
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Петок, 14 јуни 1991 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 60 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

406. 
Врз основа на член 191 став 1, а во врска со 

член 229 став 2 од Законот за органите на управата 
(„Службен весник на Република /Македонија“ бр. 
40/90) и Заклучокот на Советот за прашања на на-
родната одбрана од седницата одржана на 8 јуни 
1991 година, претседателот на Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА 

ПРАШАЊА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

1. Димитар Николовски се именува за секретар 
на Советот за прашања на народната одбрана, сме-
тано од 15 јуни 1991 година. 

2. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе' се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 08-620 
13 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.' р. 

407. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот, за Црвениот крст на Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 7 јуќи 1991 година. 

Број 08-2412/1 
7 јуни 1991 г,одина 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ 

КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за Црвениот крст на Македонија 

(„Службен весник на СРМ“ број 27/77, 3/85, 10/85, 
51/88 и 28/89), во член 9 ставот 1 се менува и гласи: -

„На секоја продадена влезница за културни и 
забавни приредби, спортски средби и натпревари за , 
кои се плаќа влезница, на секоја продадена грамо-

фонска плоча и музичка и видео касета, освен ако 
се наменети за науката, образованието ^и уметноста, 
како и на секоја изнајмена видео касета, се напла-
тува придонес во корист на , Црвениот крст на Ма-
кедонија“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

408. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗА-

КОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Кривичниот закон на Република Маке-
донија, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година. 

Бр of 08-2439/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

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

НИОТ. ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Кривичниот закон на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/77, 23/84, 50/87, 36/89 и 7/90), ВО членот 5 став 3 
зборот „изречената“ се заменува со зборот „утвр-
дената“. 

Член 2 
Во членот 37 став 2 по точката 5 се додаваат 

точките 6 и 7 кои гласат: 
„6) тој што со умисла ќе лиши од живот повеќе 

лица; 
7) тој што со умисла ќе лиши од живот друго 

лице, а порано бил осуден за убиство со умисла." 
Ставот 3 се брише. 

Член 3 
Во членот 50 зборовите: „етничка припадност, 

раса, вероисповед, пол, јазик, образование или оп-
штествена положба“ се заменуваат со зборовите-, 
„раса, пол, јазик, вероисповед, политичко или друго 
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уверување, социјално потекло, раѓање, образование, 
општествена положба или друго лично СВОЈСТВО“, а 
по зборовите- „општ акт“ се додаваат зборовите 
„или со ратификуван меѓународен договор." 

Член 4 
Во членот 54 став 2 зборовите „или во друг осо-

бено тежок случај“ се бришат. 

Член 5 
Во членот 56 по зборот „друг“ се додаваат збо-

ровите: „му нанесува потешки физички или душев-
ни маки, го застрашува“. 

Член 6 
Во членот 57 став 2 зборовите ,,или ако е сто-

рено во друг особено тежок случај“ се бришат, а 
зборот „пет“ се заменува со зборот ,,три“ 

Член 7 
Во членот 69 ставот 3 се брише 

Член 8 
Во членовите 94 став 2, 95 став 2 и 97 став з 

по зборот „начин“ се става запирка, а зборовите 
,,или во друг особено тежок случај“ се бришат 

Член 9 
Во членот 105 ставови 1 и 2 зборот „делегат“ се 

заменува, со зборот „одборник“. 

Член 10 
Во членот 110 ставот 2 се брише 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 11 
Во членот 125 ставот 3 се брише. 
Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 

з и 4 

Член 12 
Во членот 128 ставот 3 се менува и гласи; 
„Ако поради делото од ставовите 1 и 2 на 

овој член настапила имотна штета од големи раз-
мери или поради тоа организацијата или правното 
лице дошло под стечај, 

сторителот ќе се казни со затвор од 
една до десет години." 

Член ,13 
Во членот , 129 ставот 2 се менува и гласи 
„Ако поради делото од став 1 на овој член е 

. прибавена имотна корист во износ што преминува 
педесет илјади динари, 

Сторителот ќе ,се казни со затвор 
од една до десет години." 

Член 14 
Во членот 130 став 2 по зборот „поткуп“ се ста-

ва запирка, а зборовите, „или во друг особено те-
жок случај“ се бришат. 

Член 15 
, Во членот 134 став 1 зборовите „ќе му ги даде“ 

се заменуваат со зборовите „да му ги даде“. 
Во ставот 3 зборовите: „делото е сторено во осо-

бено тежок случај“ се заменуваат со зборовите „од 
поголема вредност или ако поради тоа дошло до 
нарушување во стопанството на земјата." 

1 Член 16 
1 Членовите 139, 141 и 154 се бришат 

Член 17 
Во членот 156 по ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 
„(3) Ако вредноста на украдените предмети го 

надминува износот од педесет илјади динари, 
сторителот ќе се казни со затвор 
најмалку три години “ 

Член 48 
Во членот 157 по ставот 1 се додава нов став 2 

КОЈ гласи. 
„(2) Ако вредноста на украдените предмети го 

надминува износот од педесет илјади динари, 
сторителот ќе се казни со затвор 
најмалку три години." 

Член 19 
Во членот 168 став 1 зборовите, „три години“ 

се заменуваат со зборовите „една, година“ 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи 
„(2) Ако вредноста на одземениот предмет го 

надминува износот од педесет илЈади динари, 
сторителот ќе се казни со затвор 
најмалку т,ри години." 

Член 20 
Во членот 161 по ставот 2 се додава нов став з 

КОЈ гласи-
„(3) Ако штетата го надминува износо-i од пе-

десет илЈади динари, 
сторителот ќе се казни со затвор 
најмалку три години." 
Досегашниот став 3 станува став л, 

Член 21 
Членот 162 се брише. 

Член 22 
Во членот 165 ставот з се брише 

'Досегашниот став 4 станува став з 

Член 23 
Во членовите 170 став 2 и 172 став 4 се бришат. 

Член 24 , 
Во членот 174 ставот з се менува и гласи 
„Ако вредноста на предметот од став 1 или став 

2 го надминува износот од педесет илјади динари 
или е од посебно културно или историско значење, 

сторителот ќе се казни со затвор од 
три месеци до пет години." 

Член 25 
Членот 176 се брише. 

Член 26 
Членот 177 се менува и гласи. 
„(1) Службено лице кое со искористување на сво-

јата службена положба или овластување, со прече-
корување на границите на своето службено овласту-
вање или со неизвршување на својата службена долж-
ност прибави за себе или за друг некаква корист, на 
друг му нанесе некаква штета или потешко ги по-
вреди правата на друг, 

ќе се казни со затвор од 
шест месеци до пет години. 
(2) Ако со извршување на делото од став 1 на 

овој член е прибавена имотна корист во износ над 
петнаесет илјад,и динари, 

сторителот ќе се казни со затвор од 
една до десет години. 
(3) ако со извршување на делото од став 1 на 

овој член е прибавена имотна корист во износ нед 
педесет илјади динари, 

сторителот ќе се казни со затвор 
најмалку три години. 
(4) Одговорно лице кое ќе го стори делото од 

став 1 до 3 на овој член, ќе се казни со казна про-
пишана за тоа дело “ 

Член 27 
Во членот 178 по ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи 
„(3) Ако вредноста на прибавената имотна к/орист 

го надминува износот од педесет илјади динари, 
сторителот ќе се казни со затвор 
најмалку три години." 
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Член 28 
Во членот 179 по ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 
„ ( 3 ) Ако со делото од став 1 на ОВОЈ член е при-

бавена имотна корист чија вредност надминува пе-
десет илјади динари, 

сторителот ќе се казни со затвор 
најмал,ку три години." 
Во ставот 3 кој станува став 4 зборот „и“ се за-

менува со зборот „до“, а бројот „2" со бројот „3" 
Член 29 -

Во членот 181 ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 зборот „до“ се за-

менува со зборот „и“, а бројот „3" со бројот „2" 
Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „4" се за-

менува со бројот „3". 
Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 30 
Во членот 184 став 1 зборот „самоуправен“ се за-

менува со зборот „друг“. 
Ставот 2 се брише. 

Член 31 
Во членот 186 ставот 4 се менува и гласи 
„(4) Како службена таЈна се сметаат податоците 

или документите што со закон, со друг пропис или 
со одлука на надлежниот орган донесени врз основа 
на з,акон се црогласени како службена тајна и чие 
откривање имало или можело да има штетни после-
дици за службата “ 

Член 32 
Во членот 188 став 1 зборовите „една година“ се 

заменуваат со зборовите „три години“. 
Ставот 2 се брише 

Член 33 
Членот 191 се брише. 

Член 34 
Во членот 208 ставот 2 се брише. 

Член 35 
Во членот 234 став 1 зборот „пореметување“ се 

заменува со зборот „нарушување“. 
Член 36 

Во членот 235 ставот з се брише. 
Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 

3 и 4. 
Член 37 

Во членот 243 ставот 3 се брише. 
Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 

3 и 4 
Член 38 

Во членот 246 ставот 3 се брише. 
Член 39 

Во членот 248 ставот 2 се брише. 
Член 40 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

409. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за заштита и користење на земјоделското земјиште, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година. 
Број 08-2430/1 Претседател 

7 јуни 1991 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за заштита и користење на земЈОдел-

ското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/86 И 15/88) членовите 5, 6, 7, 8,41,48, 
49, 51, 52, 53 и 56 се бришат 

Член 2 
Во член 9 зборовите: „и општините преземаат“ се 

заменуваат со зборот „презема“. 

Член 3 
Членот 16 се менува и гласи 
„Изградба на куќи за одмор и рекреација може 

да се врши само на земјоделско земјиште од шеста 
до осма катастарска класа и тоа на површини опре-
делени со просторен или урбанистички план“ 

Член 4 
Во член 22 зборовите- „собранието на општината“ 

се заменуваат со зборовите: „Министерството за зе-
мјоделство, шумарство и водостопанство“ 

Член 5 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство го регулира начинот на управување и 
користење на земјоделското земјиште кое не се ко-
ристи од корисник на земјоделското земјиште во оп-
штествена сопственост“. 

Член 6 
Членот 44 се менува и гласи 
„Сопственикот кој има намера да отуѓи земјо-

делско земјиште е должен да го понуди на граѓанин 
или правно лице од подрачјето на катастарската оп-
штина во која се наоѓа земјиштето што се отуѓува, 
по продажна цена во моментот на продажбата во таа 
катастарска општина“. 
4 Сопственикот од став 1 на овој член е должен со 
препорачано писмо или со додавка преку судот од 
општа надлежност да му го понуди земјоделското 
земјиште за продажба првенствено на граѓанин или 
правно лице и сопственик на земјиштето или на гра-
ѓанин или правно лице чие земјиште се граничи со 
понудената катастарска парцела. 

