија. Потребите од крв 
и крвни продукти се обезбедуваат со постојаниот развој 
и унапредување на крводарителството. За таа цел Репу-

.бликата го утврдува значењето, поставеноста и принци-
пите на крводарителството и ги обезбедува админи-
стративните организационите и финансиските услови 
за развој на оваа дејност. 

Крводарителството во Република Македонија во 
досегашниот период на развој, почнувајќи од 1946 го-
дина, кога е формирана првата трансфузиолошка ин-
ституција, па до денес поминува низ разни етапи на 
развој. 

Во 1953 година во крводарителството се вклучува 
организацијата на Црвениот крст, од кога практично 
започнува и развојот на доброволното крводарител-
ство. Во периодот до шеесетите години крводарител-
ството се развива со скромни резултати, така што вкуп-
ниот број на крводарувањата изнесува околу 20.000 го-
дишно. Во 1976 година поради се поголемите потреби 
од крв во работата за равојот на крводарителството беа 
вклучени сите општествено-подитички органи и; орга-
низации, што се одрази со постигнување на подобри 
резултати. Во последните десет години бројот на крво-
дарувањата во Република Македонија се движи околу 
60.000 годишно при што секоја следна година се постиг-
нуваат подобри резултати. Од 1989 година кога е по-
стигнат најдобар резултат 64.000 крводарувања запо,ч-
нува постепено негово опаѓање за да во 1991 година се 
реализираат 54.110 дарувања или намалувано од околу 
15%. Овие количини во целост сеуште не ги задоволу-
ваат потребите од крв и крвни продукти кои изнесуваат 
околу 64.000 дару вања годишно. 

ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА 
КРВОДАРИТЕЛ СТВОТО 

Дарувањето крв с к?раво и обврска на граѓаните 
што произлегува од одредбите на Законот за здравстве-
ната заштита, каде граѓаните имаат право на здрав-
ствена заштита, вклучително и лекувај вето со крв и 
крвни продукти. 

Обврската за дарувано крв на секој граѓанин прои-
злегува од неговото неприкосновено право во одредени 
услови да користи здравствена заштита со крв и крвни 
продукти за кои човекот е единствениот извор на снаб-
дување. 

Оттука произлегува и потребата крводарител-
ството во Републиката да се темели на принципите на 
доброволно^, солидарност и бесплатност. Принципот 
на доброволност се однесува само на граѓанинот како 
поединец, бидејќи тој по сопствена волја се определува 
согласно со своите хумани чувства и совест за помагање 
на болните. 

За определбата за дарувано крв е потребен висок 
степен на мотивираност, која може да се обезбеди само 
со правилна и насочена здравствено воспитна и мотива-
циска активност во рамките на едно организирано опш-
тество. Единствена награда на граѓанинот кој дарува 
крв с чувството дека му помогнал или спасил живот на 
некој од своите сограѓани. Истовремено тоа кај дарите-
лот предизвикува и сигурност дека и нему ќе му биде 
помогнато во случај на потреба. 

Со самото дарување на крв крводарителот изра-
зува највисок степен на солидарност со сите оние на кои 
име потребна крв без оглед на возраст, пол, раса, боја,' 
национална и верска припадност. 

Притоа, крводарителот за дадената крв не добива 
никаков финансиски надомест. Истовремено, Органи-
зацијата на Црвениот крст и трансфузиолошката деј-
ност не смеат да остваруваат никаков профит освен 
надоместок за реалните трошоци. 

Со придржувањето на спомнатите принципи во од-
нос на крводарителството Република Македонија ги 
исполнува сите поставени услови од страна на Лигата 
на Црвениот крст и Црвената полумесечина И Свет-
ската здравствена организација. На тој начин Репу-
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блика Македонија може да се вклучи во Европската 
програма за крв. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ПОТРЕБИТЕ ОД КРВ 

Минималните годишни потреби од крв и крвни 
продукти во Република Македонија се одредуваат спо-
ред следните критериуми: 

- 3% од вкупниот број на населението или 
- 2 литри крв по болничка постела или 
- 175 шишиња крв дневно. 
Овие критериуми обезбедуваат годишно вкупно 

64.161 крводарувања во Републиката 
НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА КРВОДАРИТЕ-

ЛИТЕ 
Согласно етичкиот кодекс на Лигата на Црвениот 

крст и Црвената полумесечина, принципите на Свет-
ската здравствена организација, како и нашата досе-
гашна регулатива и искуство, се утврдуваат следните 
норми, права и обврски: 

- крводарител може да биде секој граѓанин на Ре-
публика Македонија без оглед на пол, раса, боја, наци-
онална и верска припадност; 

- општествена и морална обврска на секој граѓа-
нин е барем еднаш во текот на својот живот да биде 
крводарител; 

- крводарители можат да бидат граѓани со навр-
шени 18 до 65 годишна возраст; 

- бројот на дарувањата во текот на една година се 
ограничува на четири пати за мажи и три пати за жени. 
При дарувања на крвна плазма или крвни клетки до 12 
пати годишно; 

- крв може да се дарува само по претходен лекар-
ски и лабораториски преглед по утврдени медицински 
критериуми; 

- на потенцијалните дарители не смее да се врши 
притисок за дарување крв; 

- кон крводарителите треба да се негува љубезен и 
коректен однос; 

- крводарителите имаат етичка одговорност 
спрема пријателите на нивната крв во однос на давање 
податоци за прележана болест и моментална состојба; 

- податоците за крводарителот вклучувајќи ги и 
лабораториските резултати се третираат како профе-
сионална тајна; 

- на крводарителите им се гарантира дека нивната 
крв ќе биде употребена само како лек за болните и 
повредените, без надомест; 

- крводарителите имаат право на општествени и 
државни признанија; 

крводарителите добиваат крводарителска 
книшка, а по потреба сертификати од лабораториските 
резултати, без паричен надомест, како потврда за дару-
вање крв; 

- кводарителите се ослболуваат од партиципација 
при користење на определенивидови здравствена заш-
тита, утврдено со Правилникот; 

- крводарителите можат да добиваат симболични 
подароци со знак на Црвениот крст или крводарителски 
белези и пораки; 

- крводарителите имаат право на 2 слободни де-, 
нови од работа и настава, за секое дарување на крв и за 
секои 3 дарувања на крвна плазма или крвни клетки. 
ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 

КРВОДАРИТЕЛ СТВОТО 
Учесници во реализацијата на Програмата за крво-

дарителство во Република Македонија се организаци-
јата на Црвениот крст, Републичкиот завод за трансфу-
зиологија и сите служби за трансфузија при медицин-
ските центри. Обврските и задачите произлегуваат од 
Законот за здравствена заштита и Законот за Црвениот 
крст како и од оваа програма. 

а) Организацијата на Црвениот крст (Републич-
киот, градскиот и општинските одбори) во областа на 
крводарителството ги врши следните задачи: 

- континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-
ска работа меѓу населението; 

- непосредна подготовка на крводарителските ак-
ции во сите средини; 

- изготвување на информативно-пропаганден ма-
теријал; 

- евиденција на крводарителските акции и изготву-
вање на периодични и годишни извештаи за работата; 

- доделување на општествени признанија на крво-
дарител ите. ' 

б) Републичкиот завод за трансфузилогија ги врши 
следните задачи: 

- планирање на потребите за крв и крвни продукти 
за населението во Републиката; 

- здравствена контрола на крводарител иге; 
- прибирање, контрола, чување и дистрибуција на 

крв; 
- изработка на крвни продукти; 
- евиденција на крводарителите; и 
- ги претставува службите за трансфузија при ме-

дицинските центри во Репбуликата. 
в) Службите за трансфузија во медицинските цен-

три ги вршат следните задачи: 
- планирање на потребите од крв и крвни продукти 

на населението во општината; 
- здравствена контрола на крводарителите; 
- прибирана, контрола, чување и дистрибуција на 

крв; 
- изготвување на определени видови крвни про-

дукти (за кои имаат технички можности); 
- евиденција на крводарителиге во општината. 
г) Заеднички активности 
Републичкиот завод за трансфузиологија и Црве-

ниот крст на Македонија заеденички ќе го вршат пла-
нирањето и програмирањето на крводарителските ак-
ции, како и изготвувањето на годишните програми и 
планови за крводарителство. Исто така заеднички ќе се 
врши евалуација на постигнатите резултати. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Со оваа програма ќе се финансираат само активно-
стите на Црвениот крст и тоа за 

1. Организација и подготвување на крводарител-
ските акции, и 

2. Мотивациска и здравствено воспитен и пропа-
ганден материјал. 

