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363. 
Врз основа на член 75 ставовите 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 СИ-
СТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ 

ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за системот на финансирање на 
општите општествени и заеднички потреби, 

што Собранието на Република Македонка го до-
несе на седницата одржана на 31 март 1992 година. 

Број 08-1368/1 
31 март 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република Претседател 

Македонија, на Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. % 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПО-

ТРЕБИ 

Член 4 

Во членот 28 по став 4 се додава нов став 5 кој 
гласи: 

„По исклучок од ставовите 2 и 3 на овој член во 
1992 година, привременото финансирање на функциите 
на Републиката, односно општината трае најмногу 
шест месеци. 

Во текот на привременото финансирање на функ-
циите на Републиката во 1992 година, можат да се 
користат средства најмногу во висина на трикратниот 
износ на Буџетот од минатата година“. 

Член 5 

Во член 35 ставот 2 се менува и гласи: 
„За користење на средствата од тековната буџет-

ска резерва одлучува Владата, односно извршниот 
орган на собранието на општината. Во општините во 
кои нема формирано извршен орган, за користење на 
тековната буџетска резерва одлучува собранието на 
општината“. 

Член 6 

По членот 35 се додава нов член 35-а кој гласи: 

„Член 35-а 
/ 

Владата со посебна одлука ги утврдува критериу-
мите за распределба на средствата од Републичкиот 
буџет наменети за усогласување на приходите на опш-
тинските буџети“. 

Член 1 
Во Законот за системот на финансирање на опш-

тите општествени и заеднички потреби („Службен 
весник на Република Македонија“ број 36/91 и 55/91), во 
членовите 1, 3 и 4 ставовите 1 и 2, 5, 8 и 9 ставовите 1 и 
2, 15 и член 16 зборовите: „Градската заедница“ се 
заменуваат со зборовите: „Градот Скопје“. 

Член 2 

Во член 5 по зборот „општината“ се додаваат 
зборовите: „и тоа во сооднос 38,5% за Град Скопје и 
61,5% за општините во Градот Скопје во ист сооднос“. 

Член 3 

Во член 18 се додаваат два нови става 2 и 3 кои 
гласат: 

„На општините им се отстапува 0,70% од наплате-
ниот посебен данок на промет на производи и услуги од 
подрачјето на општината. 

Износот на приходот остварен над приходот од 
наплатениот посебен данок на промет на производи и 
услуги од став 2 на овој член, надлежната служба на 
општественото книговодство го уплатува во корист на 
Републичкиот буџет“. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

364. 
Врз основа на член 84 алинеја 6 и член 86 ставови 1 

и 2 од Уставот на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/91) донесувам 

ОДЛУКА 

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Советот за безбедност на Република Македонија 
се состои од претседател и осум члена. 

II 
Претседател на Советот за безбедност на Републи-

ка Македонија е Киро Глигоров, претседател на Репу-
блика Македонија. 

\ 
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III 

За членови на Советот за безбедност на Република 
Македонија се именуваат: 

1. Стојан Андов, претседател на Собранието на 
Република Македонија; 

2. д-р Никола Кљусев, претседател на Владата на 
Република Македонија; 

3. д-р Љубомир Фрчковски, министер за внатреш-
ни работи; 

4. д-р Трајан Гоцевски, министер за народна одбра-
на; 

5. д-р Денко Малески, министер за односи со 
странство; 

6. Крсте Црвенковски, пензионер; 
7. Џеладин Мурати, потпретседател на Собрание-

то на Република Македонија; и 
8. Тодор Атанасовски, генерал полковник во пен-

зија. 
IV 

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

Бр. 08-425 ^ Претседател 
31 март 1992 година наРепубликаМакедонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

365. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за 

системот на финансирање на општите општествени и 
заеднички потреби („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/91 и 55/91) Собранието на Репу-

блика Македонија, на седницата одржана на 31 март 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ПРИВРЕ-
МЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1992 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за привремено финансирање на 
функциите на Република Македонија во 1992 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 59/ 
91) во член 1 зборовите: „31 март“ се заменуваат со 
зборовите „30 јуни“. 

Член 2 

Во членот 2 ставот 1 се менува и гласи: 
„Привременото финансирање врз основа на оваа 

одлука, се врши во вкупен износ од 35.000.000.000 
динари“. 

Во ставот 3 зборот „тримесечен“ се земенува со 
зборот „шестмесечен". 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари 1992 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1^367/1 Претседател 
31 март 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

366. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 5 од Уставот 
на Република Македонија, член 4 и член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија и член 1 од Законот за мерките што можат да се 
преземат заради спречување и отстранување на нару-
шувањата на тековите на општествената репродукција 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“, 
бр. 55/91), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.111.1992 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА З А УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУ-
ГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА И НА ДЕЛОВИТЕ НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО 
ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ СО СЕДИШТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ И 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВОЈВОДИНА И КО-

СОВО 
Член 1 

Во Уредбата за начинот и постапката за усогласу-
вање на работењето на претпријатијата и другите 
правни лица и на деловите на претпријатијата и другите 
правни лица што вршат стопанска дејност со седиште 
на територијата на другите републики и автономните 
покраини Војводина и Косово („Службен весник на 
РМ“, бр. 9/92), членот 5 се дополнува со нов став 5 кој 
гласи: 

„Фондот за развој нема да ги преземе надлежно-
стите од овој член доколку тоа го побараат друштвото 
со ограничена одговорност и деловите на матичното 
претпријатие присоединети на некое постојно претпри-
јатие со седиште во Републиката и матичното претпри-
јатие, од причини што има изгледи отпочнатите прего-
вори да завршат позитивно со основање на претприја-
тие во мешовита сопственост односно во сопственост 
на странско лице. Судот ќе го регистрира основањето 
на овие претпријатија и по истекот на рокот од став 1 на 
овој член“. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23-1085/1 Претседател на Владата, 
26 март 1992 година Д“““Р Никола Кљусев, с.р. 

С к о п ј е 

367. 
Врз основа на член 4 од Законот за посебните 

давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи („Службен лист на'СФРЈ“ бр. 70/89), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
52/91) е преземен како републички закон и член 45 од 
Законот за Владата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ“ бр.30/90), Владата 
на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 

З А ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Посебна давачка на земјоделските и прехранбе-
ните производи определени со Одлуката за определува-
ње на земјоделски и прехранбени производи за кои при 
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увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 75/89), 46/90, 8/91 и 91/91) не се плаќа при 
увозот на: пченица, пченка, шеќер, млеко, месо (освен 
јагнешко) и масло за јадење (сурово и рафинирано). 

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат само за корисниците од Република Македонија за 
снабдување на пазарот во Република Македонија. 

3. Одредбите од точка 1 и 2 на оваа одлука ќе се 
применуваат до 31.У.1992 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

Број 23-1063/1 „ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Н и к о л а Кљусев, с.р. 

368. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од 
Законот за експропријација („Службен весник на РМ“, 
бр. 36/91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС З А ИЗ-
ГРАДБА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРАСАТА НА 
ДАЛЕКУВОД 110 КВ НА ДЕЛНИЦА ТС 110/35/10 КВ 
„ВАЛАНДОВО“ ДО ТС 35/10 КВ „ДОЈРАН“, НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ ВАЛАНДОВО И 

ГЕВГЕЛИЈА 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес за 
изградба и се определува трасата на далекуводот 110 
кВ, на делницата од ТС 110/35/10 кВ „Валандово“ до ТС 
35/10 кВ „Дојран“, на подрачјето на ,општините Валан-
дово и Гевгелија, чиј инвеститор е ЈП „Електростопан-
ство на Македонија“ од Скопје и се определува земјиш-
тето што му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
прилог на трасата (ситуација на трасата во М 1:25000), 
кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија. 

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

Бр. 23-756/1 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

369. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ) бр. 38/85, 18/89' и 38/90) и член 16 од 
Законот за експропријација („Службен весник на РМ“, 
бр. 36/91), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗ-
ГРАДБА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ З А 
ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКИ ПУМПИ ПО ДОЛ-
ЖИНА НА АВТОПАТОТ „БРАТСТВО - ЕДИН-
СТВО“ Е - 75, ДЕЛНИЦА ТАБАНОВЦЕ - ГРАД-

СКО 
1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес за 

изградба и се определуваат локациите за изградба на 
бензински пумпи по должината на автопатот „Братство 

- Единство“ Е-75, делница Табановце - Градско, на 
следните сгационажи и со следните содржини: 
1 .1 . локација на стационажа (км.) 981+600 

- тип „Вх" од двете страни на автопатот 
- површина: 2x2 , 80 ха 
- содржина на едната страна на локалитетот: 
а) Бензинска пумпа со бифе и санитарии, со 

капацитет од 40 места; 
б) паркиралиште за 40 лесни автомобили; 
в) паркиралиште за 8 товарни возила; 
г) паркиралиште за 2 автобуси; 
д) одморалиште за патници; 
ѓ) служба за помош и информации; 
е) сервис за поправка на возилата; и 
ж) трговски и туристички услуги. 

1. 2. локација на стационажа (км.) 996+200 
- тип „А“ од левата страна на автопатот кај 

мотелот „Романовце“ и дооформување на десната стра-
на; 

- површина 2x8,00 ха 
- содржина на левата страна: 
а) мотел со капацитет од 100 легла; 
б) Бензинска пумпа со бифе и санитарии, со 

капацитет од 40 места: л 
в) паркиралиште за 110 лесни автомобили; 
г) паркиралиште за 20 товарни возила; 
д) паркиралиште за 6 автобуси; 
ѓ) сервис за поправка на возила; 
е) трговски и туристички услуги; 
ж) ПТТ услуги и менувачница; 
з) служба за помош и информации; 
ѕ) авто-камп; и 
и) спортско - рекреативни површини. 

1.3. локација на стационажа (км.) 1018+100 
- тип „Вх" од левата страна на автопатот, кај с. 

Рканичино; 
- површина 2,90 ха; 
- содржина на локалитетот: 
а) бензинска пумпа со бифе и санитарии, со капа-

цитет од 40 места; 
б) парикиралиште за 40 лесни автомобили; 
в) паркиралиште за 8 товарни возила; 
г) паркиралиште за 2 автобуси; 
д) одморалиште за патници; 
ѓ) служба за помош и информации; 
е) сервис за поправка на возила; и 
ж) трговски и туристички услуги. 

1.4. локација на стационажа (км.) 1048+500 
- тип „В2" од десната страна на автопатот, кај 

мотелот „Македонија“; 
- површина 
- содржина на локалитетот: 
а) бензинска пумпа со бифе и санитарии, со капа-

цитет од 40 места; 
б) паркиралиште за 40 лесни автомобили (постои); 
в) паркиралиште за 10 товарни возила; 
г) паркиралиште за 2 автобуси; 
д) сервис за поправка на возила; 
ѓ) служба за помош и информации; и ' 
е) трговски и туристички услуги. 

1.5. локација на стационажа (км.) 1052+000 
- тип „В2" од левата страна на авотопатот кај село 

Згрополци; 
- површина 1,00 ха; 
- содржина на локалитетот: 
а) бензинска пумпа со бифе и санитарии со капаци-

тет од 40 места; 
б) паркиралиште за 40 лесни возила; 
в) паркиралиште за 10 товарни возила; 
г) паркиралиште за 2 автобуси; 
д) сервис за поправка на возила; 
ѓ) служба за помош и информации; и 
е) трговски и ТУРИСТИЧКИ услуги. 
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2. Составен дел на оваа одлука се графичките 
прилози на локалитетите, кои не се објавуваат, а се 
наоѓаат во Министерството за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и екологија. 

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

Бр. 23-763/1 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д-р Никола Кљусев, с .р. 

370. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/85 и 38/90) и член 16 од Законот 
за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 46/ 
89 и 36/91), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
З А УТВРДУВАЊЕ ОПШТ ИНТЕРЕС З А ИЗГРАД-
БА НА ДОВОД И ОДВОД НА ВОДА ОД ГЛАВ-
НИОТ ВОДОВОД „ВРУТОК“ ДО ФИЛТЕР СТАНИ-

ЦАТА 

I. Се утврдува дека е од општ интрес изградбата на -
довод и одвод на вода од главниот водовод „Вруток“ до 
филтер станицата на катастарските парцели означени 
во елаборатот за експропријација од постоечкиот довод 
до филтер станицата во с. Здуње. 

II. Составен дел на ова решение е Елаборатот за 
експропријација со податоци за катастарските парцели, 
издадени од Републичката геодетска управа - Одделе-
ние за премер и катастар на општина Гостивар. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-654/1 „ 
26 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

371. 

Врз основа на член 68 став 3 од Законот за 
здравствената заштита на животните („Службен весник 
на СРМ“ бр. 30/77,39/77, 41/78, 28/87,'51/88,.20/90 и 28/ 
91), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТАКСАТА З А УВЕРЕ-
НИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА 
ЖИВОТНИТЕ И З А ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ З А ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ 

ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ 

1. Во Одлуката за определување висината на так-
сата за уверението за здравствената состојба на живот-
ните и за висината на надоместоците за ветеринарно-
санитарните инспекциски прегледи („Службен весник 
на СРМ“ бр. 25/87, 21/89 и 13/90) во Тарифата за 
висината на таксата за уверението за здравствената 
состојба на животните и за висината на надоместоците 
за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи, во 
дел I се вршат следните изменувања: 

Во точка 1 бројот „25" се заменува со бројот 
„2.000,00" 

Во точка 2 бројот „9" се заменува со бројот 
„1.000,00" 

Во точка 3 бројот „6" се заменува со бројот 
„500,00" 

Во точка 4 бројот „3" се заменува со бројот 
„500,00" 

Во точка 5 бројот „5" се заменува со бројот 
„500,00" 

Во точка 6 бројот „3" се заменува со бројот 
„300,00" 

Во точка 7 бројот „0,20" се заменува со бројот 
„100,00" 

Во точка 8 бројот „0,80" се заменува со бројот 
„50,00" 

Во точка 9 бројот „3" се заменува со бројот 
„500,00" 

Во точка 10 бројот „15" се заменува со бројот 
„5.000,00" 

Во точка 10-а бројот „2" се заменува со бројот 
„1.000,00" 

Во точка 11 бројот „15" се заменува со бројот 
„500,00" 

Во точка 12 бројот „7" се заменува со бројот 
„300,00" 

Во точка 13 бројот „0,20" се заменува со бројот 
„100,00" 

Во точка 14 бројот „3,50" се заменува со бројот 
„500,00" 

Во точка 15 бројот „4" се заменува со бројот 
„500,00" 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 23-802/1 Претседател на Владата 
26 март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

372. 