Субјектите од став 2 на овој член на кои им е 
понудено земјоделското земјиште се должни во рок 
од 1 месец од извршената понуда писмено преку су-
дот да го известат сопственикот дали се заинтереси-
рани за купување на земЈиштето. 

Доколку на подрачјето на катастарската општина 
нема заинтересиран граѓанин или “правно лице за ку-
пување на понуденото земјиште, истото го купува 
Републиката по продажна цена во моментот на про-
дажбата во таа катастарска општина. 

Сопственикот кој отуѓува земјоделско земјиште е 
должен износот на средствата што одговара на зго-
лемената вредност на земјиштето како резултат на 
вложувањата на општествени средства, што го добил 
на име цена да го уплати на сметката утврдена оо 
член 47 од овој закон, пред заверката на потписите 
на страните на договорот за купопродажба на земјиш-
тето од надлежниот суд. 

Висината на зголемената вредност на земјиштето 
што е резултат на вложување на општествени сред-
ства ја утврдува Министерството зау земјоделство, шу-
марство и водостопанство во зависност од обемот на 
вложените средства и новосоздадените погодности во 
користење на земјиштето обезбедени со тие вложу-
вања (изградени системи за наводнување и одводнува-
ње, магистрални и други приодни патишта и сл). 

Надлежниот суд нема да изврши заверка на пот-
писите на странките на договорот за купопродажба 
на земјиштето, ако сопственикот не приложи доказ 
дека постапил во смисла на одредбите од овој член. 

Договорите за купопродажба склучени спротивно 
на одредбите од ОВОЈ член не / произведуваат правно 
дејство. 
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Член 7 
Во член 45 став 1 алинеја 3 зборовите: „И општи-

ните“ се бришат. 
Член 8 

Во член 46 став 3 зборовите: ,,Извршниот совет 
на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 

Член 9 
Во член 50 став 1 зборовите: „органот за земјо-

делство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Во ставовите 2 и 3 зборот „општината“ се заме-
нува со зборот „Републиката“. 

Член 10 
Членот 55 се менува и гласи: 
„Инспекцискиот надзор за спроведување на од-

редбите на овој закон го врши инспекторот по зем-
јоделство“. 

, Член 11 
Во членовите 4 став 2, 14, 15, 17 с^ав 2, 20 став 

2, 23, 24,4 28, 29 ставови 1 и 3, 30, 33, 35 став 1, 40 
ставови 1, 3 и 5, 58 став 1 точка 3, 59 став 1 точка 
6, 61, 62 став 2, 63 и 64 зборовите: „собранието на 
општината“, „општината“, „органот за земјоделство“ 
и ^Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“ со различно членување и број се 
заменуваат со зборовите: „Министерството за земјо-
дејство, шумарство и водостопанство“. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

410. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот tea Република Македонија, претседателот 
на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИ-

НАРНАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за ветеринарната служба, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година. 

Број 08-2420/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, а р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за ветеринарната служба („Службен 

весник на СР Македонија“ број 15/73 и 20/90) во 
член з став 1 по зборот „установи“ запирката се 
брише а се додава сврзникот „и“, по зборот „труд“ 
се става точка, а зборовите до крајот на ставот се 
бришат. 

Член 2 
Во член 6 став 1 зборовите: „основа општина“ 

се заменуваат со зборовите: „се основа за определе-
но подрачје“. j 

Член 3 
Во член 7 алинеи 6 и 8 зборовите: „кога таа 

работа ќе ја довери општината“ се заменуваат со 
зборовите: „кога за тоа ќе ја овласти министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 4 
Во член 17 став 1 зборот „општината“ се заме-

нува со зборот „Републиката“. 
Ставот 2 се брише. 
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи-
„Бројот на претставниците на Републиката го 

определува и нивното именување го врши Собрание-
то на Република Македонија или телото што ќе го 
определи Собранието“. 

Член 5 
Во член 25 став 2 зборовите. „Републичкиот се-

кретаријат за земјоделство и шумарство'4 се заме-
нуваат со зборовите: „Републичката управа за ве-
теринарство“. 

Член 6 
Членот 27 се менува и гласи: ч 
„Републичката управа за ветеринарство врз ос-

.нова на поднесената пријава од член 26 на овој за-
кон, доколку утврди дека ветеринарната установа или 
ветеринарната аптека ги исполнува условите од чле-
новите 8, 10, 12 и 22 на овој закон донесува реше-
ние за запишување во регистар. 

Решението од став 1 на овој член основачот е 
должен да го приложи при уписот на ветеринарната 
установа или ветеринарната аптека во судскиот ре-
гистар“. 

Член 7 
Членовите 28 и 29, главата VI и членот 30 се 

бришат. 
Член 8 

Насловот на глава VII се менува и гласи: 

„ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ“ 
Член 9 

Во член 32 алинеи 2 и з зборовите: „ветерина-
рен техникум" се заменуваат со зборовите: „средно 
ветеринарно училиште (IV степен на стручна под-
готовка)". 

Алинејата 4 се менува и гласи: 
„ — ветеринарен болничар — средно ветеринар-

но училиште (III степен на стручна подготовка)". 

Член 10 
Во член 34 ставови 3 и 4 зборовите.- „Републич-

киот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се 
заменуваат со зборовите.- „министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство“. 

Член 11 
Членовите 35, 36, 37, 38 и 39 се бришат. 

Член 12 
Во член 41 став 1 зборовите: „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за ветеринарство“ се за-
менуваат со зборовите „Републичката управа за ве-
теринарство“. 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 13 
Во насловот на глава IX по зборот „организа-

ции“ се додаваат зборовите: „и инспекциски надзор“. 

Член 14 
Во член 45 зборовите: „вршат општинските и 

републичките ветеринарни инспектори“ се заменува-
ат со зборовите: „врши Републичката управа за ве-
теринарство“. 
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Член 15 
По член 47 се додава нов член 47-а, КОЈ гласи 

„Член 47-а 
Надзор на спроведување на одредбите на ОВОЈ 

закон и другите прописи и општи акти донесени врз 
основа на овој закон врши Републичката управа за 
ветеринарство преку републички ветеринарни инс-
пектори“. 

Член 16 
Во член 48, зборовите, „општинскиот и репуб-

личкиот орган на управата надлежен за ветеринар-
ство“ се заменуваат со зборовите- „Републичката уп-
рава за ветеринарство“. 

Член 17 
Во член 55 став 1 точка 2 и член 56 став 1 точ-

ка 3 зборовите: „Општинскиот и републичкиот ор-
ган“ се заменуваат со зборовите „Републичката уп-
рава за ветеринарство“. 

'Член 18 
Лицето кое на денот на влегувањето во сила на 

,овој закон врши работи на ветеринарен болничар, 
а нема завршено средно ветеринарно училиште (III 
степен на стручна подготовка) може и по влегува-
њето во сила на овој закон да т врши истите ра-
боти во таа организација. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. ^ 

411. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија издава 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА 
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за здравствената заштита на жи-
вотните/ \ 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година 

Број' 08-2421/1 Претседател 
7 јуни 1991 година на 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-

HOT ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
НА ЖИВОТНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита на животни-

те („Службен весник на СР Македонија“ 6poj 30/77, 
39/77, 41/78, 28/87, 51/88 И 20/90) ВО член 1 став 1 
бројот „76" се заменува со бројот „86". 

Член 2 
Во член 3 зборовите: „корисникот на животни 

во општествена сопственост“ се бришат. 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи-
„Републиката се грижи за здравствената зашти-

та на животните на целата територија на Република 
Македонија“. 

Член 4 
Во член 5 став 1 по зборот „овци“ се додава 

зборот „кози“ и се става запирка 

Член 5 
Во член 6 став 2 зборовите,: .,Извршниот совет 

на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 
Ставот з се брише. ч , 

Член 6 
Во член 7 став 1 но зборот „животните“ се до-

даваат зборовите.- „Републичката управа за ветери-
нарство наредува да“. 

Во став 2 зборовите: „републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборо-
вите. „и наредува нивно преземање министерот з а -
земјоделство, шумарство и водостопанство“ 

1 Ставот 3 се брише. 

Член 7 
Во членовите 8 и 10 зборовите, „републичкиот 

секретар за земјоделство и шумарство“ се , замену-
ваат со зборовите, „министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“. 

Член 8 i 
Во член 9 став 1 зборовите-, „донесува програ-

ма“ се заменуваат со зборовите „се грижи“. 
Во став 3 зборот „општината“ се заменува со 

зборовите- „министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“. 

, Член 9 
Во член 11 став 3 зборовите „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветеринар-
ството“ се заменуваат со зборовите. „Републичката 
управа за ветеринарство“. 

Член 10 
Bb ЧЈ^Н 12 став 1 зборовите-. „Управата за вете-

ринарна служба во состав на Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство (Управата за ветеринарство)" 
се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за 
ветеринарство“. 

Во став 3 зборовите: „Управата за ветеринар-
ство“ се заменуваат оо зборовите: „Републичката 
управа за ветеринарство“. 

Член 11 
Во член 15 став з по зборот „мострата“ запир-

ката се брише, а зборовите: „општинскиот ветери-
нарен инспектор и Управата за ветеринарство“ се 
заменуваат со зборовите: „и републичкиот ветери-
нарен инспектор“.' . 

Член 12 
Во член 16 став 2 се менува и гласи: 
„Држателот на кучиња, секоја година, во перио-

дот од октомври до ноември поднесува пријава до 
ветеринарната организација за бројот и намената на 
кучињата заради регистрација“. 

Во став 3 зборовите: „Управата за ветеринарство“ 
се заменуваат со зборовите: „министерот за земјо-
делство. шум,арство и водостопанство“ 

Став 4 се менува и гласи.-
„Ветеринарната организација набавува значки за 

регистрација, води регистар на пријавените кучиња 
и при вршењето на превентивната вакцинација про-
тив беснило ги внесува броевите од значките во 
регистарот“. 

Во став 7 зборот „општината“ се заменува со збо-
ровите „министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство “. 

Член 13 
Во членот 17 став 1 бројот „14" се заменува со 

бројот „10". 
Во ставовите 2 и 3 зборот „општинскиот“ се за-

менува со зборот „републичкиот“. 
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Член 14 
Во член 18 став 2 се брише 

Член 15 
Во член 21, зборот „општинскиот“ се заменува 

со зборот „републичкиот4'. 

Член 16 
Во член 25 став 1 зборовите, „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството“ се заменуваат со зборовите „републич-
киот ветеринарен инспектор“ 

Член 17 
Во член 27 став 1 зборовите ,,општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветеринар-
ство“ се замену,ваат со зборовите „републичкиот 
ветеринарен инспектор“. 