Средства за реализација на овие активности ќе би-
дат обезбедени со учество од 50% од Фондот за здрав-
ствено осигурување при Министерството за здравство и 
50% од Буџетот на Републиката. 

Финансирањето на крводарителските активности 
што ќе ги извршува организацијата на Црвениот крст 
на Македонија за секоја година поодделно, ќе биде де-
финирано во годишните финансиски планови. 

Активностите што ќе ги извршува Републичкиот 
завод за трансфузиологија и службите за трансфузија 
во медицинските центри ќе се финансираат согласно 
програмите за работа на Републичкиот завод за транс-
фузиологија и медицинските центри. 

За извршената работа и искористените финанси-
ски средства учесниците редовно ќе доставуваат годи-
шен извештај. 

Оваа програма влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја44. 

Број 23-2148/1 Претседател на Владата, 
16 и 17.07.1992 година Д“Р Никола'Кљусев, с.р. 

Скопје 
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1250. 
Врз основа на член 196 од Законот за безбедност 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МО-

ТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ТРАКТОР!! И 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТРАКТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определуваат мини-

малните услова во поглед на техничката опрема, уре-
дите и просторот со кои треба да располага овластената 
организација за вршење ка технички преглед на мо-
торни, приклучни возила, трактори и земјоделски трак-
тори, условите што треба да ги исполнуваат стручните 
лица, начинот на вршење на техничкиот преглед, како 
и начинот на водење на евиденција за извршените тех-
нички прегледи. 

I. ТЕХНИЧКА ОПРЕМА, УРЕДИ И ПРОСТОР 

Член 2 
За утврдување на техничката исправност на мотор-

ните и приклучните возила, тракторите и земјодел-
ските трактори (во натамошниот текст: возила), о,вла-
стената организација за вршење технички преглед на 
возила (во натамошниот текст: станица за техники 
преглед на возила) е технички опремена особено со: 

1. Дигалка со доволна носивост и висина на дига-
њето или канал наменет за преглед на долниот построј 
со должина од најмалку 7-8 м, ширина 0,8 м и длабо-
чина 1,4 -1,6 м кој има скалила барем на едната страна, 
вградено внатрешно осветление кое овозможува освет-
леност од најмалку 250 лукса и едно подвижно светло. 
Каналот е обезбеден од паѓан,ето на возилото и е опре-
мен со една подвижна дигалка за проверка на предниот 
трап на возилото; 

2. Уред за мерење на силата на кочењето на обе-
мот на тркалата од иста оска, кој треба да ги исполнува 
следните нормативи: 

- да ја покажува силата на кочењето во њутни или 
килоњутни; 

- стрелката што ги покажува резултатите од испи-
тувањето да има рамномерен од; 

- контролното светло да сигнализира штом ќе поч-
нат да блокираат тркалата; 

- грешките во покажувањето на резултатот да не 
бидат поголеми од 5%; 

- квалитетот на материјалот и конструкционите 
решенија да осигуруваат безбедна работа и спречуваат 
неисправности; 

- да се врши мерење на силата на командата на 
работната и помошната кочница, динамометар што ја 
мери силата во њутни или декањутни, како и мерење на 
притисокот на воздух во пневматските кочни системи 
што го мери притисокот во паскали или бари, при што 
и двата уреди мора да се изведени така што да можат да 
ги мерат силите односно притисоците симултано (исто-
времено) со мерење на силите на кочење на обемот на 
тркалата на возилото; 

- да поседува уред кој регистрира (бележи) проме-
ната на силите на кочење на обемот на тркалата од иста 
оска во зависност од времето изразено во секунди; 

3. Уред за мерење на слободниот од на тркалото 
(воланот) од управувачот; 

4. Уред за контрола на насоченоста на светлата со 
вграден индикатор за проверка на јачината на светлос-
ниот сноп - лукс - метар и направа за визирање; 

5. Уред за мерен,е на волуменскиот процент на 
јаглен моноксид во издувните гасови на возилата со 
бензински мотори кој работи на принципот на инфра 
црвена светлост; 

6. Уред за мерење на радиопречките кои ги предиз-
викува возилото; 

7. Уред за проверка на исправноста на елементите 
од системот за еластично потпирање и системот за во-
дење на тркалата на возилото; 

8. Уред за мерење на бучавата што ја емитуваат 
возилата; 

9. Мерач на длабочината на шарките на пневмати-
кот со нониус; 

10. Манометар за проверка на притисокот на воз-
духот во пневматиците; 1 ' 

11. Уред за мерење јна димноста (опацитетот) на 
издрвните гасови од возилава со дизел мотори; 

12. Уред за контрола на ,геометријата на управу-
вачкиот механизам - наклон, затур и насочување;. 

13. Мерен уред за проверка на габаритот, растоја-
нието на оските и распонот на тркалата; 

14. Каталог на бои по постојните стандарди; 
15. Стоперица или соодветен хронометар за про-

верка на бројот На трепка^ата на покажувачот на праве-
цот; 

16. Метар или метарска врвца од 25 м; 
17. Рачен прибор и алат; 
18. Прописите за стандарди за возилата што подле-

жат на технички преглед, упатства за ракување и одр-
жување на техничката опрема, како и други технички 
прописи што се од значење за вршена на техничкиот 
преглед. ѕ 

Член 3 
' Техничката опрема и уреди се користат на начин 

предвиден со упатство на производителот и според ва-
жечки и прифатени технички нормативи. 

Технички преглед се врши со исправна техничка 
опрема и уреди. 

Член 4 
Објектот на станицата за технички преглед на во-

зила кој во должина изнесува најмалку 20 м, а во ши-
рина 4 м изграден е со ѕидови, има влезна и излезна 
врата, покрив, прозори, бетониран или асфалтиран 
под, така што истиот да овозможува линиско движење 
на возилата. 

Подот на објектот и на просторот - 20 метри зад 
уредот за испитување на кочниот систем е хоризонта-
лен и рамен и направен од асфалт, бетон или друг 
сличен материјал. 

Просторот на станицата за технички преглед на 
возила физички е одвоен Од просторот во кој се врши 
сервис на возилата или слична дејност. 

На предната страна на објектот се истакнува нази-
вот на станицата за технички преглед на возила. 

Во внатрешниот простор на објектот се обезбеду-
ваат соодветни климатски услови кои овозможуваат не-
пречено и нормално функционирани на техничките 
уреди и опрема. 

Член 5 

Во станицата за технички преглед на возила, освен 
површината на која се врши технички преглед, се обез-
бедува и соодветна површина за минување, свртување 
на возилата и површина за чекање со возилата. Овие 
површини се изградени од современа коловозна по-
етика, соодветно сообраќајно уредена и одбележана 
^сигнализација и прописно приклучена во сообраќајот 
на јавен пат или улица. 

Во објектот на станицата за технички преглед на 
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возила се наоѓаат и простории за вршење на админи-
стративни работи. 

Член 6 
Техничкиот преглед на тракторите и земјодел-

ските трактори може да се врши и на простор кој не ги 
исполнува условите од член 4 и 5 на овој правилник, но 
само ако на тој простор можат да се вршат сите рспиту-
ваѕва пропишани за технички преглед на возилата. 

Член 7 
Објектот на станицата за технички преглед на во-

зила и уредите и опремата во објектот редовно и уредно 
се одржуваат, а уредите и опремата и се контролираат 
во поглед на исправноста и точноста на мерење. 

II. УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ СТРУЧНИТЕ ЛИЦА 

Член 8 
Технички преглед може да врши работник кој има 

завршено најмалку IV степен на стручна подготовка од 
сообраќајна или машинска насока или кој е по зани-
мање автомеханичар или автоелектричар и кој има во-
зачка дозвола за управување со моторно возило нај-
малку од „Б" категорија (во натамошниот текст: кон-
тролор). 