Врз основа на член 25 од Законот за геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 18/88), Владата на 
Република Македонија донесе 

П Р О Г А Р А М А 
З А ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА З А 1992 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
финансирана на геолошко-рударските истражувања на 
минерални суровини во 1992 година, како и корисници-
те на средствата. 

II 

Средствата за финансирање на геолошко-рудар-
ските истражуван,а на минерални суровни за 1992 годи-
на се утврдуваат во износ од 100.000.000 динари, а се 
обезбедуваат од Републичкиот буџет. 

III 

Средствата за истражувана на минерални сурови-
ни што ќе ги обезбеди Републиката ќе се зголемат и со 
учество на заинтересираните субјекти од стопанството. 

Висината на средствата што треба да ги обезбеди 
Републиката и заинтересираните субјекти за геолошки 
истражуван,а, ќе бидат во зависност од видот на петра-



31 март 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 285 

жувањето, степенот на истражепоста на минералната 
суровина, потребите на стопанството и тоа: 

- изработката на Основната инженерско-геолошка 
карта и Основната хидро-геолошка карта на Република 
Македонија и Основната геолошка карта - 2, да се 
финансираат 100% од Републиката; 

- основните (регионални и проспекциски) истра-
жувања на минерални суровини од интерес на Републи-
ката, да се финансираат до 100% од Републиката; 

- истражувања и подземни води, да се финансираат 
100% од Републиката; 

- полудеталните и деталните истражувања на ми-
нерални суровини Републиката да ги финансира 50% од 
вредноста на програмите. 

IV 
Распоредот на средствата по одделни корисници ќе 

го врши Министерството за стопанство. 
V 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр 23-795/1 Претседател на Владата 
26 март 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „БРАЌА МИЛА-

ДИНОВЦИ“ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ - Куманово, се именуваат: 

Нада Ивановска, директор на Библиотеката „Тане 
Георгиевски“ - Куманово,и 

Владимир Митевски, доктор по медицина, прате-
ник во Собранието на Република Македонија. 

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

Број 10-1102/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

373. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(,.Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. ПЧИЊА -

КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во ОУ „Климент Охридски“ с. Пчиња -
Куманово, се именуваат: 

Перо Костовски, курир во Месната канцеларија во 
с. Пчиња -Куманово и 

Перко Марковски, шеф на Месната канцеларија 
во с. Пчиња- Куманово 

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

Број 10-1077/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

374. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

375. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори? 
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАРШАЛ ТИ-

ТО“ С. ЛОПАТЕ - КУМАНОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Маршал Тито“ с. Лопате - Куманово, се имену-
ваат: 

Даница Арсовска, наставник по француски јазик 
во ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово и 

Акифи Неџат, новинар во Радио Куманово. 
. 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Број 10-1078/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
376. 

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и, 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91)' 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МОША ПИЈА-

ДЕ“ - РАДОВИШ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Моша Пијаде“ - Радовиш, се именуваат: 
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м-р Ристе Кукутанов, земјоделски инженер во 
ПОС З И К „Радовишко Поле“ - Радовиш и 

Зорка Стефанова, стручен работник во Општин-
скиот синдикален совет во Радовиш. 

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

Број 10-1079/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

Број 104106/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

Драги Трајкоски, одборник во СО Прилеп, врабо-
тен во О П „Современ дом“ - Прилеп и 

Димко Димоски, одборник во СО Прилеп, индиви-
дуален работоводен орган на ОУ „Петре Глигороски" 
с. Костинци. 

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

Број 10-1067/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 
377. 

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, 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 Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА Ј. П. ВЕТЕРИНАРНА 

СТАНИЦА - РАДОВИШ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Ј. П. Ветери-
нарна станица - Радовиш, се избираат: 

Тиме Андонов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Ефтим Манев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

379. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91, и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именуван,ата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службенвесник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе ^ 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА ООЗТ ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ С. ЛАЖАНИ -

ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на О О З Т ОУ „Мирче Ацев“ с. Лажани 
- Прилеп се именуваат: 

Димко Димоски, одборник во СО Прилеп, настав-
ник во ОУ во с. Костинци и 

Изудин Карашиќ, дипл. правник, одборник во СО 
Прилеп. 

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

378. 

Врз рснова на член 248 од Законот за насоченото 
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 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 Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО З А 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „25 МАЈ“ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Училиштето за средно образование „25 Мај“ - Прилеп, 
се именуваат: 

Број 10-1080/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с. р. 

380. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83,-29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ С. ИЗВОР - ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Извор - Титов Велес, се 
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именува: Будимир Ристовски, вработен во АК „Лозар" 
- погон во с. Извор. 

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

Број 10-1087/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

381. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РАЈКО ЖИНЗИФО-

В" С. ДОЛНО ОРИЗАРИ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1.За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Рајко Жинзифов" с. Долно Оризари - Титов 
Велес, се именуваат: 

Гоце Јовановски, раководител на Одделението за 
општа управа при ПЕ Т. Велес на Министерството за 
правосудство и управа и 

Фехим Јусуфовиќ, раководител на Одделението за 
продажба при ф-ката за порцелан „Борис Кидрич" -
Титов Велес. 

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

Број 10-1088/1 „ 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

382. 
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 Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО МАТИЧНАТА БИ-

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

вано индивидуален работоводен орган во Библиотека-
та „Кочо Рацин“ во Кичево, се избираат: 

Вецко Личоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Димитар Петковски, со завршен Филолошки фа-
култет, вработен во Спомен домот на културата „Кочо 
Рацин“ - Кичево. 

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

Број 10-1109/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

383. 
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 Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 ,март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ З А СО-

ЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГЕВГЕЛИЈА 

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

инж. Ристо Станковски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

Гонца Николова, педагог вработена во ЦОУ „Пе-
тар Мусев“ - Богданци. 

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

Број 10-1108/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

384. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ -

МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Един-
ство“ - Македонски Брод се именуваат: 

Венче Златески, социјален работник, вработен во 
Заводот за вработување во Македонски Брод и 
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Илија Маркоски, економист, вработен во 3 3 
„Пешница“ Македонски Брод. 

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

Број 10-1103/1 . 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

Илија Дамчески, раководител во самостојната фи-
лијала Прилеп, Скопја А.Д. Македонија. 

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

Број 10-1100/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

385. 
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 Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО 

СТАРСКИОТ ДОМ „СУЕ ?АЈДЕР“ - БИТОЛА 

1. За претставник на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Старскиот дом „Суе Рајдер" - Бито-
ла, се именува Зафир Костадиновски, пензионер, од-
борник во СО Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

Број 10-1089/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

386. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЛИРИЈА“ - С. 