Во став 2 зборот „општината“ и зборовите-, „оп-
штинскиот, орган надлежен за работите на ветери-
нарството“ се заменуваат со зборовите: „министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“ 

Во став 3 зборот „општинскиот“ се заменува со 
зборот „републичкиот“. 

Став 4 се брише. 
Член 18 

Во член 28 зборовите: „општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарство“ се 
заменуваат со зборовите^ „републичкиот ветеринарен 
инспектор“. 

Член 19 
Во член 29 ставовите 1 и 2 зборот „општински-

от“ се заменува со зборот „републичкиот''. 
Став з се менува и гласи: 
„При појава или сомнение на заразни болести 

Републичката управа за ветеринарство ќе ги наре-
ди мерките пропишани во член 16 од Сојузниот ?а-
кон и член 30 од овој закон“ 

Член 20 
Во член 30 став 1 зборовите „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветеринар-
ството“ се заменуваат со зборовите „Републичката 
управа за ветеринарство“. 

Член 21 
Членот 31 се менува и глаои: 
„Републичкиот ветеринарен инспектор должен е 

за појавата и престанокот на заразна болест, писме-
но да ги извести ветеринарната организација на 
здружен труд, командата на единиците на Југосло-
венската народна армија и организациите на здру-
жениот труд и други правни лица што се занима-
ваат со сточарство на подрачјето на општината“ 

Член 22 
Во член 32 зборовите.- „општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на ветеринарството“ 
се заменуваат со зборовите: „Републичката управа 
за ветеринарство“, а зборовите, „општинскиот орган 
на управата надлежен за здравство“ се заменуваат со 
зборовите.- „Министерство за здравство“ 

Член 23 
Во член 33 зборот „општинскиот“ се заменува со 

зборот „републичкиот“. 
Член 24 , 

Во член 34 став 1 зборовите „републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат 
оо зборовите: „министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Став 2 се менува и гласи 
„Организациите од став 1 на овој член должни 

се за резултатот од лабораториското испитување, без 
оглед на тоа кој го доставил материјалот за испи-
тување, веднаш да го известат републичкиот вете-
ринарен инспектор“. 

По став 2 се додава нов став 3 КОЈ гласи 
,„За резултатот од извршените испитувања репуб-

личкиот ветеринарен инспектор ќе ја извести сгран-
ката од која е земен материјалот“ 

Член 25 
Во член 3i5 став 1 зборовите, „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството“ се заменуваат со зборовите „републич-
киот ветеринарен инспектор“. 

Во став 2 зборовите: „Управата за ветеринар-
ство“ се заменуваат со зборовите-, „министерот за зе-
мјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 26 
Во член 36 зборовите.- „Извршниот совет на Со-

бранието на оџштината" се заменуваат со зборови-
те „Владата на Република Македонија“ 

Член 27 
Во член 3:8 став з зборот „општинскиот“ се за-

менува со зборот „републичкиот“. 

Член 28 
Во член 39 став 1 зборовите: „Извршниот совет 

на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 
Во став 2 зборовите- „републичкиот секретар за 

земјодество и шумарство“ се заменуваат со зборо-
вите: „министерот за земјоделство, лумарство и во-
достопанство“. 

Член 29 
Во член 43 став 1 зборовите „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветеринар-
ството“ се заменуваат со зборовите, „републичкиот 
ветеринарен инспектор“, а зборовите.- „на подрачје-
то на својата општина“ се заменуваат со зборовите-
„на подрачјето на кое се појавиле“. 1 

Во став 2 зборовите. „Управата за ветеринар-
ство“ се заменуваат оо зборовите „министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство“ 

Член 30 
Во член 45 став 1 се менува и гласи: 
„Уверение за здравствената состојба на животни-

те издава овластена ветеринарна организација“ 

Член 31 
Во член 46 став 2 зборот „општинскиот“ се заме-

нува со зборот „републичкиот“. 
Во став 3 зборовите: „на пазариштето за живот-

ни како и условите за уредување“ се бришат, а збо-
рот „општина“ се заменува со зборовите: „министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Член 32 
Во член 47 став 7 зборот „Управата“ се ̂ замену-

ва со зборовите: „Републичката управа“. 

Член 33 
Во член 49 зборот „општината“ се заменува со 

зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“ 

Член 34 
Во член 52 став 1 и член 54 зборот „општински-

от“ се заменува со зборот „републичкиот“ 

Член 35 
Во член 58 став 2 се менува и гласи 
„Во објектите од став 1 на ОВОЈ член ,ветеринар-

но-санитарниот ред го контролира републичкиот ве-
теринарен инспектор“. 

Член 36 
Во член 59 ставовите 1 и 2 се заменуваат со 

нов став 1 кој гласи: ' 
„Функционерот што раководи со Републичката уп-

рава за ветеринар ство во согласност со Републички-
от санитарен и здравствен инспекторат издава вете-
ринарно-санитарна согласност за локација за изград-
ба, доградба и реконструкција на објекти за произ-
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водство, одгледување на животни со капацитет по-
голем од 50 грла говеда, коњи или свињи, 500 грла 
овци или кози, 1000 живина, објекти за инкубирање 
на јајца и производство на еднодневни пилиња, од-
гледување на дивеч, рибници за производство на крап 
поголеми од 2 ха, рибници за одгледување на пастрм-
ка, центри за вештачко осеменување и производство 
на оплодените јајце клетки, за објекти за колење н,а 
животни, објекти за обработка, преработка и склади-
рање (ладилници и друго) на производи и суровин,и 
од животинско потекло наменети за јавна потрошу-
вачка, објекти за собирање и откуп на млекар, ман-
дри, бачила, објекти (простории) во домакинството 
за обработка на млеко и изработка на производи од 
млеко, обработка и преработка на мед и собирање, 
сортирање и пакување на јајца, објекти за собира-
ње на мрши и отпадоци од животинско потекло, ја-
ми-гробници, животински гробиштаГ уреди за спалу-
вање на мрши (крематориуми), објекти за утврдува-
ње на причините за пцовисување, нештетливо отстра-
нување и искористување на животински мрши и от-
падоци од животинско потекло (кафилерии), објекти 
за откуп и складирање на кожи, објекти за продажба 
и издавање на лекови и објекти во кои се врши 
здравствена заштита на животните“. 

Во став 3 кој станува став 2 зборот „општин-
скиот“ се заменува со зборот „републичкиот“ 

Член 37 
Член 60 се менува и гласи-
„Ветеринарно-санитарна согласност за изградба, 

реконструкција или доградба на објектите од член 
59 став 1 издава Републичката управа за ветеринар-
ство 

Републичката управа за ветеринарство издава 
ветеринарно-санитарна дозвола за употреба или ко-
ристење на објекти од став 1 на овој член“. 

Член ЗЅ 
Во член 62 став 1 зборовите, „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите за ветеринар-
ство“ се заменуваат со зборовите. „Републичката уп-
рава за ветеринарство“, а зборот ,,општинскиот' се 
заменува со зборот ,,републичкиот“. 

Став 2 се брише. 

Член 39 
Во член 63 став 1 зборовите- „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството“ се заменуваат со зборовите: „Републич-
ката управа за ветеринарство“. 

Во став 2 точка 2 зборот „општинскиот“ се за-
менува со зборот „републичкиот“. 

Став 3 се менува и гласи: 
„Решение за надоместок донесува функционерот 

што раководи со Републичката управа за ветеринар-
ство“ 

Став 4 се менува и гласи 
„Кон барањето од став нa овој член покрај 

списите од став 2 се приложува и записникот од 
член 62 став з на овој закон и потврда издадена од 
републичкиот ветеринарен инспектор за патолошко-
анатомскиот наод при прегледот на грлата заклани 
поради туберкулоза“. 

Член 40 
Во член 64 став 1 во точка 4 по зборот .,коле-

ње“ се додаваат зборовите: „или убивање“. 
Во став 2 зборовите ,,општинскиот о^ган на уп-

равата надлежен за работите на ветеринарството“ се 
заменуваат со зборовите „функционерот што рако-
води со Републичката управа за ветеринарство“. 

Член 41 
Член 65 се менува и гласи: 
„Републиката ги поднесува трошоците зa-
l, Превенирањето, дијагностицирањето, сузбивање-

то и искоренувањето на лигавката и шалот, чумата 
кај говедата, белодробната зараза кај говедата, аф-

ричката чума кај коњите, афричката чума кај сви-
њите, сипаницата ка ј овците и козите, везикуларни-
от стоматит кај свињите и дурината; 

2. Обезбедување на резерва на вакцина против 
лигавка и шал,-

3. Превентивна вакцинација и сузбивање на ан-
траксот и шушкавецот во индивидуалните стопан-
ства, 

4. Сузбивање на беснилото, вклучувајќи ги и тро-
шоците за вонредната вакцинација на кучињата што 
се врши по наредба при појават,а на беснилото; 

5. Сузбивање на чумата кај свињите, чумата и 
атипичната чума кај пернатата живина, вклучувајќи 
ги трошоците на вонредната вакцинација на свињи-
те, односно пернатата живина во заразените и за-
грозените населени места, што се врши по наредба, 
во индивидуалните стопанства; 

6. Задолжителни масовни прегледи на копитарите 
на сакагија, како и трошоците на сузбивањето и иско-
ренувањето на оваа зараза во индивидуалните сто-
панства; 

' 7. Ретуберкулинизација на позитивните и сомни-
телните грла на туберкулоза; 

8. Земањето крв за преглед на бруцелоза и леп-
тоспироза кај животните од индивидуалните стопан-
ства; 

9. Земање, пакување и испраќање на материјал 
за лабораториско испитување и на лабораториско 
испитување на болестите од член 2 на 'Сојузниот за-
кон и член 6 на овој закон, за материјалите земени 
за испиту.вање од индивидуалните стопанства; 

10. Уништување на мачки и кучиња скитници и 
уништување на мачки и кучиња наредено при дузби-
вањето на беснило и ехишжокоза; 

11. Дезинфекција при сузбивањето на заразните 
болести од точка 1 на овој член, на болестите од 
член 66 на овој закон и при сузбивање на антрак-
сот, шушкавецот, беснилото, сакагијата, туберкуло-
зата и бруцелозата; 

12. Санација на „метилавите" пасишта, 
13. Надоместок за убиени' или заклани животни, 

односно уништени предмети поради извршување на 
мерките од Сојузниот закоп и овој закон, во врска 
со сузбивањето и искоренување^ На болестите од 
член 2 на Сојузниот закон и член 6 на овој закон, 

14. Подготвеноста и ангажирањето на ветеринар-
ните организации за спроведување на мерките од 
член 27 на овој закон како и на заразните болести од 
точка 1 на овој член, и 

15 Екипи на ветеринарните стручњаци од член 
39 на овој закон. 