Член 9 , 
Проверката на знаењето на контролорите во сми-

сла на член 192-а од Законот за безбедност на сообраќа-
јот на патиштата ја врши посебна комисија образувана 
од станицата за технички преглед на возилата. 

За извршената проверка од став 1 на овој член се 
води евиденција која ги содржи следните податоци; ре-
ден број, дата за извршената проверка, име и презиме 
на контролорот и резултатот од извршената проверка 
кој се забележува со „положил“ односно „не положил“. 

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 
ПРЕГЛЕД 

Член ДО 
Технички преглед се врши на хоризонтален и ра-

мен под исчистен од масла, горива и други нечистотии. 

Член 11 
Технички преглед не може да почне да се врши ако 

возилото не е чисто и обоено, како и ако има видни 
оштетувана на каросеријата. 

Член 12 
На техничкиот преглед, пред да се пристапи кон 

проверување на техничката исправност, се утврдува 
дали податоците на возилото што се впишуваат во реги-
страциониот лист одговараат на податоците што се впи-
шани во документот за потекло и сообраќајната доз-
вола. 

Податоците за бројот на моторот и шасијата на 
возилото во регистрациониот лист ги внесува контро-
лорот откако истиот ќе изврши увид над истите. 

Доколку се утврди дека податоците од став 1 и 2 на 
овој член не се сложуваат, контролорот ќе изврши тех-
нички преглед и ќе го овери регистрациониот лист со 
забелешка дека постои разлика во податоците. 

Ако податоците од став 1 и 2 на овој член се сложу-
ваат но основано може да се посомнева дека тие се 
преправени или на возилото илЛ во документите, тех-
ничкиот преглед се врши, а во горниот дел на предната 
страна на регистрациониот лист се втиснува штембил 
со црвено обоени букви „ОС" со димензии од 1x1 см. 

Член'13 
Димензиите, масените вредности и другите по-

важни технички податоци за возилото се утврдуваат со 

увид во документацијата за потеклото на возилото, соо-
браќајната дозвола или во признат каталог на технички 
податоци, а за возилата за кои се непознати или не-
точни техничките податоци, како и за поединечно про-
изведените, поединечно склопените или поединечно 
преправените возила, со увид во потврдата, односно 
уверението за пуштање во сообраќај, кздадено од овла-
стената организација за испитување на возила. 

Член 14 
Технички преглед се врши на празно возило опто-

варено само со возач и задолжителна опрема, а тех-
нички преглед на исклучено возило од сообраќај по-
ради техничка неисправност може да се врши и на нато-
варено возило. 

Член 15 
Технички преглед се врши целосно. 
Технички преглед на возило кое е вратено или 

исклучено од сообраќај заради отстранување на неи-
справност на уред или опрема се врши само на тој уред 
односно опрема доколку возилото е доведено на повто-
рен преглед во определениот рок потребен за отстрану-
вање на неисправноста. 

Член 16 
Контролорот ќе утврди дали регистарските та-

блици и другите пропишани ознаки се правилно поста-
вени, добро прицврстени и исправни односно оштетени 
до таа мера што е нарушена нивната функционалност. 

Член 17 
На технички преглед се утврдува особено дали уре-

дите кои служат за управување и сопирање на вози-
лото, за давање светлосни сигнали, за осветлување на 
патот и на возилото, како и другиве уреди и опрема кои 
возилата треба да ги имаат во сообраќајот на патиш-
тата, одговараат на пропишаните технички нормативи 
и други технички услови од значење за безбедноста на 
сообраќајот. 

Член 18 
При вршење на технички преглед се проверува и 

дали возилото е преправено во бднос на претходната 
изведба; дали поради дотраеност кли хаварија битно му 
се преправани постоечките склопови и уреди кои се 
суштествени за безбедно учество во сообраќајот; дали 
дополнително му се вградени уреди суштествени од 
аспект на безбедноста на сообраќајот и дали е наменето 
за превоз на опасни материи. 

Во случаите од став 1 на овој член., контролорот ќе 
побара од возачот да му покаже уверение, односно 
потврда, а за возилото за превоз на опасни материи и 
цертификат за извршено испитување на возилото од 
овластена организација за испитување на возила. 

Доколку возачот поседува уверение, односно 
потврда, или цертификат, поважните технички пода-
тоци од истите се внесуваат во регистрациониот лист, 
односно сообраќајната дозвола, а во истите со црвена 
боја се втиснуваат и буквите „ИВ" со димензии 1 x 1 
см. Оваа ознака се пренесува и на новата сообраќајна 
дозвола. 

1. Преглед на возната постројка и каросеријата од-
носно самоносечката конструкција 

Член 19 
При преглед на возната постројка особено се про-

верува дали: 
- врските помеѓу тркалата и рамот односно каро-

серијата не се оштетени или разлабавени; 
- тркалата на своите ракавци или полувратилата се 

правилно поставени и осигурани и дали немаат пого-
леми зјаеви од дозволените и 
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- елементите на еластичниот систем се добро 
прицврстени за своите носачи, дали се механички оште-
тени, )Јали исправно функционираат односно дали вли-
јаат на стабилноста на возилото. 

Член 20 
При преглед на каросеријата односно самоносеч-

ката конструкција особено се проверува дали: 
- каросеријата односно самоносечката конструк-

ција и нивните врски заковки, завртки, навртки и места 
што се заварени не се деформирани или оштетени во 
таа мерка да постои опасност од кршење и 

- рамот или носачкиот дел на конструкцијата не ја 
изменил формата, не е преправен загади зголемување ' 
или намалување на товарниот простор или од било, кои 
други причини. 

2. Преглед на моторот и поголемите уреди 

Член 21 
При преглед на моторот особено се проверува 

дали: 
- моторот е добро прицврстен на своите држачи и 

дали елементите за врска се исправни и неоштетени; 
- моторот е комплетен - дали ги има сите агрегати 

за определена погонска енергија; 
- моторот при работа создава бучава поголема од 

дозволената и 
- моторот при работа ги задоволува пропишаните 

услови во однос на загадувањето на атмосферата. 

Член 22 
При преглед на погонските уреди особено се про-

верува дали: 
- сите уреди за пренос на силината од моторот до 

погонските тркала се исправни, неоштетени и добро 
прицврстени на своите држачи и 

- врските помеѓу одделни уреди за трансмисија 
(главна спојка, менувач, карданско вратило, погонски . 
мост) се неоштетени и добро зацврстени. 

3. Преглед на уредот за управување 
Член 23 . 

При прегледот на уредот за управување особено се 
проверува дали: 

- деловите и склоповите на механизмот за управу-
вала добро се зацврстени; 4 

- деловите и склоповите на уредот за управување 
се неоштетени или нестручно се поправени; 

- се исправни и осигурани со расцепка зглобовите 
на спонитс и лостовите кои го врзуваат управувачкиот 
механизам на тркалата; 

- слободниот од на тркалата на управувачот е во 
дозволени граници; 

- сите елементи и делови на серво-уредот за упра-
вување се исправни, а посебно дали се оштетени или 
ослабени цевките и цревата и 

- уредот како целина исправно функционира. 
Испитуваното од став 1 на овој член се врши на 

канал и по потреба предниот дел на возилото се пот-
крева. ' 

Слободниот од на тркалата на упрѓавувачот се про-
верува кај секое возило со рака или со помош на агло-
мер. 

4. Преглед на уредот за сопирање 
Член 24 

При преглед на уредот за сопирање особено се 
проверува дали: 

- возилото има соодветен уред за сопирање; 
- деловите на уредот за сопирање се добро прицвр-

стени, неоштетени, преправени или на било кој начин 

сменети, како и дали инсталацијата добро е затворена и 
не го испушта работниот флуид; 

- работната, помошната и паркирната кочница се 
комбинирани на пропишан начин; 

деловите на уредот за сопирање - работна, по-
мошна и паркирна кочница,, ги задоволуваат пропиша-
ните услови за забавува!^ односно на кочниот коефи-
циент и силата на активираа на командите; 

- забавувачот, ако е пропишан постои на возилото 
и функционира исправно; 

падот на притисокот на работниот флуид во 
пнев^^скиот преноссн механизам при пропишаниот 
број на заковувања ги преминува дозволените вредно-
сти; 

- разликата на силата и кочењето на тркалата од 
иста оска е во дозволените граници; и 

- уредот за сопирано како целина функционира 
исправно. 