ЖИТОШЕ - КРУШЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вана индивидуален работоводен орган на ОУ „Лирија“ 
- с. Житоше - Крушево се именуваат: 

Димитар Дамјановски, наставник во ЦОУ „Нико-
ла Карев“ Крушево и 

387. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

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 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 Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО З А 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „МОША ПИЈАДЕ“ -

КРИВА ПАЛАНКА 

1. За преставници на Републиката во Советот на 
Училиштето за средно образование „Моша Пијаде“ -
Крива Паланка, се именуваат: 

Кире Ангеловски, професор по книжевност, вра-
ботен во Општинскиот синдикален совет - Крива Па-
ланка и 

Славко Стојановски, педагог во пензија од Крива 
Паланка. 

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

Број 10-1070/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески , с.р. 

388. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

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 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 Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ МЕ-
ДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ -

ШТИП 
1. За преставници на Републиката во Советот на 

Училишниот медицински центар „Јане Сандански“ -
Штип, се именуваат: 
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Санде Давчев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Ташко, Киров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 10-1069/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

Милан Ангелов, стручен секретар на СОФКА -
Коч,ани и I 

Николина Иванова, алатничар во Погонот запча-
ници при АД „Руен" - Кочани. 

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

Број 10-1076/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

389. 
Врз основа на член 92 став 2 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 20/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 37/ 
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 Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ З А СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

„БИГЛА“ - ДЕМИР ХИСАР 

1. За претставници на Републиката во органот на 
управување на Претпријатието во општествена соп-
ственост за стопанисување со шуми „Бигла“ - Демир 
Хисар, се именуваат: 

Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Никола Трајковски, одборник во СО Демир Хи-
сар, советник во Центарот за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство. 

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

Број 10-1090/1 
12 март 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

391. 
ОДЛУКА 

390. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91),4 Комисијата за прашала на избори-
те и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ“ - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Кирил и Методиј“ - Кочани, се именуваат: 

З А ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕД-
БИТЕ НА ЧЛЕН 24, ЧЛЕН 25, ЧЛЕН 34 СТ. 1, 2 И 3 И 
НА ЧЛЕН 35 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ З А ИГРИТЕ НА 
СРЕЌА И З А ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ 
И НА СПРОТИВНОСТА НА ТИЕ ОДРЕДБИ СО 

СОЈУЗНИОТ ЗАКОН 

1. Претпријатието за хотелиерство „Вегас" во 
Белград, покрена пред Уставниот суд на Југославија 
постапка за оценување на уставноста на одредбите на 
чл. 23, 24, 25 , 28, 34 ст. 1, 2 и 3 и на член 35 став 2 од 
Законот за игрите на среќа и за забавните игри на 
автомати („Службен весник на СР Македонија“, бр. 17/ 
87, 51/88 и 36/89) и на спротивности на тие одредби со 
Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90). 

Според мислењето на покренувачот на постапка-
та, оспорените одредби од наведениот републички за-
кон не се согласни со Уставот на СФРЈ и се во 
спротивност со наведениот сојузен закон поради тоа 
што со тие одредби Лотаријата на Македонија е ставена 
во повластена положба во однос на другите стопански 
субјекти во поглед на вршењето на дејноста приредува-
ње игри на среќа; што им е забрането на државјаните на 
СФРЈ да учествуваат во игри на среќа од затворен тип; 
што плаќањето во тие игри се врши само во конверти-
билна валута и што е пропишано дека решение за 
одбивање на барање за одобрување приредување на 
игри се донесува без образложение. 

2. Со оспорените одредби на Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри на автомати е пропишано: 
дека во играчници од затворен тип можат да се прире-
дуваат игри на среќа со плаќање во конвертибилна 
валута (член 24); дека државјаните на СФРЈ не можат 
да учествуваат и немаат право на пристап во играчница 
од затворен тип (член 25); дека само Лотаријата на 
Македонија и организациите во областа на угостител-
ството можат да поставуваат автомати за игра на среќа 
и тоа Лотаријата без одобрение од надлежниот орган 
(член 34) и дека решението со кое се одбива барањето 
за поставување на автомат за игра на среќа не мора да 
биде образложено (член 35 став 2). 

3. Со одредбата на член 251 став 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека на единствениот југословенски 
пазар работните луѓе и организациите на здружен труд 
се рамноправни во вршењето на дејностите и во стекну-
вањето на доход, врз основа на дејствувањето на зако-
нитостите на пазарот и на општественото насочување 
на стопанскиот и општествениот развој и на усогласува-
њето на односите на пазарот. / 

Со одредбата на член 2 став 5 од Законот за 
претпријатијата е пропишано дека сите претпријатија 
имаат иста положба, права и одговорности на единстве-
ниот југословенски пазар. 
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Уставниот суд на Југославија оцени дека одредбите 
на член 24, член 25, член 34 ст. 1, 2 и 3 и на член 35 став 
2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри на 
автомати не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се 
во спротивност со Законот за претпријатијата. 

Таа оценка Уставниот суд ја заснова врз сфаќано-
то дека, според одредбите на член 251 став 2 од Уставот 
на СФРЈ и на член 2 став 5 од Законот за претпријатија-
та, сите стопански субјекти се рамноправни во изборот 
и вршењето на дејноста на пазарот и дека пропишува-
њето Лотарија на Македонија да може, без одобрение, 
да поставува автомати за игри на среќа, а другите 
приредувачи само со одобрение од надлежниот орган, 
како и дека решението за одбивање на барањето за 
одобрување приредување на игри не мора да биде 
образложено, ги става во нерамноправна положба сто-
панските субјекти во вршењето на таа дејност. 

Уставниот суд на Југославија смета дека од одред-
бата на член 212 од Уставот на СФРЈ произлегува оти 
поединечните акти и мерки на органите на управата и 
на другите државни органи кои вршат извршни и 
управни работи, а со кои се решава за правата и 
обврските на правните субјекти уредени со закон, 
мораат да бидат засновани врз закон и во таа смисла 
образложени, па оцени дека пропишувањето дека ре-
шението, со кое се одбива барањето за поставување на 
автомати за игри на среќа, или се решава за барање за 
одобрување приредување на игри на среќа, не мора да 
биде образложено, или дека се донесува по слободна 
оцена на надлежниот орган, не е согласно со таа 
одредба од Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија смета дека забраната 
на в л е г у в а а во просториите за игри на среќа и 

учествувањето во тие игри на граѓаните на СФРЈ, како 
и забраната на плаќање во тие игри во домашна валута, 
ги става во нерамноправна положба граѓаните на СФРЈ 
во однос на странците, што не е согласно со Уставот на 
СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 
29 јануари 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

Се утврдува дека одредбите на член 24, член 25, 
член 34 ст. 1,2 и 3 и.на член 35 став 2 од Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри“ на автомати 
(„Службен весник на СР Македонија“, бр. 17/87, 51/88 и 
36/89) не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во 
спротивност со Законот за претпријатијата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 77/88; 40/89, 46/90 и 61/90). 

Одлуката да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
и во „Службен весник на СР Македонија“. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во следниот состав: претседател на Уставниот суд 
Милован Бузаџиќ, и судиите - Хрвое Бачиќ, д-р Слобо-
дан Благоевиќ, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав 
Ивановиќ, Пјетер Коља, Димче Козаров, д-р Ратко 
Марковик, Вељко Марковиќ и Душан Ружиќ. 