Член 42 
Во член 66 зборот „општината“ се заменува со 

зборот „Републиката“. 

Член 43 
Член 67 се брише. 

\ 

Член 44 
Во член 68 став 1 бројот „16" се заменува со 

бројот „21". 
Во став 2 бројат „49" се заменува со бројот „57" 
Во став 3 зборовите: „Извршниот совет .на Со-

бранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 
Во став 4 зборот „општината“ се заменува со 

зборовите-, „министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“. 

Член 45 
Член 69 се менува и гл,аси: 

„Од средствата од наплатената такса од член 68 
став 1 на овој закон, 80 проценти се уплатуваат на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, а 20 пррценти се уплатуваат на сметка 
на овластената ветеринарна организација и служат 
за покривање на трошоците за издавањето на увере-
нијата за здравствената состојба на животните. 

На Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство ое уплатуваат и средства (остваре-
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ни) од извршените ветеринарно-санитарни инспекци-
ски прегледи од член1 57 од СОЈУЗНИОТ закон, член / 
68 став 5 од овој закон, и таксата за држење на кучи-ч 
ња од член 18 став 1 од овој закон“ 

Член 46 
Член 70 се менува и гласи: 
„Средствата на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство се користат за намиру-
вање на трошоците предвидени во член 65 и член 

66 на овој1 закон. 
По намирување на трошоците од член 65 и 

член 66 на овој закон, преостанатите средства мо-
жат да се употребат за следните намени: 

1. Давање партиципација за изградба на објекти 
и набавка на опрема за не штетно отстранување на 
мрши и отпадоци од животни, за изградба и опре-
мување на дезинфекциони станици, за набавка на 
опрема за дезинфекција и за изградба на корито за 
капење на овци, 

2 Давање партиципација за набавка на лабора-
ториска опрема на ветеринарно-дијагностички органи-
зации ; 

3. За проектирање на објекти за отстранување 
на мрши и отпадоци од животни и дезинфекциони 
станици,- и 

4 За опремување и оспособување на теренска 
работа на Републичката ветеринарна инспекција. 

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се 
користат според Годишната програма за користење 
на средства за здравствена заштита на животни те 
што ја донесува Владата на Република Македонија 

Средствата од Програмата од став 2 на ОВОЈ 
член, што не се потрошени во текот на годината се 
пренесуваат во наредната година“ 

Член 47 
Членовите 71 и 72 се бришат 

Член 48 
Во член 73 зборовите: „го вршат општинскиот 

орган ,на управата надлежен за работите од ветери-
нарството и Управата за ветеринарство“ се заменува-
ат со зборовите: ,,го врши Републичката управа за 
ветеринарство“. 

Член 49 
По член 73 се додава нов. член 73-а кој гласи 

„Член 73-а 
За ветеринарен инспектор може да биде назна-

чен дипломиран ветеринарен лекар со положен стру-
чен испит. 

Легитимацијата со која ветеринарниот инспектор 
го докажува своето службено својство |а издава 
функционерот што раководи со Републичката упра-
ва за ветеринарство. 

Се овластува министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство да го пропише Образецот и 
начинот на издавањето на легитимацијата“. 

Член 50 
Во член 74 зборот „општината“ се заменува со 

зборбвите^ „министерот за земјоделства, шумарство 
и водостопанство“. 

Член 51 
Член - 76 се менува и гласи: 
„Работите на ветеринарната инспекција, Репуб-

личката управа за ветеринарство ги врши преку ре-
публички ветеринарни инспектори. 

Ветеринарниот 'инспектор ги врши следните ра-
боти: 

1. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите 
и просториите во кои се чуваат или одгледуваат 
ЖИВОТНИ; 

2. Ветеринарско-санитарен преглед на објектите 
и просториите за колење на животните, обработка, 
преработка, складирање и промет на животински про-
изводи и суровини од животинско потекло,-

3. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите 
за откуп, продажба, догони, смотри, изложби на жи -
вотни, пазари, саеми и друго; 

4. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите 
з,а производство, складирање и продажба на сточна 
храна, суровини и додатоци кои се користат за про-
изводство на сточна храна, 

5. Ветеринар ек о-санитар ен надзор над објектите 
и опремата за собирање, нештетливо отстранување и 
искористување на животински мрши, конфискати и 
отпадоци од животинско потекло и на објектите за 
утврдување на причините за пцовисувањето на жи-
вотните; 4 

6 Ветеринарско-санитарен надзор во карантинот 
за животни, 

7. Надзор над спроведувањето на мерките од 
Наредбата за преземање на мерки за заштита на 
животните од заразни болести; 

8. Ветеринарскосанитарен надзор на производ-
ството на семе за вештачко осеменување и на опло-
дени јајце-клетки за оплодување на животни, над-
зор над спроведувањето на мерките во репродукција 
и вештачко осеменување на животните, одбирање на 
машки приплодни грла наменети за производство на 
семе за вештачко осеменување и користењето на 
машки приплодни грла за природен јавен припуст, 

9 Ветеринарско-санитарен преглед на животни 
пред колење, на производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло на местото на производството, 
складирањето и прометот (продажба); 

10. Ветеринарско-санитарна контрола на сточна 
храна, суровините и додатоците кои служат за про-
изводство ' на сточна храна, на местото на производ-
ството, складирањето и прометот; 

11. Контрола на употреба на лекови, помошни 
лековити средства, средства за радиолошко, биолош-
ко, хемиска заштита и средства за дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација и на начинот на нивното 
чување, складирање и продажба,-

12. Контрола на спроведувањето на дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација; 

13. Ветеринарско-санитарен преглед на пратки на 
животни, животински суровини, производи и отпа-
доци од животинско потекло при утовар, претовар и 
растовар,-

14. Ветеринарско-санитарен преглед на средствата 
за превоз на пратки на животни, животински суро-
вини, производи и 'отпадоци од животинско потекло 
и сточна храна; 

15. Нареди отстранување на недостатоците што 
ќе ги утврди при вршењето на надзорот; ч 

16. Забранува натамошна изградба или рекон-
струкција на објекти ако немаат ветеринарско-сани-
тарна согласност, или ако изградбата или реконструк-
цијата се врши спротивно на издадената согласност,-

17. Забранува користење на изградениот, догра-
дениот или реконструираниот објект ако објектот -
нема ветеринарско-санитарна дозвола; 

18 Изрекува парична (мандатна) казна на лице 
место, 

19. Контрола над собирањето на средства од 
такси за уверенијата за здравствената состојба на жи-
вотните; и ч 

20. Други работи и презема мерки утврдени со 
овој закон, со Сојузниот закон и прописите донесени 
врз основа на нив“. 

Член 52 
Член 77 се менува и гласи-
„Ако ветеринарниот инспектор, при вршењето на 

надзорот утврди дека прописот не е применет или 
неправилно е применет, односно прописот е повре-
ден или ако не се преземени пропишаните дејствија 
или мерки, должен е за утврдените состојби да со-
стави записник и со решение да нареди извршување ^ 
на пропишаните дејствија или мерки, односно отстра-
нување на утврдените неправилности. 

Во случаи кога постои непосредна опасност по 
животот на луѓето или животните, ширење на зараз-
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ни бблести или причинување на значителни штети, 
ветеринарниот инспектор може да издаде усна на-
редба за отстранување на непосредната опасност, а 
во рок од три дена од издавањето на усната наредба, 
да издаде и писмено решение. 

Ако ветеринарниот инспектор при вршењето на 
надзорот утврди неправилности од други области 
должен е да го извести надлежниот орган на упра-
вата и да бара нивна интервенција“ 

Член 53 
По член 77 се додаваат нови членови 77-а, 77-6, 

17-в и 77-г кои гласат 
„Член 77-а 

Ако лицето, ветеринарската станица или друга 
организации задолжени со издаденото решение не 
ги преземаат пропишаните дејствија или мерки, од-
носно не ги отстранат утврдените неправилности во 
определениот рок или на одреден начин, ветеринар-
ниот инспектор ќе побара, тоа да го стори друго 
лице, орган или друга организација на сметка на 
прекршителот 

Ако решението на ветеринарниот инспектор не 
може да се изврши поради спречување на извршу-
вањето, ветеринарниот инспектор ќе побара помош 
од органот за внатрешни работи 

Член 77-ј.б 
Ветеринарниот инспектор има право да земе мос-

три од производи, суровини од животинско потекло, 
сточна храна, материјали за лабораториско испиту-1 

вање и друго и да ги испраќа на анализа, односно 
вештачење (суперанализа) 

Трошоците на анализата или суперанализата, од-
носно вештачењето, ги поднесува правното лице или 
граѓанин кои ги произвеле или ставиле во промет 
суровините или производите од кои е земена мостра-
та, односно од кои е земен материјалот за испиту-
вање 

Член 77-в 
Ветеринарската станица, друго правно лице и 

граѓанин чија работа се наоѓа под надзор на вете-
ринарскиот инспектор, должни се да му овозможат 
да врши надзор и да му дадат потребни податоци 
и известувања, односно да дозволат земање на мос-
три 

Член 77-г 
Против решението на ветеринарен инспектор мо-

же да се изјави. жалба до Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието ако тоа се однесува на спречување на појави 
или Мирење на заразни болести кај животни или по-
стои непосредна опасност по здравјето или животот 
на животните или ..луѓето, или ако со неговото не-
извршување би се причинила значителна материјал-
на штета“. 

Член 54 
Во член 78 зборот „општествена“ се брише. 

Член 55 
Во членот 79 ставовите 1 и 2 зборот „општестве-

но“ се брише, а во, точка 1 на став 1 зборот „опш-
тината“ се заменува со'зборовите: „Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Точка 9 се менува и гласи-
„Без ветеринарско-санитарна согласност гради 

или врши реконструкција или без ветеринарно-сани-
тарца дозвола пушта објект во употреба (член 60)". 

Член 56 
Bо членот 80 ставовите 1 и 2 зборот „општестве-

но“ се брише, во точка 5 на став 1 зборот „општин-
ски“ се заменува со зборот „републички“, а зборо-
вите: „и на Управата за ветеринарство“ се бришат. 

Во точка 8 зборовите: „општинскиот' орган на 
управата за ветеринарство, односно до надлежната 
месна заедница“ се заменуваат со зборовите- „ве-
теринарна организации" 

Во точка 17 зборовите: „известат странката од 
која потекнува материјалот, надлежниот општински 
ветеринарен инспектор и Управата за ветеринарство“ 
се заменуваат со зборовите, „републичкиот ветери-
нарен инспектор“. 