Член 25 
Ефикасноста на уредот за сопирање се проверува 

на уредот од член 2 точка 2 на овој правилник. 
' Пред почетокот на проверката на ефикасноста на 

уредот за сопирано се проверува притисокот на возду-
хот во пневматиците, ако за тоа има потреба. 

При прегледот на уредот за сопирано контролорот 
во возилото ги притиснува командите, а преку динамо-
метарот односно сондата за регистрирање на притисо-
кот-во пневматските инсталации ја проверува силата на 
командата, односно притисокот на воздухот во инстала-
цијата за сопирање кај возилата со пневматски уред за 
сопирање. Прегледот на деловите на уредот за сопи-
рано, што се наоѓаат на долниот дел на возилото, се 
врши однадвор. 

Член 26 
Како основа за пресметување ца процентот на ра-

зликата на силата на кочењето на тркалата на иста оска 
се зема поголема кочна сила, додека кај помошната 
/паркирна/ кочница се земаат силите на кочење што 
настануваат непосредно пред блокирање на тркалата. 

Проверката на ефикасноста на кочниците на вози-
лата со три р повеќе оски и на возилата со вонгаба-
ритни димензии, кај кои на уредот од член 2 став 1 
точка 2 !Са овој правилник не може да се врши испиту-
вање или со него не можат да се добијат објективни 
резултати, се врши на начин пропишан за испитување 
на возилата во движено. 

Нерамномерност на коченото на тркалата од 
иста оска се утврдува со стручна оценка на контроло-
рот, а врз основа на занесувано на возилото и траго-
вите на кочењето. 

5. Преглед на светлосните и светлосно-сигнал-
ните уреди 

Член 27 
При преглед на светлосните уреди за осветлување 

на патот особено се проверува дали: 
- на возилото се вградени само пропишани светла 

и дали се поставени на пропишан начин; 
- бојата, бројот, положбата и јачината на светлос-

ните уреди се во согласност со постојните прописи; 
- светлата се меѓусебно поврзани на пропишан на-

чин и дали функционираат исправно; 
- светлосниот сноп на собореното светло и свет-

лосниот сноп на големото светло е со соодветен интен-
зитет и правилно утврден така да го осветлува патот на 
пропишан начин; 

- стаклото на фарот е неоштетено и сферното 
огледало е без механички оштетувања, корозија и до-
волно сјајно и 
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- на возилото постојат светлосни уреди, чие поста-
вување не е дозволено. 

Согласно одредбата од став 1 на овој член се поста-
пува и при преглед на светлосните уреди што не се 
задолжителни, доколку такви се вградени на возилото. 

Член 28 
При преглед на светлосните уреди за означување 

на возилото особено се проверува дали: 
- уредите се поставени на пропишан начин; 
- видливоста, бројот, бојата, положбата, јачината 

и работата на уредите се во согласност со постојните 
прописи и дали функционираат исправно и 

- светлата можат да се вклучат на пропишан начин 
и дали се прописно поврзани со другите светла. 

Член 29 
При преглед на светлото за осветлувано на зад-

ната регистарска таблица на возилото се проверува 
дали светлоста правилно се простира по таблицата и 
дали е тоа поврзано со другите светла на пропишан 
начин. 

Член 30 
Ако на возилото е вградено жолто ротационо 

светло или сино треперливо светло, се проверува дали е 
поставено на пропишано место, видливо ли е од сите 
страни и дали функционира. 

Член 31 
При преглед на катадиоптерот се проверува дали е 

со пропишан облик, боја, положба и големина на ефи-
касната рефлектирачка површина. 

Член 32 
Лри преглед на покажувачите на правецот се про-

верува состојбата, положбата, бројот, бојата, функци-
онирањето и видливоста, како и дали бројот на трепка-
њата е во дозволени граници. 

6. Преглед на контролните и сигналните уреди 

Член 33 
При преглед на контролните и сигналните уреди се 

проверува дали на возилото се вградени сите светлосни 
и звучни уреди кои за поодделни видови возила се про-
пишани - брз гаго мер со патомер, тахограф, сигнал иза-
тор за контрола на работата на покажувачот на праве-
цот, контролна ламба за големото светло, покажувач 
на расположливиот притисок на пневматскиот или хи-
драуличниот уред за сопирање и дали функционираат 
исправно, а за тахографот се бара и потврда за извршен 
преглед на точноста и жигосување од овластена органи-
зација. 

7. Преглед на уредите што овозможуваат нормална 
видливост 

Член 34 
При преглед на уредите што овозможуваат нор-

мална видливост особено се проверува дали: 

- ветробранското стакло и другите застаклени 
површини на возилото се изработени од сигурново 
стакло и дали добро се зацврстени во своите лежишта; 

- застапените површини се доволно провидна не-
оштетени и дали покажуваат значителни деформации 
на предметите што се гледаат преку нив; 

- возилото има брисачи, перачи и одмагливачи на 
ветробранското стакло кои функционираат правилно и 

- на возилото постојат пропишани огледала на со-
одветни места кои се прицврстени на пропишан начин. 

8. Преглед на оските, тркалата и нневматиците 

Член 35 
При преглед на оските, тркалата и пневматиците 

особено се прегледува дали: 
- возилото ги има сите оски и дали истите се 

исправни и неоштетени; 
- на возилото се наоѓаат сите предвидени тркала и 

дали се деформирани од удар или од други причини; 
-- на тркалата се вградени пневматици со пропи-

шани димензии; 
- пневматиците на тркалата на иста оска се исти по 

вид, носивост и димензии и 
- пневматиците се истрошени во поголема мерка 

од дозволените вредности или се оштетени на било кој 
начин. 

9. Преглед на уредот за давање звучни сигнали 

Член 36 
При прегледот на уредот за давање звучни сигнали 

особено се проверува дали: 
- возилото има уред што функционира исправно; 
- дава звук со пропишан интензитет и дали се вгра-

дени други уреди што не се пропишани; 
- посебниот уред за дава1Бе звучни сигнали, ако е 

пропишан, дава звук со низа тонови со променлив ин-
тензитет и 

- командата за вклучувано е поставена на пропи-
шано место. 

10. Преглед на уредот за движење на возилото наназад 

Член 37 
На возилата кои мораат да имаат степен на пренос 

што овозможува движено на возилото наназад се про-
верува дали тој уред функционира исправно. 

11. Преглед на уредот за одвод на согорливито гасови 

Член 38 
При преглед на уредот за одвод на согорливите 

гасови особено се проверува дали: 
- изводот на издувната цевка е поставен во 

пропишаниот правец; 
- уредот како целина е во исправна состојба и 
- моторот, кога е оптоварен, произведува га-

сови потемни од пропишаната боја. 
Обоеноста на издувните гасови се утврдува со 

стручна оценка на контролорот, а во сомнителни 
случаи задолжително се утврдуваат со уредот од 
член 2 став 1 точка 11 на овој правилник. 

^ 

12. Преглед на влечниот уред за спојување на 
влечно и ири клучно возило 

Член 39 
При преглед на влечниот уред за спојување на 

влечно и приклучно возило особено се проверува дали: 

- е изведен и поставен на пропишан начин и дали е 
неоштетен и поправен; и 

- оската на влечниот уред за спојување со помош 
на која се отрешува возилото има осигурувач кој оне-
возможува при формална употреба раздвојувано на 
спрегнатите возила. 