IV-Број 110/1-91 
29 јануари 1992 година Претседател на 

Б е л г р а д Уставниот суд на Југославија 
Милован Бузаџиќ, 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 

24. 
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 донесување 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 УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧ-
НИТЕ НАДОМЕСТОЦИ З А ФЕВРУАРИ 1992 ГО-

ДИНА 

1. Скроените, 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 право-
то на преквалификација или доквалификација или соо-
дветно вработувано на инвалидите на трудот со прео-
станата работна способност и привремениот надоме-
сток за вработувано на деца со пречки во физичкиот и 
психичкиот развој за февруари 1992 година се усогласу-
ваат за 14,73% или вкупно за 76,97% со извршеното 
усогласување од 54,25% за јануари. 

2. Највисоката пензија усогласена со овој процент 
изнесува 45.168,00 динари. 

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

4. Ова решение ќе се објави во „Службен веник на 
Република Македонија“. 

Број 02-580/1 
26 март 1992 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Киро Зрмановски, с.р. 

25. 
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 донесување на решение за усогласува!^ на пензиите 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92) в.д. 
директорот на Фондот на пензиското и инвалидсково 
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 ЗА МАРТ 

1992 ГОДИНА 

1. Најнискиот износ на старосна пензија за март 
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 8.500,00 динари; 
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- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 8.600,00 динари; и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж, односно до 20 години 
(жена), во висина од 8.300 динари. 

2. Најнискиот износ на инвалидската пензија за 
март 1992 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз 
основа на инвалидноста 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 
8.900,00 динари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 

^ години (жена), во висина од 8.600,000 динари; и 
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 8.300 динари. 

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

4. Граничниот износ на најниското пензиско при-
мано кој служи за определување додаток на пензијата 
за март 1992 година се определува во висина од 8.900,00 
динари. 

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

Број 02—581/1 
26 март 1992 година в.д Директор, 

Скопје Киро Зрмановски, с.р. 

О г л а с е н д е л 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 9745/91 од 17111:1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-14752-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието во приватна соп-
ственост под фирма: Претпријатие за деловни услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „Конто-комерц", 
ц.о., Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 78, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање, а 
основач е Христовска Зорка. 

Дејности: 110903, 110905, 110909, 110302, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 
070128, 070129, 070132, 070212, 070213 , 070219, 070221, 
070223, 070226, 070224, 070229, 070250, 070310, 070320, 
060502,080201,080503. 

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

Во правниот промет приватното претпријатие 
истапува со целосна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
9745/91. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 8455/91 од 5.П. 1992 година на регистарска 
влошка бр. 1-14351-0-0-0, гр запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието во приватна соп-
ственост со следните податоци: Трговско претпријатие 
на големо и мало „Елма Комерц“ извоз-увоз, П.О., 
Скопје, ул. „Митре Влаот“ бр. За, Скопје. 

Основач на претпријатието е Марковски Славчо 
од Скопје ул. „Митре Влаот“ бр. За, со л.к. бр. 1116870/ 
89, СВР Скопје, МБ 0212963450114. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
4 090131, 090132, 090139, 050209, 050202, 050301, 

050302, 090189, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070230, 070260, 0701, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070126, 070127, 07028, 070229, 07013, 070132, 
07014, 070140, 0703, 070310, 070320. 

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

З а обврските сторени во правниот промет прет-
пријатието одговара со с т е свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
8455/91. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 460/92 од 5.III. 1992 година на регистарска 
влошка бр. 1-15689-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност и запишувањето право на работење во надвореш-
ниот промет под фирма: Претпријатие за промет, 
производство и услуги, увоз извоз „Маја-комерц", 
Д .О. , Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 1 влез I стан 6. 

Претпријатието е формирано со акт бр. 1 од 
20.1.1992 година, а основач е Стојкоска Маја од Скопје. 

Дејност: 011313, 011320, 011722, 011741, 012201, 
012321, 012421, 020110, 020201, 012611, 050100, 050201, 
050202, 050209, 050301, 050302, 060502, 076111, 070112, 
070113 , 070114, 070120, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 
070260, 080111, 080112, 080121, 080123 , 080190, 080201, 
080202, 090131, 090132, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110404, 110602, 110903, 110909, 120111, 120113, 120121, 
120122. 

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310 
и 070320 - посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација, реекспорт и друго. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стојкоска Маја, директор, без 
ограничувана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
460/92. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1950 од 28.11.1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-15382-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието во приватна соп-
ственост и запишуваното право на работено во надво-
решниот трговски промет под фирма: Приватно прет-
пријатие за трговија, туризам и услуги „К.Г.М.", Д .О. , 
Скопје,-ул. „7 Албанска бригада“ бр. 1, ' 

Основачи: Јосифовски Кире, Елези Мухамед, Бо-
жиновски Гоце, Божиновска Спасија. 

Дејности: 0702 - трговија на големо, 07021 -
трговија ца големо со прехранбени производи, 07022 -
трговија на големо со непрехранбени производи, 070229 
- тутун и други непрехранбени производи, 070230 -
трговија на големо со возила, делови и прибор, 070250 -
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трговија на големо со мешовити стоки, 0703 - надво-
решна трговија, 070310 - надворешна трговија со пре-
хранбени производи, 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи, 080201 - туристички аген-
ции, 080202 - туристички бироа, 110302 - услуги на 
реклами и економска пропаганда, 110303 - комерцијал-
ни работи на остварување на функција на промет на 
стока и услуги, 110309 - неспомнати услуги во областа 
на прометот, 110905 - услуги на обработка на податоци, 
110909 - други неспомнати ^слуги, 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Божиновска Спа-

сија директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1950/92. (380) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 534/92 од 17.111.1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-16352-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност и запишувањето на правото на вршење надвореш-
но-трговски промет под фирма: Претпријатие за трго-
вија на големо и мало и услуги ,,Дамико'4 извоз-увоз, 
Д.О.О., Скопје со седиште на ул. „Павле Илиќ“ бр. 11/ 
Ј-13. Претпријатието е основано од Иљана Талева 
Петровска со одлука за основање од 16.1.1992 година. 

Дејности: 030003, 050301, 050302, 060502, 060503, 
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, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 
070140, 090150, 090160, 090209, 100103, 110301, 110303, 
110309, 110402, 110403, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка. З а обврските 
сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите средства. 

Лице овластено за за.тапување е Иљана Талева 
Петровска, работоводен орган, директор на претприја-
тието, со неограничена одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет со Иљана Талева Петровска, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
534/92. (379) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 10296/91 од 5.11.1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-15073-(НН), го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното, претпријатие под фир-
ма: Претпријатие за промет и сервисирање на против-
пожарни апарати и стабилни системи, увоз-извоз „Па-
стор-промет", ц.о., Скопје, ул. „Светиниколска“ бр. 
56. 

Основач: Гиевски Борче, с. Таор, Скопско, со акт 
бр. 01-1/1 од 25.XIIЛ991 година. 

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070212, 070213, 
070214, 070219, - собирана на шумски производи: шум-
ско семе, шумски плодови, смоли, пчеларење (освен 
лековити билки), 070211, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 060501, 060502, 060602, 090129, 090139, 
100390, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320; Застапу-
вање на странски фирми и реекспорт; малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Ав-
стрија, Италија и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување е Гиевски Борче, 
директор, со неограничено овластување, кој ќе ја 
застапува фирмата и во надворешно-трговскиот промет 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
10296/91. (145) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 9592/91 од 17.11. 1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-14767-0-0-0 го запиша претпријатието 
под фирма: Претпријатие за производство, промет, 
надворешна трговија и угостителство ,„Базик" увоз-
извоз, ц.о., Кратово, ул. „Планинска“ бр. 60. 