Точка 23 се менува и гласи: 
„на ветеринарскиот инспектор не му овозможу-

ваат вршење на надзор и не ги дадат потребните 
податоци и известувања или не дозволат земање на 
мостри (член 77-в)". 

Член 57 ' ' 
По член 81 се додава нов член 81-а кој гласи-

- „Член 81-а 
За прекршок од член 79, член 80 и член 81 на 

овој закон покрај паричната казна на сторителот ќе 
му се изрече и заштитна мерка одземање на пред-
метите, средствата, животните, производите и суро-
вините од животинско потекло, што биле употребени 
за извршување на прекршокот или што се приба-
вени, односно што настанале со извршувањето на пре-
кршокот“. 

Членов 
По член 86 се додава нов член 86-а кој гласи 

„Член 86-а 
Средствата што досега се уплатуваат на Посеб-

ната општинска сметка за здравствена заштита на 
животните, во рок од 8 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, да се уплатат на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство со состојба затекната на денот на влегува-
њето во сила на овој закон“ 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за ветеринарна инспек-
ција („Службен весник на Република Македонија“ 
број 45/73 и 20/90)". 

Член 60 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

412. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

з на Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за заштита на растенијата од 
болести и штетници, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година. 

Бр 08-2422/1 
7 јуни 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за заштита на растенијата од болес-

ти и штетници („Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“ број 39/77, 51/88 и 20/90) 
членот 2 се брише. 

Член 2 
Во членот 3 став 1 зборовите: „Извршниот со-

вет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“ 
Ставот 2 се брише. 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи 
„Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство се грижи за, спроведување на мер-
ките за заштита на растенијата на територијата на 
Републиката и преку организирање извештајно-прог-
нозна служба за заштита на растенијата презема 
мерки за спречување и сузбивање на растителните 
болести и штетници 

Во извршувањето на мерките за заштита на рас-
тенијата кога болестите или штетниците ќе се поја-
ват за прв пат или во пренамножена форма со свои 
средства учествуваат држателите на растенијата, а 
делумно или во целост и Републиката“ 

Член 4 
Во членот 6 ставот 3 се менува и гласи-
„Мерките од ставовите 1 и 2 на овој член ги 

наредува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство“ 

Член 5 
Во членот 7 ставот 3 се менува и гласи 
„Мерките од ставовите 1 и 2 на овој член ги 

наредува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство“ 

Во ставот 4 зборовите „Собранието на општи-
ната“ се заменуваат со зборовите ,„Министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство“ 

Член 6 
Во членот 8 став 1 зборовите, „општините се 

должни на своето подрачје да организираат“ се за-
менуваат со зборовите- „Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство е должно да 
организира“ 

Во ставот 2 зборот „општината“ се , заменува 
со зборовите „Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“. 

Во ставот 3 зборовите- „републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со збо-
ровите „министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство“. 

Член 7 
Во членовите 9 и 10 зборовите- „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со 
зборовите.- „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Член 8 , 
Членот 11 се менува и гласи. 
„Ако се открие појава на нова растителна бо-

лест, односно штетник или ако постои сомнение за 
појава на растителна болест, односно штетник во 
пренамножена форма, држателите на растенијата и 
организацијата од член 8 став 2 се должни веднаш 
по откривањето на болеста, односно штетникот да 
го известат Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“ 

Член 9 
Во членот 12 зборовите: „општинскиот орган 

на управата надлежен за работите во областа на зем-
јоделството и шумарството“ се заменуваат со збо-
ровите: „Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“. 

Член 10 
Во членот 13 став 2 зборовите, „општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со 
зборовите- „Министерството за'земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Во ставот 4 зборовите „републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со збо-
ровите: „министерот за земјоделство, шумарство, и 
водостопанство“ 

Ставот 6 се менува и гласи-
„Организациите од став 4 на овој член, по из-

вршениот преглед, се должни за најдената состојба 
да го известат Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“. 

Во ставот 7 зборот „општината“ се заменува со 
зборовите „министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“ 

Член 11 
Во членот 15 став 1 зборовите „извршниот со-

вет на собранието на општината“ се заменуваат со 
зборовите.- ,министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“ 

Во ставот 2 зборовите. „Извршниот совет на Со-
бранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. 

Член 12 
Во членот 17 став 2 зборовите, „републичкиот 

секретар за земјоделство и шумарство“ се замену-
ваат со зборовите- ,„министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“, а зборовите: „републич-
киот секретар за здравство и социјална политика“ 
се заменуваат со зборовите- „министерот за здрав 
ство“ 

Член 13 
Во членот 18 став 1 зборовите „републичкиот 

орган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“, а во точка 1 по зборот „Ре-
публиката“ се става точка и зборовите до крајот 
на точката се бришат 

Точката 2 се менува и гласи 
„Да им дава на држателите на растенијата струч-

ни упатства заради обезбедување единство во спро-
ведување на тие мерки и да ,дава стручна помош 
при нивното спроведување“. 

Член 14 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Трошоците од член 10 и член 18 точка 4 од 

овој закон ги поднесува Републиката“ 

Член 15 
Во членот 20 став 2 се брише 

Член 16 
Во членот 21 став 2 зборовите „општинскиот 

срган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со 
зборовите- „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“. 

Член 17 
Во членот 23 став 3 зборовите- „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството“ и во ставот 4 
зборот „општината“ се заменуваат со зборовите-
„Министерството за земјоделство, шумарство и водо^ 
стопанство“, а по зборот „растенијата“ се става точ-
ка, и зборовите до крајот на ставот се бришат 

Член 18 
Во членот 24 став 2 зборот „општина“ се заме-

нува со зборовите , Владата на Република Македо-
нија“ се става точка, а зборовите до крајот на ста-
вот се бришат. 

Член 19 
Во членот 25 став 3 зборовите: „Републичкиот 

орган на управата надлежен за работите во област^ 
на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со 
зборовите- „Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство“ 
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Член 20 
Во членот 26 став 2 зборовите. „Републичкиот 

секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заме-
нуваат со зборовите „Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство“, а зборовите „ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ 
се заменуваат со зборовите- „министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство“. 

Во ставот 3 зборовите: „Извршниот совет на 
Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“ 

Член 21 
Во членовите 27 и 30 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за работите во об-
ласта на земјоделството и шумарството“ се замену-
ваат со зборовите: .,Републичкиот инспекторат за 
земјоделство и шумарство“ 

Член 22 
Во членот 31 ставовите 2 и 3 зборовите „оп-

штинскиот орган на управата надлежен за земјодел-
ство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Ре-
публичкиот инспекторат за земјоделство и шумар-
ство“ 

Во ставот 5 зборовите: „републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со збо-
ровите: „министерот за .земјоделство, шумарство и 
водостопанство“ 

Член 23 
Во членот 32 став 2 зборот ,„општината“ се за-

менува со зборот „Републиката“ и се става точка 
а зборовите до крајот на ставот се бришат 

Член 24 
Членот 36 се менува и гласи 
„Надзор над спроведувањето на одредбите на,' 

сојузниот закон и овој закон, како и на прописите 
донесени врз основа на овие закони врши Републич-
киот инспекторат за земјоделство и шумарство“ 

Член 25 
Во членот 37 став 1 зборот „општинскиот'' се 

заменува со зборот „републичкиот“, а по точката 
11 се додаваат три нови точки кои гласат 

„12/ да врши надзор и контрола над работата 
на стручната служба за заштита на растенијата, 

13) да врши надзор и контрола над работата на 
стручната служба која врши здравствена контрола 
на растенијата во внатрешниот промет и извозот 
надвор од нашата земја на пратките на растенија, 
снабденоста со уверенија за здравствената состојба 
на растенијата и 

14) да врши и други работи што и се ставени 
во надлежност со сојузниот и овој закон“. 

Член 26 
Членот 38 се брише 

Член 27 
Во членот 39 став 1 точка 2 и членот 40 став. 

1 точки 2, 3 и 4 зборовите , општинскиот орган 
на управата надлежен за работите во областа на зем-
јоделството и шумарството'' се заменуваат со зборо-
вите „Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“ 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

413. 
Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 

3 на Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за комуналните такси, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година. 

Бр. 08-2423/1 
7 Јуни 1991 година 

Скопје ' 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за комуналните такси („Службен вес-

ник н а СР М а к е д о н и ј а “ б р о ј 45/72, 39/77, 42/80, 
51/88 и 11/91), ЕО членот 7 став 1 по точката 6 се 
додаваат две нови точки 7 и 8 кои гласат-. 

„7 За истакнување на фирма, односно назив на 
деловните простории во пасивните населени места 
со изразена миграција во Републиката“. 

„8. Дефицитарни занимања и занаети во изуми-
рање, утврдени со Одлука на Владата на Република 
Македонија“ 

Ставот 2 се брише 
По досегашниот став 4 кој станува став 3 се 

додава нов став 4 КОЈ гласи.-
„Населените места од став 1 точка 7 на овој 

член ги определува Владата на Република Маке-
донија по претходно мислење на собранието на соод-
ветната општина“ 

Член 2 
По членот 14-в се додава нов член 14-г кој 

гласи. 
„Член 14-г 

Приходите од комуналните такси се отстапуваат 
на општината во која се остварени. 

Член 3 
Во членот 16-а во Тарифата за комуналните 

такси во тарифниот број 1 по точката а) се додава 
нова точка а-1) која гласиш 

,,al) деловните простории на граѓаните кои са-
мостојно вршат стопанска и професионална дејност, 
а данокот го пла“ќаат во паушален износ 1.000". 

Во тарифниот број 1 во точката б) по зборот 
„услугите“ се додаваат зборовите: „освен за продав-
ници, киосци, деловни единици и слично за кои 
таксата изнесува 3 ооо динари“. 