При прегледот особено треба да се внимава на 
случаите кога влечниот уред дополнително е вградуван 
на возилото. 
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13. Преглед на останатите уреди, делови и ознаки на 
возилата и нивната оирема, 

Член 40 
При преглед на останатите уреди и делови во за-

висност од видот на возилото .односно приклучното во-
зило на кое се врши технички пр“еглед, особено се про-
верува дали: 

- возилото ги има сите уреди, делови и ознаки што 
се пропишани за тој вид возило; 

- на мотоциклот се поставени држачи за нозете на 
возачот и патникот и држачј4 за патникот; 

- не се ставени рекламни табли и натписи на пред-
ната и задната страна на возилото; 

- отворот на налевката за полнење на резервоарог 
со гориво се наоѓа на пропишано место и дали има 
затворач; 

- бравите на вратите се исправни; 
- автобусот и приклучното возило со кои се врши 

превоз на патници има уред за проветрувани; 
- акумулаторот е зацврстен на припишан начин; 
- автобусот со преку 25 ,седишта има прекинувач на 

главното коло на електричната инсталација и дали тој 
се наоѓа на пропишаното место; 

- наслонот на предното седиште има припишани 
осигурувачи; 4 

- дали во патничките автомобили има вградено 
приклучоци за врзување на сигурносни појаси најмалку 
за првиот ред на Седиштата како и вградени сигурносни 
појаси; , 

- наслоните за глава во патничките автомобили се 
вградени за седиш,тата кои имаат сигурносни појаси; 

- возилата имаат соодветен уред за одмрзнување и 
одмаглување на ветробранот и уред за греење и прове-
трување на кабината за возачот и просторот за патни 
ците; 

- браниците се во исправна состојба и се поставени 
на пропишан начин; 

- патничките автомобили имаат вградени уреди за 
обезбедување на возилата од неовластена употреба; 

- на моторно возило со вградени уреди за погон на 
збиен или течен гас, дали е извршено испитување и 
проверка на исправноста на вградувањето на тие уреди 
од овластена организација и дали резервоарот со гасот 
е поставен на пропишан начин; 

- е извршено баждарење (жигосување) на тахогра-
фот што се докажува со потврда; и 

- Тракторите имаат вградена безбедносна кабина 
на пропишан начин. 

При прегледот на останатите уреди и ознаки по-
себно внимание треба да се обрнува на возилата со кон 
се врши превоз на опасни материи. 

Член 41 
При преглед на опремата на возилото се проверува 

дали истото е опремено со пропишаната опрема и дали 
истата е во исправна состојба. 

Член 42 
Ако техничкиот преглед се констатира дека вози-

лото ги има сите пропишани уреди и истите се во 
исправна состојба, како и ако се исполнети другите 
пропишани услови за учество во сообраќајот на пат, се 
врши заверка на регистрацио^иот лист со потпис на 
двајцата контролори и датум на извршениот преглед. 

Во случаите од член 218 од Законот за безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, контролорот предупреду-
в а в т е писмено ќе гр констатира во записникот за тех-
нички преглед, а регистрациониот лист не го заверува. 

IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

Член 43 
За технички прегледаните возила се води регистар 

и записник за технички преглед. 

Член 44 
Регистарот за технички прегледаните возила ги 

содржи .следните податоци: датум на извршениот тех-
нички преглед; реден број;^ регистарски број; вид, 
марка и тип на возилото; име и презиме на сопствени-
кот односно назив на носителот на правото на кори-
стење на возилото; дали техничкиот преглед е редовен, 
редовен на 3 односно 6 месеци или вонреден; дали реги-
страциониот лист е заведен или не; дали возачот е пре-
ду?преден да не го користи возилото неисправно и забе-
лешка. 

Регистарот се води за секоја година посебно. На 
крајот на годината на последната страница се става 
забелешка за бројот на страниците и за последниот 
реден број, со потпис и печат. Регистарот се чува 5 
години. 

Ако возилото што се прегледува не е регистри-
рано,наместо податокот за регистарскиот број се забе-
лежуваат зборовите „без регистарски број“. 

Член 45 
Записник на технички преглед се изготвува кога 

при техничкиот преглед ќе се констатира дека возилото 
ги нема сите пропишани уреди и опрема или тие се во 
неисправна состојба или не се исполнети другите про-
пишани услови за учество на возилото во сообраќај. 

За возилата на кои техничкиот преглед се врши на 
секои 3 односно 6 месеци, како и за земјоделските трак-
тори ако истите се исправни, се издава потврда за извр-
шен технички преглед на моторно - приклучно возило, 
односно земјоделски трактор. 

Во случаите од член 201 од Законот за основите на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата, за изврше-
ните технички прегледи се изготвува записник за тех-
нички преглед без оглед дали возилото е исправно или 
не е исправно. 

Член 46 
Записникот за технички преглед се пополнува во 

два примероци, од кои едниот се дава на сопственикот 
односно носителот на правото на користење на вози-
лото, а другиот се чува во станицата за технички пре-
глед на возила 3 години. 

Член 47 
Записникот за технички преглед и потврдата за 

извршен технички преглед на моторно - приклучно во-
зило се составен дел на овој правилник. 

Пополнувањето на податоците се врши со пишу-
вана или заокружување на соодветниот податок. 

Член 48 
Ако неисправното возило од член 14 став 2 на овој 

правилник не биде донесен на технички преглед во 
определениот рок, во записникот за технички преглед 
се заокружува рубриката „неисправно“, а во региста-
рот во рубриката „дали регистрациониот лист е заверен 
или не е“ се запишуваат зборовите: „не е донесено на 
повторен технички преглед“. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за вршена на тсх-
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нички преглед на моторни и приклучни возила („Служ-
бен весник на СРМ44, бр. 25/85). 

Член 50 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

Бр. 121-37315/1 Министер 
13 октомври 1992 година за внатрешни работи, 

Скопје д-р Љубомир Фрчковски, с.р. 
) 

ПОТВРДА 
ЗА ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

НА МОТОРНО ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО 
(Големина 90x60 мм) 

Предна страна 

1252. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77 , 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата во 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 7 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО МАТИЧНАТА БИ-

БЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во Матичната 
библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово, се избираат: 

Кирил Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

м-р Веби Џемаили, 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“. , Претседател 

Број 10-3960/1 н а Комисијата за прашања на 
7 октомври 1992 година изборите и именувањата, 

Скопје Никола Крстески, с.р. 

Број 10-3961/1 
7 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
I Комисијата за прашања 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1251. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„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 7 октомври 1992 
година, донесе ОДЛУКА 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „ЈОВЧЕ ТЕСЛИ-

ЧКОВ" - ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на УСО „Јовче 
Тесличков" - Титов Велес,, се избираат: 

Василка Донева, одделенски наставник во ЦОУ 
„Благој Кирков“ - Титов Велес и 

Марија Настева, индивидуален работоводен орган 
на Работничкиот универзитет „Благоја Страчковски“ -
Титов Велес. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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1253. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“„-број 25/79 и 
51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шана 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 7 
октомври 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 

ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА - СТРУМИЦА 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Уметничката галерија - Струмица, 
се именуваат: Ниче Василев, академски сликар, профе-
сор во Гимназијата „Јане Сандански“ во Струмица, 

Ристо Василев, директор на ПОС „Траншпед това-
рен сообраќај - Струмица и 

Ванчо Младенов, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 10-3953/1 ^ Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисија за прашања на 

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

1254. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/38) и 
Одлуката за овластување на Комисијата во 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 7 октомври 1992' 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО УМЕТНИЧКАТА ГА-

ЛЕРИЈА ВО СТРУМИЦА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вано индивидуален работоводен орган во Уметничката 
галерија во Струмица се избираат: 

Кирил Лазаров, професор во НМУ „Боро Џони“ -
Струмица и 

Александар Цицимов, директор на Заводот за 
заштита на спомениците на културата - Струмица. 

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

Број 10-3962/1 Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-
ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85 , 29/86 7/88 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 

број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 7 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА ФИЗИЧКА КУЛ-
ТУРА „МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Училиштето 
за физичка култура „Методи Митевски Брицо“ -
Скопје, се именуваат: . 

Коле Лулевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и Зоран Михајлов, новинар во Маке-
донската радио телевизија - редакција за спорт. 