Основач: Николовски Зоранчо, со одлука за осно-
вана од 2.XII. 1991 година. 

Дејности: 013021 - производство на леб и бели 
печива, 013042 - преработка и конзервирана на месо, 
070111 - леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112 
- овошје, зеленчук и преработки, 070113 - месо, живи-
на, риба и месни производи, 070114 - разни животни 
намирници; алкохолни пијалаци и производи за домаш-
ни потреби, 070121 - текстил и конфекција, 070122 -
обувки, кожа, гума и пластика, 070123 - железна и 
електротехничка стока, 070124 - огрев и градежен 
материјал, 070126 - керамика, стакло и порцелан, 
070127 - бои, лакови и хемикалии, 070128 - книги, 
канцелариски материјал и прибор, 070129 - тутун и 
останати непрехранбени производи, 070140 - трговија 
на мало со возила и делови, 070211 - житарици и 
мелнички производи, 070212 - овошје, зеленчук и 
преработки, 070213 - алкохолни пијалаци, 070214 -
стока и живина, 070219 - разни животни намирници и 
производи за домашни потреби, 070221 - текстил и 
конфекција, 070222 - сурова кожа, волна и сл., 07023 -
железна и електротехничка стока, 070224 - градежен, 
санитарен и инсталационен материјал, 070225 - хемиски 
производи, бои, и лакови, 070226 - хартија, канцелари-
ски материјал и прибор; 070229 - тутун и други непре-
хранбени производи, 070250 - трговија на големо со 
мешовити стоки, 080119 - останати услуги за сместува-
ње - преноќишта, гостилница планинарски домови, 
кола за спиела, туристичко сместување во домашна 
радиност и сл,, 080121 - ресторани со послужување, 
080122 - ресторани со самопослужување, 080190 -
останати угостителски услуги - кафеани, крчми, бифи-
ња, барови и сл., 110303 - комерцијални работи на 
остварување на функцијата во прометот на стоки и 
услуги, 110309 - неспомнати услуги на подрачјето на 
прометот - услуги во меѓународна и домашна шпедици-
ја, посредништво, вршење на комисиони работи од 
подрачјето на прометот на стоки и во прометот и сл., 
110909 - останати неспомнати услуги - услуги на умно-
жување, адресирана, изработка на фото и други копии, 
застапување и други неспомнати услуги. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 
070310 - надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, 070320 - надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

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

Лице за застапување во внатрешно и надворешно-
трговскиот промет е Николовски Зоранчо, директор, 
без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
9592/91. (146) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 
со решението на овој суд СТ. бр. 982/91 од 16.1.1992 
година отвори стечајна постапка над „Приватното 
претпријатие за надворешен и внатрешен промет на 
големо и мало „Јафа" од Куманово. 

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

За стечаен управник се,определува Раде Спасовски 
од Куманово ул. „Вараждниска“ бр. 30, тел. 200-372. Се 
повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират обврските кон стечајниот 
должник без одлагање. Се закажува рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник за 7.У.1992 година, во 10,40 часот, 
соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението на овој суд Ст. бр. 657/91 од 12.11.1992 
година, отвори стечајна постапка над Приватното прет-
пријатие „Снабдител" од Крива Паланка. 

За стечаен судија се именува Виолета Муратовска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Раде Спасовски 
од Куманово, ул. „Вараждниска“ бр. 30, тел. 200-372. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања кон стечајниот должник во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат, 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник без одлагање. Се закажува рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник за ден 7.У.1992 година во 9,50 
часот во соба број 81 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението на овој суд Ст. бр. 1776/91 од 20.1.1992 
година, отвори стечајна постапка на ОП „Југотурбина" 
ОП „Мего" „18 Ноември“ , Гостивар. 

За стечаен судија се ^менува Стево Петанчески, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се назначува Трпевски Зоре, 
од Гостивар, вработен во ХТ „Тито“ Гостивар. Се 
повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажу-
ва рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на стечајниот должник на 7.V. 1992 
година во 8.00 часот во овој суд, соба бр. 81. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (390) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Ст. 67/91 од 9ЛП.1992 година, отвори стечајна 
постапка кон должникот П Т П „Ас-пром" од Охрид која 
не се спроведува и истата се заклучува. 

Против ова решение доверителите имаат право на 
жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (383) 

Окружниот стопански суд во Битола преку случај-
ниот совет со решението Ст. бр. 9/92 од 2.III.1992 
година отвори стечајна постапка кон должникот ПП 
„Би-Би-Пром" Битола. За стечаен судија го определи 
Коста Споа, а за стечаен управител Душко Бакревски. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања кон должникот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот со пријави во два примероци и 
докази таксирани со 100.00 динари судски такси. 

Се повикуваат должниците да ги измир ат своите 
обврски кон должникот без одлагање. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на 15.IV. 1992 година во 12 часот во соба бр. 11. 

Огласот е објавен на огласната табла во судот од 
2.111.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (384) 

Окружниот стопански суд во Битола, преку стечај-
ниот совет со решението Ст. 36/92 од 2 Л П. 1992 година 
отвори стечајна постапка кон П Л И Т „Прогрес“ Битола 
но не ја спроведе и истата ја заклучи. Против ова 
решение доверителите имаат право на жалба во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (385) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението 
Ст. 115/91 од 6ЛИ.1992 година отвори стечајна постапка 
кон ПП „Олимпик" Битола која не се спроведува и 
истата се заклучува. Против ова решение доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (386) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението 
Ст. бр. 76/91 од 6ЛИ.1992 година отвори стачајна 
постапка кон должникот ПП „Месопром" од Битола и 
истата е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (387) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд 
објавува дека со решението Ст. бр. 180/91 од 17.III. 1992 
година е одлучено: Стечајната постапка кон З З „Голи-
ќ“ с. Трсино, Виничко, отворена со решение ст. 180/91 
од 10.1.1992 година да не се спроведува и истата да се 
заклучи. 