Во тарифниот број 4, бројот „10" се заменува 
со бројот „3" 

Во тарифниот број 10 бројот „20" се заменува 
со бројот „3".-

Член 4 
По исклучок од тарифниот број 2 од Тарифата, 

за 1991 година за договорите за ангажирање на 
угостителските капацитети (договор за алотман), склу-
чени до денот на влегувањето во сила на ОВОЈ за-
кон ќе се применува таксата за привремен престој 
на лица (дневно) пропишана во 1990 година 

Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди 
пречистен текст на Законот за комуналните такси. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонка“ 
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414. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за! 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
7 јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1991 
ГОДИНА 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените краиш-
та за 1991 година што го донесе Уџравниот одбор 
на фондот за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта, на сед-
ницата одржана на 19 април 1991 година х 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-2424/1 Претседател 

7 јуни 1991 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с р, 

415. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 јуни 1991 , 
година, дрнесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАША-

ЊА НА ИЗБОРР1ТЕ И ^МЕНУВАЊАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I Се овластува Комисијата за прашања на избо-

рите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија во името на Собранието на Република 
Македонија да врши именување и 'разрешување на 
претставници (на општествената заедница во органи-
те на управување и на членови на конкурсните ко-
мисии за именувања на работоводни органи на орга-
низациите и заедниците во општините, определени 
со закон или со друг акт на Собранието 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2410 Претседател 
7 јуни 1991 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с р, 

416. 
Врз основа на член 165 од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр 10/83, 
43/85, 50/87, 27f/88, 36/89 и 42/90), Собранието' на 
Република Македонија на седницата одржана на 7 
јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИН-

СТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И 
ТУБЕРКУЛОЗА НА РМ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот 
на Институтот за белодробни заболувања и тубер-
кулоза на РМ — Скопје, а се однесуваат на- дејнос-
та на здравствената организација; начинот на остват 

' рување на здравствената заштита на граѓаните во 
здравствените организации, донесувањето на плано-
ви; здружувањето на средства и нивната намена“; 
користењето на средствата,- општонародната одбрана 
и општествената самозаштита; начинот на одлучува-
ње на претставниците на општествената заедница и 

условите за именување на индивидуалниот, односно 
на претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган, што го донесоа работниците на Институтот 
на референдумот одржан на 9 март 1989 година 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2411/1 Претседател 
7 јуни 1991 година на Собранието ца Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с р, 

417. 
Врз основа на член 229 став 2 и член 230 од 

Законот за органите на управата („Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ бр 40|/|90), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7 Јуни 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА ВТОРОСТЕПЕНА 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ВО СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се образува Второстепена дисциплинска коми-
сија во Собранието на Република Македонија во 
состав -

Претседател 
Коле Лулевски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
заменик на претседателоЈ 
Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
Членови-
Неим Салмани, пратеник, во Собранието на Ре-

публика Македонија, џ 
Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија 
Заменици на членовите-
Санде Давчев, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија, и 
Драги Гроздановски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија 
II. Комисијата ќе одлучува по жалбите изјавени 

против решенијата на секретарот на собранието на 
Република Македонија или лицето кое тој Јќе го 
определи, а со кои е изречена мерка за повреда 
на работните обврски! 

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

Бр. 10-2442/1 “ Претседател 
7 јуни 1991 година на Комисијата за прашања на 

Скопје избооите и именувањата, 
Никола Крстески, сл р ( 

418 
Врз основа на член 39, став 2 и 3 од Закону 

за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“" 
бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 
47/90 и 21/91), и член 45 од Законот за Владата на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“ бр 38/90), Владата на СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИ И 
ПОГРАНИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО КОИ ОБВРЗНИЦИ-
ТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СЕ ОСЛОБОДУ-
ВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат ридско-планин-

ски и погранични подрачја во кои обврзниците од 
земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на 
данок во 1991 година 

Член 2 
Како ридско-планински и погранични подрачја од 

член 1 на оваа одлука се сметаат и тоа: 
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4 ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

Ред 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Вејсели Башибос 
2. Прстен Булунтули 
3 Башибос Ѕ 
4. , Кочули 
5. Бајрамбос 
6. Башали . 
7. Плавуш 
8. Баракли 
9. Тунели 

10 Аризли 
11. Казандол 

5 ВО ОПШТИНА ВИНИЦА 

Ред 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1 Драгобраште ' 
2 Пекљани 
3 Крушево 
4. Трсино 
5. Лаки 
6 Калиманци 
7 Грљани 
8 Виничка Кршла 
9. Градец 

6 ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

Ред 
бр ридско-планински погранични подрачја 

1 Ѓопчели ' 
2 Сермени 
3. Чаушли Куртамазли 
4 Петрово Ѓопчели 
5 Џумабос Николиќ 
6. Дурутли 
7 Севендекли Органџали 
8. Куртамазли Сременин 
9. Органџали Севендекли 

10. Хума ДУРУТЛИ 
11. Конско Кованци 
12 Габрово 

7. ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Ред. 
погранични подрачја бр ридско-планински погранични подрачја 

1. 
1 

Аџиевци Аџиевци 
2. Беличица Битуше 
3. Бибај Велебрдо 
4. Битуше Присојница 
5 когдево 1 Бибај 
6. Бродец Бродец 
7 Велебрдо Врбјане 
8. Видуше Врбен 
9. Врбен Греќај 

10. Врбјани Жужње 
11. Галичник Ничпур 
12 Сушица Тресонче 
13. Горјане Трново 
14. Горно Гоновица Ќафа 
15. Долно Јеловце Тануше 
16. ДУФ Требиште 
17. Ѓурѓевиште Несторово 
18. Ж. Река Рибница 
19. Жировница Јанче 
20. Жужње Страјане 
21. Калиште Сушица 
22. Кичиница Сретково 
23. Корито 

Сретково 

24. Кракорница 

1 ВО ОПШТИНА БЕРОВО 
Ред 
бр ридско-планински погранични подрачја 

1 Митрашинци Двориште 
2 Двориште 
3 Панчарево 

2 ВО ОПШТИНА БИТОЛА 
Ред 

погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 
1. Балдовенци Барешани 
2. Брник Брод 
3 Брод Велесело 
4. Будимирци Гермијан 
5 Бележело Гнеотино 
6 Врањевци 
7 Гнилеш \ ' Добревени 
8 Гопеш ч Драгош 
9 Г Орахово Жабени 

10. Градешница Живојно 
Злокуќани 11 Грнушта 
Живојно 
Злокуќани 

12 Грумази Канино 
13. Добровени Кишава 
14 Д. Орехово Кременица 
15. -Древени Лажец 
16 Злокуќани ^Меџитлија 
17 Зовиќ Оптичари 
18, Живојно Острец 
19. Ивени Петалино 
20 Маково Полог 
21 Маловиште Породин 
22 Магленци Скочивир 
23 Метимир Сливница 

Совиќ 24 Моино v 
Сливница 
Совиќ 

25 Нижеполе Средно Егри 
26 Облаково 
27 Орле 
28. Острец 
29 Паралово 
30. Полог 

1 

31 Гопеш 
32. Скочивир 
33. Сливница 
34. Снегово 
35. Сович 
36. Старовина 
37. Старо Змирнево 
38. Стрежево 
39. Тепавци 
40. Црничани 
41. Арматуш 
42. Братин Дол 
43. Магарево 
44. Свиниште 
45 Црноец 
46 Гермијан 

3 ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 
Ред 

погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 
, 1 Барбарес 

2. Бенче , 
3. Битово 
4. Ботушје 
5: Брезница 1 

6. , Брест 
7. Волче 
8. Заград 
9. Звечан 

10. Косово 
11. Крушје 
12. Лупиште 
13. Г. Рамне 
14. Растеш v 
15. Сушица 
16. Тажево 
17. Томино село 
18. Требовље 
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1 2 3 

25. Куново 
26. Лазарополе 
27. Леуново 
28. Ломница 
29. Маврово 
30. Митрови Крсти 
31. Нистрово 
32. Ничпур 
33. Никифорово 
34 Ново Село 
35. Орќуше 
36. Падалиште 
37. Печково 
38. Присојница 
39. Рибница 
40. Ростуша 
41. Сенце 
42. Симница 
43. Србиново 
44. Сретково 
45 Тануше 
46. Требиште 
47 Трново 
48 Страјане 
49. Ќафа 
50. Церово 
51., Ново Село 

1 
8 ВО ОПШТИНАТА ДЕБАР 

Ред. 
погранични подрачја бр, ридско-планински погранични подрачја 

.1. Коџаџик 
2 К Елевци 
3. Татар Брештани 
4 Г Косоврасти Долгаш 
5. Броштица Житинени 
6 Брештани 
7 Долгаш М Папрадник 
8 Житинени Отишани 
9 Отишани Горенци 

10 Џепиште 
Праленик И . Праленик Праленик 

12. Осолница Сушица 
13 Д. Косоврасти Хаме 
14 Бајрамовци Д. Косоврасти 
15. Д. Мелничани Бајрамовци 
16 Г Мелничани Рајчица 
17. Могорче Џепиште 
18. Евла 
19. Новак 
20 Пареши 
21. Осој -

9 ВО ОПШТИНАТА ДЕЛЧЕВО 

Ред. 
погранични подрачја бр- ридско-планински погранични подрачја 

1. Чифлик Ветрен 
2 Бигла 
3. Ветрен Вратиславци 
4 Киселица 
5 Вратиславци Киселица 
6. Драмче Селник 
7. Дулица Стамор 
8. Косевица Истевник 
9. Костин Дол К. Дабје 

10 Моштица Луковица 
11. Разловци Косевица 
12. Саса Моштица 
13. Селник Полето 
14 Тодоровци Саса 
15. Косово Дабје 

10. ВО ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР 

Ред 
погранични подрачја бр. ридско-планинеки погранични подрачја 

1. Базерник 
2 Боиште 
3 Брезово 
4 Вирово 
5 Големо Илино 
6 Доленци 
7 Железнец 
8. Зашле 
9. Лесково 

10. Мало Илино 
11. Расово 
12 Смилево 
13. Церово 

11 ВО ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

Ред 
бр. ридско-пл ̂ шински погранични подрачја 

1. Бојанчиште Бојанчиште 
2. Бохула Мајдан 
3. Галиште Мрежичко 
4 Грбовец Радња 
5 Горниково Бохула 
6. Горна и Долна Бошава Рожден 
7. Добротино 
8 Драгожел 
9. Мрежичко 

10 Кошани 
11. Конопиште 
12. Клиново 
.13 Куманичево 
14. Крњево 
15 Мрзен Сраовци 
16 Драдња 
17. Бегниште 
18 Праведник 
19 Рожден 
20 Радња 
21 Кесендре 
22. Сирогово 
23. Фариш 
24. Чемерско 
25 Шешково 

12 ВО ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

Ред. 
бр ридско-планински погранични пздрачја 

1 Длапкин Дол 
2. Лавчани 
3 Јаворец 
4 Горно и Долно Добреноец 
5 Белица 
6 Козица 
7. Јудово 
8. Велмевци 
9. Кладник 

10 Кленоец 
11. Душегубица 
12 Зајаско Речани 
13. Бачишта 
14. Лешница 
15. Ехловец 
16 Туин 
17 Ново Село 
18 Прострање 
19 Папрадиште 
20 Попоец 
21. Иванчишта 
22. Тајмиште 
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1 2 3 

24 Рабетино 
25 Дупјани 
26 Козичино 
27 Бериково 
28 Патеец 
29 Цер 
30 Видрани 
31 Букојчани 
32 Кнежино 
33 Мало и Големо Црско 
34. Извор 
35 Малкоец 