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

Број 10-39^/1 Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

1256. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен .весник на СРМ“ број 
16/85 , 29/86 7/88 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 7 октомври 1992 
година, донесе 1 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО МАШИНСКОТО УЧИЛИШТЕ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во машинското 
училиште „Гоце Делчев“ — Скопје, се именуваат: 

Крсто Гавриловски, помошник на директор на 
ГУЦ „Здравко Цветковски“ - Скопје и Глигор Глиго-
ров, директор на Домот за деца без родители „И Ок-
томври“ - Скопје. 

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

Број 10-3955/1 Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

.1257. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско 

- уметничката 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 7 
октомври 1992 година, донесе 

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

ФИЛХАРМОНИЈА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Македонската филхармонија, се именуваат: 
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Љупчо Константинов, вработен во РТС и Љупчо 
Акимоски, пратеник во Собранието на Република Ма-
кедонија. 

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

Број 10-3952/1 Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

1258/ : 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музеј-
ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79 и 
51/88), 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 из-
борите и именувањата, на седницата одржана на 7 
октомври 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА МУ-
ЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Работнич-
киот совет на Музејот на современата уметност -
Скопје, се именуваат: 

Марин Димески, историчар на уметноста, врабо-
тен во Музеј на Град Скопје и Симон Шемов, академски 
сликар - професор на Факултетот за ликовна уметност 
- Скопје. 

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

Број 10-3956/1 Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

1259. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/38) и 
Одлуката за овластување на Комисијата во 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 7 октомври. 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „БОРИС КИ-

ДРИЧ" - СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на УСО „Борис 
Кидрич" - Скопје, се избираат: 

Доста Димовска, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и д-р Владимир Ортаковски, профе-
сор на Факултетот за безбедност - Скопје. 

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

Број 10-3957/1 Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

1260. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органу во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата во 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 7 октрмври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „МОША ПИЈА-

ДЕ“ - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во УСО „Моша 
Пијаде“ - Крива Паланка се избираат: , 

Душко Арсовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и Веселинка Давидовска, дедагог 
во Центарот за социјална работа - Крива Паланка. 

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

Број 10-3959/1 Претседател 
7 октомври 1992 година ,на Комисијата за прашања на 

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

1261. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата во 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 7 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО МАТИЧНАТА БИ-

БЛИОТЕКА „ИСКРА“ - КОЧАНИ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во Матичната 
библиотека „Искра“ - Кочани, се избираат: 

Јордан Зафиров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Јован Павлов, индивидуален работоводен орган на 
УЦСО „Љупчо Сантов“ - Кочани 

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

Број 10-3958/1 , Претседател, 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

1262. 
Врз. основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78 и 
35/85 17/91 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 38/91), и Одлука за овластување на Комисијата 
во прашан,а 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 7 
октомври 1992 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ -

ПЛАТНИК“ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците во Домот за стари лица „Киро Крстески -
Платник“ - Прилеп, се именуваат: 

Живко Бурнески, одборник во СО Прилеп и 
Алил Џафероски, 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 10-3951/1 тг Претседател 
7 октомври 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

1263. 
Врз основа на член 10 и 11 и член 70 став 1 точ. 7 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 26/92). 
Советот на Народната банка на Република Македонија 
донесува О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 
НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителна резерва на бан-

ките кај Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/92, 
38/92 и 40/92), во точка 2 одредба под 1) процентот 22% 
се ме,нува и изнесува 15% - за периодот од 20 октомври 
до 20 декември 1992 година. 

2. Средствата што ќе се добијат врз основа на на-
малување на процентот од точка 1, банките ќе ги еви-
дентираат на посебна сметка 1005 - Сметка на банките 
за исплата на штедни влогови и ќе ги користат само за 
исплата на девизни штедни влогови во денари. 

3. Банките ќе извршат пресметка на задожител-
ната разерва, во согласност со одредбите на оваа од-
лука, според просечната состојба на депозитите во те-
кот на септември 1992 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. Претседател 

О.бр. 02-15/37 Советот на Народната банка 
20 октомври 1992 година на Република Македонија, 

С к о п ј е Гувернер 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за данокот на 
промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонка“ број 34/92) е направена 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
Во членот 37 став 1 по зборовите „на промет на“ 

треба да се додадат зборовите производи и“. 

Број 12-3524 
Скопје 

Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Република Македонија 

Републичкиот завод за статистика ја врши следната 

ИСПРАВКА 
во Објавата за Коефициентите за порастот 

на цените и порастот на трошоците на животот во Репу-
блика Македонија 

за месец септември 1992 година 

Во Објавата за Коефициентите за порастот на це-
ните и порастот на трошоците на животот во Репу-
блика Македонија за месец септември 1992 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/92) 
во точката 1 на крајот наместо бројот 0,70 треба да стои 
бројот 0,070. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје објавува дека 
се води спорот за долг меѓу тужителот „Јустициа" АГ 
8034 Цирих, застапував од полномошникот Боби Спир-
ковски, адвокат од Скопје, со писмено заменичко пол-
номошно од Зденко Одиќ и Владимир Рубчиќ, двајцата 
адвокати од Загреб, и тужениот Фејзулај Сулејман сега 
со непознато место на живеење. Вредност на спорот 
16.126,40 швајцарски франци, Во смисла на чл. 84 од 
ЗПП, на тужениот му е поставен привремен застапник, 
адвокатот Моневски Валеријан од Скопје, кој ќе го 
застапува тужениот се додека тој или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, ХП.П.бр. 
2562/91. (249) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за укинување на 

издршка против тужената Анастасовска Благица од с. 
Катланово, сега со непозната адреса на живеење во 
странство. 

Се повикува Анастасовска Благица од с. Катла-
ново, да достави адреса во судот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, на истата ќе и 
биде поставен привремен старател од редот на адвока-
тите кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, 
ХIV.П.бр. 2001/91. (248) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот^илавер Елезовски од с. Јуру-
млери, ул. „518" бр. 39-а, против тужената Лејмана 
Елезовска, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Леј мана Елезовска, сега со 
непозната адреса на живеење, да се јави во рок од 30, 
дена по објавувањето на огласот во овој суд или во 
истиот да достави своја адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави пред овој суд и не ја 
достави својата адреса на истата ќе и биде одреден 
привремен старател кој ќе ја застапува до правосилното 
окончување на постапката или до нејзиното јавување 
пред овој суд. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, XI 
П.бр.2330/92. (249) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-
стапка за издршка по тужбата на малолетните тужи-
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тели Јовановски Стојче и Слаѓана застапувани од за-
конскиот застапник Јовановска Фота од Гостивар, про-
тив тужениот Јовановски Сретен од Гостивар, со непоз-
ната адреса во Скопје. 

Се повикува тужениот да се јави пред Општин-
скиот суд во Гостивар, или да постави свој полномош-
ник кој ќе го застапува во постапката. Доколку не се 
јави ниту постави свој полномошник во постапката ќе 
го застапува привремениот застапник Петрески Васил 
од Гостивар, се до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр.713/92. 
(243) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за 

сопственост по тужбата на тужителот Аврамовски 
Петко од с. Стенче, сега во Скопје, против тужените 
Змејковски Гинов Александар и Змејковски Гинов 
Здравко двајцата од с. Стенче, сега се непозната адреса 
и тоа, Здравко во Бугарија, а Александар во Романија. 
Вредност на спорот 300.000 денари. 

Се повикува тужените Змејковски Александар и 
Змејковски Здравко двајцата од с. Стенче, сега со не-
позната адреса во странство да се јават во рок од 15 
дена пред овој суд, да достават адреса или постават свој 
полномошник, кој ќе се грижи за нивните права и инте-
реси во постапката. Во спротивно, по истекот на рокот 
на истите ќе им биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1156/92. 
(244) ^ ^ ^ ^ ^ 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за ис-
плата на долг по тужбата на Владимир Јанчевски од с. 
Јанчиште-Тетово и други, против Веселиноски Мили-
вој од с. Брвеница и др. 

Се повикува тужениот Миливој Веселиновски од с. 
Брвеница, а сега со непозната адреса во Германија, да 
се јави на Општинскиот суд Летово, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот, или во истиот рок одреди 
полномошник. Доколку тоа не го стори преку Цента-
рот за социјални работи во Тетово, ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува до завршува-
њето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П.бр. 1212/92. 
(246) 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е вонпро-
цесна постапка по предлог на прдлагачката Касами Ља-
зиме од с. Жеровјане за докажување на смртта на ли-
цето Касами Осман од с. Жеровјане. 