Против решението на Советот доверителите мо-
жат да изјават жалба во рок од 15 дена од неговото 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (391) 
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ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола од 9.III. 1992 
година го донесе следното решение се отвора постапка 
за ликвидација на ПП увоз-извоз „Моме“ Битола но не 
се спроведува и постапката за ликвидација се заклучу-
ва. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (382) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот печат под назив: „Супер хит“ - Радо-
виш“ се огласува за неважен. (696) 

Загубениот четвртаст печат под назив: СУД „Бр-
до“ - Кипријановски Зоран Р.Ц. - Карпош III, локал Зб 
секција I - Скопје“ се огласува за неважен. (735) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за посредување и промет на големо и мало 
„Алана" ц.о. увоз-извоз - Скопје“ се огласува за нева-
жен. (736) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Работна 
организација за згрижување и воспитание „Фемо Кула-
ков“ ц.о. - Неготино“ се огласува за неважен. (737) 

, Загубениот тркалезен печат под назив: „Трговско 
претпријатие „А&М Техник" експорт-импорт Д.О.О. -
Гостивар се огласува за неважен. (738) 

Загубениот печат под назив: „Претпријатие во 
приватна сопственост за надворешна и внатрешна трго-
вија на големо и мало „Санди комерц“ - Скопје“ се 
огласува за неважен. (739) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Бродар-
ско друштво „Мирче Ацев“ - Скопје“ се огласува за 
неважен. (740) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпри-
јатие за производство, промет на големо и мало, увоз-
извоз и услуги „Бедри Комерц“ - Скопје“ се огласуваат 
за неважни. (741) 

Загубените тркалезен печат и штембил на кирили-
ца под назив: „Претпријатие за трговија на големо и 
мало „Марјан-Кооп", п.о., експорт-импорт - Скопје“ се 
огласуваат за неважни. (742) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: 
„Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало „Аргат“ доо - увоз-извоз - Скопје, штембилот 
има и назнака“ б р . - , 199—год., Скопје“ 
се огласуваат за неважни. (743) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош бр. МА 869454 и“здаден во Скопје на име 
Есат Северџан, Скопје 
Работни книшки на име: Марковиќ Љубомир, Јаневски 
Милан, Милков Блаже, Ристевска Камелија, Арсовска 
Маре, Цветков Тони, Наумовска Снежана, Марковиќ 
Божана, Васиљевиќ Драгиша, Јаневски Арсо, Сидоров-
ски Божин, Трајковска Рада, Пешевска Татјана Велич-
ковска Снежана, Трајановска Елизабета, Хасан Рефи-
џе, Брзовски Атанас, Богоевски Милан, Булбуловски 
Трпе, Котевска Златка, Пецев Александар, Лековска 
Елеонора, Гиева Бранка, Србиновски Алексов, Идриз 
Аљаудин, Петрова Велика, Томовска Родна, Наумов-
ска Зорица, Алексовска Ружа, Спасовска Донка, Спа-
совски Добре, Преспаровска Милка, Трпевска Нада, 
Лесковска Драгица, Милкова Светлана, Тотева Со-

тирка, Сројческа Верка, Андрееска Лиле, Цветков 
Александар, Ставревска Цвета, Нацева Вера, Дими-
триевски Миле, Зарева Драгица, Васиљевиќ Снежана, 
Ботев Димо, Цветков Боро, Јосифова Светлана, Цвет-
кова Лида, Иванова Стојка, Костеломов Михајло, До-
нев Драганчо, Костадинов Милован, Ристевски Мак-
сим, Ј1азарева Германија, Радевска Еленица, Тошевски 
Христо, Јолевска Верка. Димоски Васко, Стојановски 
Александар, Тушевски Горѓи, Илкоски Мате, Ставре-
ска Анка, Филоска Лидија, Василевски Новак, Стоја-
новски Методија, Зареска Љуба, Пејоска Лиљана, Сто-
јаноска Ирена, Шемшединовски Ремзи, Јовчева Дафи-
на, Стефаноски Стојко, Мемеди Исмаил, Алексовска 
Снежана, Петревски Славе, Василевски Бошко, Радев-
ска Слободанка, Алексовски Слободан, Димовска Сто-
јанка, Алексовски Миле, Селимова Ханумша, Ристов 
Михаил, Пешевски Симон, Пешевска Јагода, Цветков-
ски Бранко, Пачуку Дурата, Илкоски Иве, Куртески 
Тодор, Атанасова Вера, Кажлевска Невена, Стамболи-
ски Глигор, Олумчов Ристо, Ников Милан, Спиридо-
новски Душко, Величковски Иван, Георгиевски Пери-
ца, Миловиќ Јелица. 

Диплома за завршено IV година гимназија, на име 
Серафимовдка Николетка, с. Новосељане, Куманово. 

Работна книшка на име Димчевска Соња, ул. 
„Петре Милевски“ бр. 43, Титов Велес. (596) ; 

Работна книшка на име Стефко Ристовски, Тето-
во. (618) 

Тековна сметка бр. 504-15, издадена од Стопанска 
банка - Основна банка - Деловна единица - Гостивар, 
на име Весна Бојоска, ул. „ЈНА“ бр. 235, Гостивар. 

Тековна картичка бр. 30851/64 И загубените чекови 
од бр. 279021,279022 и 279023, издадени од Комерцијал-
на банка АД - Скопје на име Љубица Аполевска, 
Скопје. (621) 

Решение бр. 14-7828 од З.ХИ.1990 година, на име 
Милан Јаман диновски, Скопје. (622) 

Чековна карта бр. 58784/79 и загубените чекови од 
бр. 327298 до 327313, издадени од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Александар Трифуновски, Скопје. 

Работната книшка на име Фарик Рушидоски, Ре-
сен. (638) 

Работна книшка на име Васил Уко, Титов Велес. 
Работна книшка на име Љеити Широки, Тетово. 
Работна книшка на име Јакуп Мифтари, Тетово. 
Работна книшка на име Атанас Костадинов, Дел-

чево. (642) 
Уверение на име Сафет Мустафрие, Тетово. (643) 
Возачка дозвола на име Насер Рушити, с. М. 

Речица, Тетово. (644) 
Воена книшка на име Зоран Синаноски, с. Леша-

ни, Охрид. (645) 
Чекови бр. 44758; 44760 и од бр. 113331 до 113340 

на име Викторија Накова, ул. „29 Ноември“ бр. 35, 
Кочани. (646) 

Тековна картица на име Андон Картов, Гевгелија. 
Чекови од бр. 914125 од 914136,. издадени од 

Југобанка - Скопје на име Зоран Атанасовски, Скопје. 
Работна книшка, на име Мановска Љиљана, с. 

Раштани, Титов Велес. (653) 
Работна книшка на! име Кенан Демиров, Кочани. 
Работна книшка на име Абдулаит Билали, Кума-

ново. (665) 
Сообраќајна книшка на име Насер Шељези, Тето-

во. 
Воена книшка на име Инает Дика, с. Ливада, 

Струга. (667) 
Одобрение бр. 13-3033 на име Душанка Бобано-

ска, Тетово. (668)) 
Решение за обавување слаткарски дејности, изда-

дено од СО „Центар“ - Скопје на име Ќуфта Неџмедин, 
Скопје. (672) 
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Работна книшка на име Николовски Бранко, ул. 
„Ратко Митровиќ“ бр. 17/4, Скопје. (676) 

Одобрение за јавен превоз на стоки на име Зекири-
ја Билали, Тетово. (694) 

Работна книшка на име Невенка Донова, Делчево. 
(695) 

Решение бр. 11-5869 од 15.Х1.1990 година, на име 
Јусуф Бенат, Скопје. (698) 

Решение бр. 14206 од 15.1.1991 година, на име Тика 
Ганиќ, Скопје. (699) 

Чекови од бр. 312698 до 312701, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје, на име Венче Билби-
ловски, Скопје. (704) 

Работна книшка на име Бранко Николовски, 
Скопје. (716) 

Работна книшка на име Веска Аврамови^ Кума-
ново. 1(717) 

Работна книшка на име Димитар Миланов, Штип. 
Работна книшка на име Славе Трифунов, Кочани. 
Воена книшка на име Лазар Вацев, Гевгелија. 
Возачка дозвола на име Димче Здравески, с. Д. 