13 ВО ОПШТИНАТА КОЧАНИ 

Ред 
бр ридско-планински погранични подрачја 

1 Рајчани Цера 
2 Пантелеј 
3 Нивичани 
4 Безиково 
5 Пресека 
6 Цера 
7. Глововица 
8 Ново Село 
9 Небојани 

10. Костин Дол 
И Полаки 
12. Речани 
13 Вранинци 
14 Јастребник 
15. Горно Градче 1 
16 Припор 
17 Црвена Нива 
18. Лешки 

14 ВО ОПШТИНАТА КРАТОВО 

Ред 
погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 

1 Горно Кратово 
2. Куново 
3. Кнежево 
4. Којково / 

5 Каврак 
6. Нежилово 
7. Емирица -

8 Луково 1 

9 Мушково 
10 Близанци 

15 ВО ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА 

Ред. 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Баштево К Дол 
2. Борово Г. Црцорија 
3. БАС М. Црцорија 
4. Варовиште Трново 
5. Герман Узем 
6. Градец Кркља 
7. Гулинци Костур 
8 Голема Црцорија Луке 
9. Дубровница Дубровница 

10. Дрење ПодржиКоњ 
11. Дурачка Река Осиче 
12. Дренак Киселица 
13. Жидилово Варовиште 
14. Криви Камен БАС 
15 Крстов Дол Станци 

1 2 3 

16 Киселица 
17. Кошари 
18 Луке 
19. Лозаново 
20. Метежево 
21 Мала ЦрцориЈа 
2?. Нерав 
23. Огут 
24 Осиче 
25. Палиште 
26 ПодржиКоњ 
27 Станча 
28. Трново 
29 Узем 
30. Кркња 
31. Костур 
32. Станци 
33. Мартиница -
34. Конопница, 

- 16 ВО ОПШТИНАТА КРУШЕВО 

Ред 
ридско-планински погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 

1 Арилево ј 
2 Бирино 
3. Белушино 
4 Г Дивјаци 
5 Д Дивјаци 
6 Кочишта 
7 Крушево 
8 Норово 
9 Острилци 

10. Пуста Река 
11 Растојца 
12 Селце 

17 ВО ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

Ред. 
ридско-лланински погранични подрачја бр. ридско-лланински погранични подрачја 

1 Алгуња 
2. Алашавце 
3 Алинце 
4 Арбанашко 
5. Брешко 

. 6. Буковљање 
7 Бељаковце 
8 Белановце 
9 Враготурце 

10. Врачевце 
11 Глажња 
12. Гошинце 
13 Драгоманце 
14 Длабочица 
15 Дејловце 
16. Дренок 
17 Добрача 
18 Думановце 

Жегљане , ^ 19 
Думановце 
Жегљане , ^ 

20. Жељувино 1 

21. Живење 
22. Злокуќане 
23. Извор 
24. Коинце 
25. Карловце 
26. Кокино 
27. Канарево 
28. КОЛИЦКО 
29. Маглинце 
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1 2 3 

30 Малотино 
31. Макреш 
32, Мургаш 
33. Ориче 
34. Орах 
35. Облавце 
36. Пелинце 
37. Пузаљка 
38 Пезово 
39. Рамно 
40. Руѓинце 
41. Рнковце 
42. Руница 
43. Страновец 
44. Степанце 
45. Стража 1 

46. Стрима 
47. Сушево, 
48. Цветишница 
49. , Цвиланце 

18. ВО ОПШТИНАТА НЕГОТИНО 

Ред. 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Челевец 
2. Иберли 
3. Кршарка 
4. Калањево 
5. Липа 
6. Брусник 
7. Страмашево 
8. Драчевица 
9. Пештерница 

10 Барово 
11 Дрен 
12 Копришница 
13. Бесвица 

19. ВО ОПШТИНАТА ОХРИД 

Ред. 
бр ридско-планински погранични подрачја 

1 Љубаништа 
2. Трпејца 
3. Елшани 
4. Пештани 
5. Арбиново 
6. Брежани 
7. Врбјани 
8. Завој 
9. Куратица 

10. Лактиње 
11. Годивје 
12. Мраморец 
13. Речица 
14. Сирула со Расино 
15. Свиништа 
16. Скреботно 
17. Песочани 
18. Плаќе 
19. Турје 
20. Сливово 
?Л. Опејнца 
22. Црвена Вода 
23. Коњско со Шипокно 
24. Велестово 
25. Рамне 
26. Слатино 
27. Ботун 

20 ВО ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 

Ред. 
бр. ридско-планински погранични подрачја, 

1 Витолишта 
2. Врпско 
У Живово 
4 Бошишта 
5. Манастир 
6 Палчиште 
7. Дуње 
8. Пештани 
9 Вепрочанк 

10. Гуѓаково 
11 Кокре 
12. Чаниште 
13 Кореница 
14. Кален 
15 Тројаци 
16 Царевиќ 
17 Дрен 
18. Смолени 
19. Г. Радобил 
20. М. Радобил 
21. Ракле 
22 Топлица 
23 Никодин 
24. Беловодица 
25. Крстец 
26. Леништа 
27. Ореовец 
28 Плетвар 
29. Присад 
30. Дабница 
31 М. Рувци 
32 Волково 
33. Прилепец ; 
34 Штавица 
35., Бонче 
36. Лопатица 
37. Крушевица, 

21 ВО ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП 

Ред. 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Гризилевци 
2. Долно Барбарево 
3. Зелени Град 
4. Јаниште 
5 Лесново 
6 Горно Барбарево 
7 Горно Стубол 
8 Шталковица 

22. ВО ОПШТИНАТА РАДОВИШ 

Ред. 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Г Липовиќ 
2 Папавница 
3. Загорци 
4. Скоруша 
5 Гаевран 
6 Држанци 
7. Ново Село 
8. Шаинташ 
9. Козбунар 

10. Шипковица 
11. Али Коч 
12. Коџалија 
13. Супурге 
14. Прналија 
15. Калаузлија 
16. Негреновци 
17. Штурово 
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23. ВО ОПШТИНАТА РЕСЕН 

Ред. 
погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Кривени Брајчино 
2. Лева Река Д. Дупени 
3. Крушје Арвати 
4. Петрино Коњско 
5. Шурленци Лескоец 
6. Отешево Стење 
7. Лескоец Отешево 
8 Стење 
9. Коњско 

10. Курбиново 
11.' Арвати 
12. Долно Дупени 
13. Брајчино 

- 24 ВО ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

Ред. 
1 

бр. ридско-планински , погранични подрачја 

1. Ѓузумелци 
г Сопот 
3. Преот 
4. Малино 
5. Алакинце 
6. Стањевци 
7 Павлешенци 
8. Долно и Горно Ѓуѓанце 
9 Орел 

10. Немањица 1 

11. Бориловци 
12 Мездра 
13 Мелино 
14. Горобинци 
15. Кнежје 
16 Ранчевци 
17 Мечкуевци 
18. Амзабегово 
19. Трстеник 
20. Крушица 
21 Строиманци 
22 Макреш 
23. Патетино 
24 Арбасанци 
25. Стануловци 
26. Богословец 
17. Кишино 
28. Бекирлија 

25. ВО ОПШТИНАТА СКОПЈЕ 

Ред 
бр ридско-планински погранични подрачја 

1 Алдинци 
2. Батинци 
3 Борово 
4 Вражале 
5. Вртекица 
6 Гумалево 
7. Горно Количани 
8. Говрлево 
9. Горно Соње 

10. Долно Количани 
11. Драчевица 
12. Држилово 
13. Дејковец 
14. Добрино 
15. Долно Соње 
16. Добри чДол 
17. Елово 
18. Јаболци 
19. Калдирец 
20. Маркова Сушица 

21. Маличиште 
22 Нова Брезница 
23. Осинчани 
24 Пакошево 
25. Палиград 
26 Патишка Река 
27. Пагаруша 
28. Ракотинци 
29 Рамни Габер 
30. Сопиште 
31. Смесница 
32 Страхојадица 
33 Тисовица 
34 Умово 
35 Цветово 
36 Црн Врв г 
37 Црвена Вода 
38 Чифлик 
39 Водно 
40 Радуша 
41. Бањане 
42. Брест 
43. Горњане 
44 Љуботен 
45. Љубанци 
46 Блаце 
,47 Танушевци 
48. Чучер 
49. Ајватовци 
50 Бадар 
51 Кат. Брезница 
52 Булачани ' 
53. Дивје 
54. Долно Коњари 
55 Горно Коњари 
56. Градманци 
57. Грушино 
58. Текија 
59. Кат. Сушица 
60. Средно Коњари 
61. Раштак 
62. Кожле , 
63. Летевци 
64. Мојанци 
65. Орланци 
66. Кат Блаце 
67. , Арнакија 
68. Бојане 
69. Буковиќ 
70. Чајлане 
71 Долно Свиларе 
72. Глумово 
73. Нерези 
74. Горно Свиларе 
75. Грчец 
76. Кондово 
77. Копаница 
78. Крушопек 
79. Кучково 
80. Матка 
81. Никиштани 
82. Семениште^ 
83. Рашче 
84. Ласкарци 
85. Паничари 
86. Раовиќ 
87. Жданец 
88. Козле 
89. Дворце 
90. Грачани 
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26 ВО ОПШТИНАТА. СТРУГА 

Ред 
погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. 'Ржаново Буринец 
2. Безово Вишни 
3. Богојци Дренок 
4. Боровец Лакајца 
5. Брчево Луково 
6. Вишни 
7 Глобочица Мали Влај 
8 Горна Белица 1 Модрич 
9 Тоска Бороец 

10 Дренок Безово 
11. Збажди Јабланица 
12. Јабланица Радожда 
13. Лакајца Мислодежде 
14 Локов Октиси 
15 Мали Влај Ташмаруниште 
16 Мислодежда Шум 
17 Модрич Д. Нерези , 
18. Нерези Пискупштина 
19. Октиси Брчево 
20. Пискупштина Нерези 

2I Поум 
22 Присовјани 
23 Радожда 
24 Селце 
25 Буринец 
26 Ташмаруништа 
27 Горно Татеши 
28 Долно Татеши 
29. Луково 

-

27 ВО ОПШТИНАТА СТРУМИЦА 

Ред. 
погранични подрачја бр. ридско-планински е погранични подрачја 

1 Владивци Бодолен 2 Дукатино Ново Коњарево 
3 Едрениково Стиник 
4. Радичево Дорлобос 
5 Самоилова Мемешли 
6 Свидовица Смолари 
7. Седларци Свидовица 
8. Сушево Старо Коњарево 
9. Барбарево Барбарево 