Се повикува лицето Касами Осман од с. Жеров-
јане, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. 

Доколку во одредениот рок не се јави лицето 
Осман Касами судот врз основа на доказите ќе ја утврди 
смртта на Касами Осман. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р;бр.660/92. (246) 

Пред Општинскиот суд во Тетово е во тек вонпро-
цесна постапка за прогласување на исчезнато лице, 
умрено и докажување на смртта по предлог на предла-
гачот Беџети Фаредин од с. Боговиње. 

Се .повикува лицето Шаини Беџети Биљал од с. 
Боговиње, Тетовско, да се јави во Општинскиот суд во 
Тетово или секој друг што знае за неговиот живот во 
рок 6 д 30 дена по објавувањето на огласот, во спро-
тивно, судот ќе ја утврди неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр.621/91. (247) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 

Срег.бр.10614/91 на регистарска влошка бр. 1-15297-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопстве-
ност и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно 
трговскиот промет под фирма: 

Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „ПРВ-
ОТО“ Д.О.О, извоз-увоз Скопје, ул. „Ринхини" бр. 6-а 

Дејности: 012421; 013400; 060502; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070140; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 110109; 110309; 110909. 

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310; 070320; 
Посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на 

странски фирми, продажба на странска стока на консигнација, про-
дажба на стоки од посебни царински продавници, малограничен промет 
со Бугарија, Грција и Албанија. 

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

За сторените обврски во правниот промет, претпријатието одго-
вара со сите свои средства. 

Во правниот промет со трети лица во внатрешниот и надвореш-
ниот промет претпријатието го зстапува лицето Калеников Златко, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10614/91. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 
5303/92, на регистарска влошка бр. 1-7209-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на производно трговското прет-
пријатие „КА-ДИС, Д.О., извоз-увоз, Скопје, ул. „Дамаска“, бр. 5-а, 
со следните податоци: 4 

Проширени дејности: 011710, 011729, 012429, 013400, 070125, 
070128, 070214, 070229, 070128, 070214, 070229, 070230, 070240, 090122, 
090123, 090124, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090183, 090189, 
090209, 110303, 110309, 110905. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5303/92. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 488/ 
92, на ,регистарска влошка бр. 1-19081-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „Сатури", 
ц.о., увоз-извоз, ул. „Иван Рибар'4 бр. 103, Куманово. Основач е Иса 
Саити, со одлука бр. 1/92 од 20.IV.1992 година. ' 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
011941, 011949, 012310, 012421, 013010, 013021, 013030, 013050, 013121, 
013320, 060501, 060502, 060601, 080112, 080121, 080190, 080201, 110909, 
110303, 110309, 110109, 110401, 110402; откуп и продажба на земјодел-
ски, сточарски и шумски плодови; 070310, 070320; малограничен про-
мет со: Италија, Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, Грција и 
Албанија; меѓународен транспорт на стоки; меѓународна шпедиција; 
застапување на странски фирми и реекспорт; привремен увоз-извоз на 
стоки; меѓународни агенциски работи; продажба на стока од консигна-
циони складишта; слободни царински продавници. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите средства. 

Лице овластено за застапување е Иса Саити, директор, на прет-
пријатието, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4881/92. (2180) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7281/92, на регистарска влошка бр. 1-18362-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Штедно-
кредитната организација „ЕККО БАНК“, Д.О.О., ул. „Васил Глави-
нов“ бб, Скопје. 

Се брише Ердуан Мекиќ, е.д. директор, без ограничување, а се 
запишува Пискачев Благоја, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7281/92. (2181) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6625/92, на регистарска влошка бр. 1-2866-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Монтажното инсталатерско производно прет-
пријатие „Кратер“, Џ.О., бул. „Кочо Рацин“ бб, Скопје, го менува 
називот на претпријатието к во иднина ќе гласи: Монтажно инсталатер-
ско производно претпријатие „Кратер“, Д.О., увоз-извоз, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060803, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070221, 070222, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 090132, 
090181, 090183, 110301, 110309, 110909, 070219; надворешно-трговски 
промет: 070310, 070320; застапување странски фирми и реекспорт; ко-
мисиони работи; консигнација; малограничен промет со: Грција, Буга-
рија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и Унгарија; услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и патници; меѓународна шпедиција; 
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вршење надворешно-трговски промет што се однесува за заклучување 
на договори за повисоки форми на соработка; изведување инвестици-
они работи во странство и отстапување инвестициони работи на стран-
ски лица во земјата. 

Застапник во надворешно-трговскиот промет е' Младеновски 
Миле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6625/92. (2182) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1767/ 
92, на регистарска влошка бр. 2-119-0, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга во задружна соп-
ственост „ТЕРНИЦА", П.О., увоз-извоз, Струмица. 

Проширување на дејноста: 110309; неспоменати услуги во обла-
ста на прометот; малограничен промет со: Бугарија и Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1767/92. (2188) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1828/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-216-0, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Мелничко лекарската индустрија 
„ЖИТО СТРУМИЦА“, Струмица, Друштво со ограничена одговор-
ност со мешовита сопственост, ул. „Гоце Делчев'4 бр. 60. 

Дејности: 013022, 013073 , 013074, 013091, 013200, 020110, 020201, 
070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070126, 070127, 070132, 
070140, 070212, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070230, 
090212, 110301, 110303 и 110309. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1828/92. (2183) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6301/92, на регистарска влошка бр. 1-20198-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, сообраќај, 
трговија, увоз-извоз, угостителство, туризам и услуги „ТИФАНИ 
ТРЕЈД КОМПАНИ“, Д.О.О., ул. „Малина Поп Иванова“ бр. 70, 
Скопје. Основачи се: Ивица Трајановски и Милорад Антевски од Мин-
хен, со акт за основање бр. 1 од 5.V. 1992 година. 

Дејности: 013903, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080112, 080114, 080121, 080190, 080201, 080202, 090183, 
090189, 110302; 110303, 110309, 110909; дејности во на дворен шо-тргов-
скиот промет: превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај; 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај; 070310, 070320; 
застапување на странски лица во Р. Македонија; работи за посредување 
во надворепшо-трговскиот промет; увоз-извоз на стока и услуги на 
малограничниот промет со: Р. Албанија, Р. Грц,ија, Р. Бугарија; тури-
стички работи со странство. 

Без ограничување. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Ивица Трајановски, работоводен орган, директор, 
без ограничување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6301/92. (2184). 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3651/92, на регистарска влошка бр. 1-17687-0-0-0, го запиша по судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало 
„Техноком", ДОО, увоз-извоз, ул. „И.Л. Рибар“ бр. 102, Тетово. 

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, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310 и 070320 

^Целосна одговорност; неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување,во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Слободан Ѓорѓевски, директор, со неограничен.и 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3651/92 (2189) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението срег.бр. 2137/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5789, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие „ГОН КОМЕРЦ“, ул. „Вера 
Циривири" бб. Прилеп. Основач е Недевски Јован, ул. „Мирче Ацев“ 
бр. 176. 

Дејности: 013021, 013022, 012810, 012820, 030003, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070132, 070221, 070222, 070223, 
070250, 070310, 070320, 080129, 080190, 090160, 090209, 110909 и 120363. 

Полна одговорност. 
Директор е Недевски Јован. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2137/92 (2190) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7459/92, на регистарска влошка бр. 1-2004-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во надворешен промет на Акци-
онерското друштво за промет и услуги „ПОЛЕТ“, Ц.О., бул. „Кочо 
Рацин“ бб, Скопје. 