Седларце, Тетово. (721) 
Диплома на име ЈБубе Гошев,, ул. „Страшо Пин-

џур" бр. 4, Виница. (722) 
Пасош МВ 269190, издаден од ОВР - Виница на 

име Љубе Гошев, ул. „Страшо Пинџур" бр. 4, Виница. 
(723) 

Чековна карта бр, 1550161052 и чекови бр. 843219, 
843226, 843227 и 843228, издадени од Југобанка - Скопје 
на име Љубица Робовалијева, Скопје. (726) 

Чекови бр. 2830%, 283097 и 283098, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Анче Гегов-
ска, Скопје. (733) 

Девизна штедна книшка бр. 1350-37746-6, издадена 
од Југобанка - Експозитура - Гостивар на име Илија 
Стефановски, с. Волковија - Тетово. (734) 

Работна книшка на име Велиноски Гоце, ул. „Јане 
Сандански“ бр. 19, Македонски Брод. (744) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимназија 
„Моша Пијаде“, Крива Паланка на име Стојановска 
Данијела, ул. „8-ми Октомври“ бр. 131, Крива Палан-
ка. (747) 

Воена книшка на име Душан Златев, Гевгелија. 
Воена книшка на име Панде Ангелов, с. Богданци, 

Струмица. (767) 
Работна книшка на име Хабил Деаровски, с. Пла-

сница, Македонски Брод. (768) 
Работна книшка на име Тоше Цеков, Прилеп. 
Работна книшка на име, Жаклина Алексиќ, Кума-

ново. (770) 
Работна книшка на име Тони Киров, Штип. (771) 
Чековна картичка бр. 36560/31 и чекови бр. 155012 

и 155013, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје 
на име Гордана Ивановска, Скопје. (775) 

Чековна картичка бр. 1550048854 и чекови бр. 
668490 и 798114 издадени од Југобанка - Скопје на име 
Олга Рунтевска, Скопје. (776) 

Работна книшка на име Љубиша Милановски, 
Куманово. (781) 

Работна книшка на име Раде Јовевски, Штип. 
Воена книшка на име Милен Радојкиќ, ул. „Илин-

денска“ бр. 54, Стар Дојран. (786) 
Возачка дозвола на име Нејази Рецепи, с. Џепчиш-

те, Тетово. (787) 
Режи карта бр. 13-5507 на име Насер Исмаили, 

Тетово. (788) 
Чековна картичка бр. 73299/41 и чекови од бр. 

68971 до 68^4); од бр. 152461 до 152480; од бр. 211341 до 
211360 и од бр. 345935 до 345954, издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Борче Ангеловски, 
Скопје. (789) 

Чековна картичка бр. 70976 и чекови од бр. 264684 
до 264689, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Славица Трпеска, Скопје. (790) 

Чекови бр. 10497, 10498 и 10499 и од бр. 216291 до 
216300, издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на 
име Ѓорѓи Донев, Скопје. (791) 

Одобрение Уп. бр. 15-5334 од 12.Х1.1979 година, на 
име Рамадан Исмани, Скопје. (794) 

Чековна карта бр. 68882-79 и чекови од бр. 256996 
до 257005; од бр. 352580 до 352600, издадени од Комер-
цијална банка АД - Скопје на име Ката Јурукоска, 
Скопје.' (796) 

Воена книшка на име Спасе Спасев, с. Миравци, 
Гевгелија. (825) 

Работна книшка на име Шериф Исмани, Тетово. 
Работна книшка на име Јахја Буршен, Гостивар. 
Работна книшка на име Милан Стојановски, Дел-

чево. (829) 
Решение УЛ. бр. 12-3158 од 24.1У.1991 година, на 

име Умер Јадигар Скопје. 
Чекови од бр. 21989470 до 21989490 и од бр. 224171 

до 224180, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Милан Новаковски, Скопје. (837) 

Чекови од бр. 20752301 до 20752310, издадени од 
ЈИК-Банка-Деловна единица - Скопје на име Христо 
Спасовски, Скопје. (838) 

Работни книшки на име: Јаким Димитров, Драган 
Трендафиловски, Драгиша Милановиќ, Ѓорѓи Радов-
ски, Миодраг Живковиќ, Јован Димов, Спасе Стојанов-
ски, Мил,аим Адеми, Амет Адеми, Абдула Касами, 
Божидар Шишковски, Јошко Димитриевски, Благоја 
Атанасовски, Томе Радовски, Благоја Даскалов, Злате 
Продановски, Селими Јусуф, Тодоровски Трајан. 

Диплома на име Гоце Михајлов, Штип. (3854) 
Работна книшка на име Исмаил Селами, Скопје. 
Работна книшка на име Васка Ѓуровска, Скопје. 
Работна- книшка на име Гордана Кузмановска, 

Скопје. (3858) 
Свидетелство за завршена IV година и диплома за 

положен завршен испит на име Срѓан Трајковски, нас. 
Илинден, Скопје. (3859) 

Работна книшка на име Олгица Митрезова, Скоп-
је. (1501) 

Свидетелство на име Куртиши Џевџет, с. Студени-
чани, Скопје. (3860) 
и Свидетелство на име Изет Џафери, Ѓорче Петров. 

Свидетелство на име Борко Давидовски, Крива 
Паланка. (3862) 

Свидетелство на име Мерита Зејнулаи, Струга. 
Свидетелство на име Акиф Абди, Тетово. (3864) 
Свидетелство на име Ерика Митрева, Кочани. 
Свидетелство на име Николчо Стојанов, Кочани. 
Диплома на име Хаки Хајдари, Тетово. (3867) 
Диплома на име Сали Хајдари, Тетово. (3868) 
Работна книшка на име Трајковски Г. Миливоје, 

Скопје. 63873 
Работна книшка на име Џеладин Османи, с. Стра 

ч чинци, Скопје. (3874) 
Работна книшка на име Сашо Тодевски, Скопје. 
Работна книшка на име Љупчо Маневски, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајковски 

Владо Стеван, с. Бистрица. (3877) 
Свидетелство на име Трајанка Коркоска, Прилеп. 
Свидетелство на име Џемал Шабанов, Титов Ве-

лес. (3879) ' 
Свидетелство на име Тахир Кадриов, Титов Велес. 

, Свидетелство на име Накиф Салиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Мирослав Јовановски, Гости-

вар. (3882) 
Свидетелство на име Македонка Начевска, Делче-

во. (3883) 
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Работна книшка на име Бајрам Мустафов, Крато-
во. (3885) 

Работна книшка на име Никола Коскоски, Струга. 

Работна книшка на име Никола Михајловски, 
Тетово. (3887) 

Свидетелство на име Камбер Селманов, Титов 
Велес. (3888) 

Свидетелство на име Зеита Незировска, Титов 
Велес. (3889) 

Свидетелство на име Мерван Латифов, Титов Ве-
лес. (3890) 

Свидетелство на име Ејуп Латифов, Титов Велес. 
Свидетелство на име Бранко Митевски, Кратово. 
Свидетелство на име Гајур Салију, Гостивар. 
Свидетелство на име Беким Алиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Душан Нацев, Берово. (3895) 
Свидетелство на име Мустафа Билали, Гостивар. 
Свидетелство на име Бесим Муслији, Тетово. 
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