Дејноста во надворешен промет се проширува со: услуги во над-
ворешен трговски промет; угостителски и туристички услуги; посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги и организирање на 
меѓународни саеми. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7459/92. (2185) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 33/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15446-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, внатрешен и 
надворешен промет „МЕПЛАСТ", Д.О.О., ул. „2" бр. 37, нас. Визбе-
гово, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 
5.1.1992 година, а основачи се: Перо и Мичо Андреевски, Александар 
Утковски и Зоран Ваковски. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 
011390, 011413 , 011420, 011741, 011742, 011749, 011791, 011799, 011832, 
011941, 011949, 013500, 013909, 050201, 050202, 050203 , 050302, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, , 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226,' 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090133, 110309; дејности во над-
ворешно-трговскиот промет: 070310 и 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка; целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет с Перо Андреевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 33/92. (2186) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8021/91, на регистарска влошка бр. 1-10427-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата „ГОРЕЊЕ-СКОПЈЕ", внатрешна 
трговија, Д.О.О., бул. „Партизански одреди“ кула 3, Скопје, а во 
иднина фирмата ќе гласи: „ГОРЕЊЕ“ - Скопје, внатрешна и надво-
решна трговија, Д.О.О. бул. „Партизански одреди“ кула 3. 

Во надворешното трговско работење се додаваат следните дејно-
сти: 070310,070320; малограничен промет со: Грција, Албанија и Буга-
рија. 

Се брише досегашниот 'застапник во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет Небојша Јовановиќ, е.д. директор, без ограничу-
вање, а се запишува Небојша Јовановиќ, директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8021/91 (2187). 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението срег. бр. 
2480/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз, „ТИАРА КО-
МЕРЦ“, со П.О., Прилеп, Скратен назив: ПП „ТИАРА-КОМЕРЦ", 
Прилеп, со П.О. Основач е Зероска Билјана, со МБ 130897, 445058. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124/070125, 070126, 070129, 070132, 070140, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070227, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070260, 070230, 
откуп на стока и живина, како и 070310; надворешна трговија со пре-
хранбени производи; 070320; надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Претпријатието го застапува директорот Зероска Билјана, со 

неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2480/92 (2191) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3541/91 на 
регистарска влошка бр. 1-3541, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на Трговското претпријатие „АИР“, увоз-извоз, со п.о., с. Ок-
тиси, Струга. Основач е Шерифоски Решат. 

Дејности: 060101, 060501, 060502, 070121, 070122, 070123, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 080202, 080121, 080122, 080129, 090171, 090179, 100101, 
110303, 110309, 110909, 070310 и 070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Шерифоски Решат. 
Од Окружниот стопански суд во Ботола, Срег. бр. 3541/91 (2193) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2^14/92, на регистарска влошка бр. 1-5690, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги, 
увоз-извоз „ПУМАЈСС", п.о., ул. „Маршал Тито“ бб, Демир Хисар. 
Основач е Пупунчевски Максим. 

Дејности: 011832, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012321, 
0121322, 030003, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 

' 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, .070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080202, 090121, 110303, 
110309. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Пупун-

чевски Максим, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2014/92 (2194) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7135/92, на регистарска влошка бр. 1-2436-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Промакс", Ц.О., ул. „4 Јули“ бр.208, Кичево. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач Бочваров Л. 
Петар од Скопје, со одлука бр. 01/90 од 10.VI. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7135/92 (2195) 



Стр. 1196 - Бр. 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 октомври 1992 

К О Н К У Р С И 

Врз основа на член 24 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 15/90), „Алумина" - Индустрија за алу-
миниумски полуфабрикати, метални конструкции, ен-
териери и инженеринг, Акционерско друштво во мешо-
вита сопственост со П.О. - Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР НА ПОДОБЕН ИЗВЕДУВАЧ ЗАРАДИ 
ОТСТАПУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИОТ ОБЈЕКТ „ПАЛАТА 

МАКЕДОНИЈА“ 

I 
1. Предмет на конкурсот е избор на подобно гра-

дежно претпријатие за отстапување на работите за из-
градба на повеќенаменскиот објект „Палата Македони-
ја“. 

2. Местото на изведување на повеќенаменскиот 
објект се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје, 
означено во Урбанистичкиот план на град Скопје бр. 
20/92. 

3. Отстапуван^ на градежните работи на објектот 
(кој се состои од две подземни нивоа, приземје и 5 (пет) 
ката со површина од с.с.а. 20.000 м2 ), според стандар-
дите за вршење на функција на деловно-трговски про-
стории и апартмани (член 7 и 8 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти). 

4. Ориентационен почеток на изведбата на рабо-
тите е 5.1.1993 година. 

5. Рок на изградба на објектот со сите свои содр-
жини изнесува 24 месеци. 

6. Рок за поднесување на пријавите е 15 (петна-
есет) дена од денот на објавуваното на конкурсот во 
средствата за јавно информирање („Службен весник на 
Република Македонија“ и дневниот печат „Нова Маке-
донија“). 

1. Заинтересираните градежни претпријатија 
треба да поднесат писмена пријава за учество на кон-
курсот. 

2. Кон пријавата се приложуваат следните пода-
тоци и документација: 

- назив, адреса и основна дејност на градежното 
претпријатие; 

- доказ дека с регистрирано за изведување на од-
носните работи; 

- податоци за работењето во 1991 година и за прет-
ходните 3 (три) месеци од 1992 година и тоа оверени од 
СОК; 

- податоци за техничка опременост со список на 
механизација која би се ангажирала при изградбата на 
објектот; 

- список на стручните лица кои ќе бидат постојано 
ангажирани во текот на изградбата; 

- список на досега изградени вакви или слични 
објекти; 

- цена по квадратен метар за изведувано на гра-
дежните работи на објектот во првата фаза. 

III 
Некомплетните и неблаговремени пријави нема да 

се земат предвид. 
IV 

Подносителите на пријави ќе бидат известени за 
изборот на најподобен изведувач во рок од 7(седум) 
дена по завршувањето на рокот на конкурсот. 

V 
Пријавите да се достават во затворени коверти со 

назнака „Пријава за подобност“, „Алумина" Инжене-
ринг АД - Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 164, а сите 
потребни информации можат да се добијат на телефон 
211-106. .Комисија за избор на 

најподобен изведувач 

СОДРЖИНА 
Страна 

1246. Закон за изменување и дополнување на Законот . 
за прекршоците . 1181 

1247. Закон за изменување и дополнување на Законот 
за стопанските престапи 1182 

1248. Одлука за определување највисоко ниво на цените 
на услугите за дистрибуција на топлинска енер-
гија 1183 

1249. Програма за крводарителството на Република 
Македонија 1183 

1250. Правилник за вршење на технички преглед на 
моторни и приклучни возила, трактори и земјо-
делски трактори 1185 

1251. Одлука за избор на членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работоводен 
орган на УСО „Јовче Тесличков" - Титов Велес. . 1190 

1252. Одлука за избор на членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работоводен 
орган во Матичната библиотека „Кочо Рацин“ -
Тетово 1190 

1253. Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Собирот на работните луѓе во Уметнич-
ката галерија - Струмица 1191 

1254. Одлука за избор на членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работоводен 
орган во Уметничката галерија во Струмица . . . 1191 

1255. Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Училиштето за физичка култура „Ме-
тоди Митевски-Брицо" - Скопје 1191 

1256. Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Машинското училиште „Гоце Делчев“ -
Скопје 1191 

1257. Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Советот на македонската филхармонија . 1191 

1258. Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Работничкиот совет на Музејот на совре-
мената уметност - Скопје 1192 

1259. Одлука за избор на членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работоводен 
орган на УСО „Борис Кидрич" - Скопје 1192 

1260. Одлука за избор на членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работоводен 

х орган на УСО „Моша Пијаде“ - Крива Паланка . 1192 
1261. Одлука за избор на членови на Конкурсната ко-

мисија за именување индивидуален работоводен 
орган на Матичната библиотека „Искра“ - Ко-
чани . . . | ; 1192 

1262. Одлука за'именување претставници на Републи-
ката во' Собирот на работниците во Домот за 

.. стари лица „Киро Крстевски - ^Платник“ - При-
илеп-, 1193 

1263 Одлука за измена и дополна на Одлуката за задол-
жителна резерва на банките кај Народната банка 
на Република Македонија 1193 
Исправка на Законот за данокот на промет на 
производи и услуги 1193 
Исправка на Објавата за коефициентите за месец 
септември 1992 година 1193 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ 
бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Телефакс 239-285. Пошт. фах'51. Жиро сметка 

40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 