10. ^ Белотино Орманли 
11. Варварица Дражево 
12. Висока Маала Иловица 
13. Дорломбос Штука 
14 Дражево „ 
15. Костурино 
16. Мемешли 
17 Нивичино 
18. Ново Коњарево 
19. Попчево 
20. Раборци 
21. Рич 
22. Смолари 
23. Старо Коњарево 
24. Орманли 
25 Три Води 
26 Требичино 
27. Стиник 
28. Бојково \ 

28. ВО ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

Ред. 
погранични подрачја бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Блаце / 

2. Бозовце 
3. Брезно / 
4 Бродец 
'5 Варвара 
'6. Вејце 
7 Вешала 

1 2 3 

8. Гајре 
9. П. Лешница 

10. Горно Палниште 
11. Гургурница 
12. Добарце 
13. Гермо 
14. Јажинце , 
15. Јадоарце 
16 Јеловјане \ 

17 Јелошник 
18. Копачин Дол 
19. Ларце 
20. Лисец 
21. Луковица ' 
22 Мерово 
23. Ново Село I 
24. Ново Село II 
25. Новаќе 
26. Отуње 
27. Првце 
28. Раковец 
29 Рогачево 
30 Рогле 
31. Седларево 
32. Селце 
33. Селце-Кеч 
34 Сетоле 
35. Старо Село 
36. Урвич 
37 Церово 
38. Шипковица 

29 ВО ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС 

|Ред. 
бр. ридско-планински погранични подрачја 

1. Белештевица 
2. Бистрица 
3. Богомила 
4 Владиловци 
5. Ветерско 
6. Габровник 
7. Горно Врановци 
8. Горно Јаболчиште 
9 Долно Јаболчиште 

10. Дреново 
11. Грнчиште 
12. Двориште 
13. Капиново 
14. Крива Круша 
15. Крнино 
16. Крушје 
17. Карабуниште 
18. Крајници 
19. Куридере 
20. Мокрени 
21. Нижилово 
22. Ново .село — Чашка 
23. Ореов Дол 
24. Ореше 
25. Папрадиште 
26. Плевење 
27. Попадија 
28. Поменово 
29. Подлес 
30. Рудник 
31. Рлевци 
32. Свеќани 
33. Степанци 
34. Скачинци 
35. Слп 
36. Смилоци 
37. Согле -

38. Теово 
39. Џидимирци 
40. Црешњево 
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30. ВО ОПШТИНАТА ШТИП 

Ред. 
бр. ридско-планииски погранични подрачја 

1 Брест 
2 Вртешка 
3. Голем Габер 
4 Горачино 
5. Ебеплија 
6. Калаузлија 
7 Кучица 
8. Кучилат 
9 Калапетровци 

10. Кепекчелија 
11. Кошево 
12 Курфулија 
13. Мал Габер 
14. Мичак 
15. Муратлија 
16. Никоман 
17 Ново Село (Лаковичко) 
18 Оџалија 
19 Паркалија 
20 Почивало 
21 Припечани 
22. Руљак 
23 Тантарци 
24 Шопур 
25 Шашаварлија 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

Бр. 23-1168/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с р 

419. 
Врз основа на член 99 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ број 15/30, 26/80, 28/82, 
13/86, 22/88, 7/89, 10/90 и 11/91) и член 46 став 3 
од Закон?от за Владата на Соцјалистичка Република 
Маке дони) а („Службен весник на СРМ“ број 38/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРРБА 
НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ 
РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИ 

ВОЗИЛА 

1 Се дава согласност на Одлуката за определу-
вање на висината и начинот на плаќање на надо-
местоците за употреба на јавните пат,ишта што , се 
плаќаат при регистрација на моторните и приклуч-
ни возила, донесена на седницата на Собранието 
на Републичката СИЗ за патишта, одржана на 8. V. 
1991 година. 

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија“. 

Број 23-979/1 
зо мај 1991 година 

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

420. 
Врз основа на член 72, став 3 од Закон,от за да-

ноците на граѓаните („Службен весник на СРМ'- бр 
12/ 87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90 И 
21/91) и член 45 од Законот за Владата на Соција-
листичка Република Македонија („Сл весник на 
СРМ“ бр 38/90), Владата на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ПРОИЗ-
ВОДИ ОДНОСНО ДЕФИЦИТАРНИ УСЛУГИ ВО МА-
ЛОТО СТОПАНСТВО КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД 

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова,а одлука се определуваат дефицитарните 

производи односно дефицитарните услуга во мало-
то стопанство кои се ослободуваат од плаќање на 
данок од вршење на стопанска дејност за 1991 го-
дина, посебно по, општини 

Член 2 
Дефицитарните производи односно дефицитарни-

те услуги во малото стопанство од член 1 на оваа 
одлука ,спаѓаат во следниве дејности и тоа 

1 Во Општината Берово 
— самарџиева, калајџиска, грнчарска, потк?иач-

ка и воденичарска дејност 
2 Во Општината Битола 
— самарџиска, калајџиска, трукерајска, поправка 

на чадори, дупкарска изработка на клинци, сарач-
ки, плетење на мрежи, јажарска, органџиска, дла-
борезачка-рачно, кожуварова, налбатска. ѕвонарска и 
водемичарска-поточарска дејност 

3 Во Општината Брод Македонски 
— абаџиска, влачарска на вода, воденичарска -

поточарска, налбатска, самарџиева, ковачка и пре-
вознмчка дејност со запрежни возила 

А. Во Општината Валандово 
— абаџиска, волно-влачарска, грнчарска, јажар-

ска, калајџиска, качарска, налбатска, самарџиска и 
сарачка дејност 

5 Во Општината Виница 
— самарџиска, грнчарска и јажарска дејност 
6 Во Општината Гевгелија 
— самарџиева, калајџиска, сарачка, длаборезач-

ка-рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и 
налбатска дејност. 

7 Во Општината Гостивар 
— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-

ка - рачно, воденичарска — поточарска, потковачка 
и налбатска дејност 

8 Во Општината Дебар 
— самарџиска, чистачи на чевли, оптичарска, во-

деничарска, превознички со запрежни коли и пле-
тачка дејност 

9 Во Општината Делчево 
— арабаџиска, волно-влачарска, јажарска, качар-

е в , налбатдка, воденичарска и самарџиска дејност. 
10. Во Општината Д. Хисар 
— калајџиска, самарџиска, поправка на пушки, 

поправка на чадори 
11 Во Општината Кавадарци 
— волно-влачарска, грнчарска, качарска, налбат-

ска, самарџиева, кондураџиска-крпачка и сарачка деј-
ност 

12 Во Општината Кичево 
— самарџиска, чистачи на чевли, носачи со рач-

на колитичка, воденичарска, поточарска и шеќерџис-
ска дејност. 

13. Во Општината Кочани 
— самарџиска, налбатска, арабаџиска, ковачка, 

колароковачка, калајџиска, улични мерачи на вага, 
волно-влачарска, крпачи на чевли, рачно сечење на 
дрва, изработка на метли, услужно-фурнаџиска, бо-
јаџиска, качарска, јажарска, наланџиска и водени-
чарско^псточарска дејност. 

,14. Во Општината Кратово 
— самарџиска, калајџиска, сарачки, длаборезач-
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ка-рачно, воденичарска, поточарска, потковачка и 
налбатска дејност; 

15 Во Општината Крива Паланка 
— абаџиска, воденичарска, волно-влачарска, ко-

жуварска, грнчарска, јажарска, калајџиска, качарска, 
налбатска и самарџиска дејност 

16. Во Општината Крушево 
— бојаџиска, калајџиска, самарџиска, поправка 

на пушки, поправка на чадори, волновлачарска, на 
вода и воденичарска-поточарска и налбатска дејност -

17 Во Општината Куманово 
— налбатска, самарџиска, коларска, волно-вла-

чарска, калајџиска, воденичарска, грнчарска и по-
правка на армоники 

18 Во Општината Неготино 
— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-

ка-рачно, воденичарска поточарска, потковачка и нал-
батска дејност 

,19. Во Општината Охрид 
— изработка на предмети од глина, коалин и 

други минерали со мотиви од Охрид и Охридско 
подрачје, грнчарска, острачка, изработка на потко-
вици и клинци, острачка, коларска, изработка на ор-
топедски обувки, медарска, потковичарска, . поправка 
на музички инструменти, изработка на уметнички 
мозаици од дрво,' интарзија и длаборез, самарџиска, 
чистачи на чевли, носачи (амали), воденичарска-по-
точарска, абаџиска, пиперџиска, волновлачарска деј-
ност 

20 Во Општината Прилеп 
— грнчарска, самарџиска, налбатска, гајдаџиска, 

носачи, чистачи на чевли, јажарска, сарачка и ко-
вачка дејност 

21 Во Општината Пробиштип 
— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-

ка — рачно, воденичарска — поточарка, потковачка, 
налбатска, грнчарска, волновлачарска и бојаџиска 
дејност 

22 Во Општината Радовиш 
— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-

ка — рачно воденичарска- поточарка, потковачка 
и налбатска дејност 

23 Во Општината Ресен 
— налбатска, опинчарска, самарџиска, трукерај-

ска, поправка на пушки, сарачка, јорганџиска, грн-
чарска и качарска дејност 

24. Во Општината Свети Николе 
— коларска, кожуварова, качарска, воденичарска 

— поточарска, налбатска, јажарска и шапкарска деј-
ност 

25. Во Општините Скопје 
- т абаџиска, волно-влачарска, грнчарска, јажар-

ска, калајџиска, качарска, дрво стругарска налбатска 
и самарџиска дејност 

26. Во Општината Струга 
— абаџиска, волновлачарска, калајџиска, ковачка, 

самарџиска и сарачка дејност. 
27. Во Општината Струмица 
— самарџиска, грнчарска, калајџиска, волновла-

чарска, бојаџиска, воденичарска — поточарка, чев-
ларска, крпачка, чистачи на чевли и рачно сечење 
на дрва. 

28. Во Општината Тетово 
— самарџиска, калајџиска, сарачка, длаборезач-

ка — рачно, воденичарска — поточарска, потковач-
ка и налбатска. 

29. Во Општината Титов Велес 
— самарџиска, чевларска — крпачка, грнчарска, 

налбатска, јажарска и калајџиска дејност. 
30. Во Општината Штип 
— коларска (арабаџиска), иалбатска, Јажарска, 

ковачка, калајџиска, кожуварова, опинчарска, улич-
ни мерачи на вага, крпачи на чевли, казанџиска, св-
рачка, шапкарска и воденичарска- поточаоска деј-
ност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре 
публика Македонија“ 

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

Бро. 231167/1 
30 мај 1991 година 

Скопје 

421 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

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

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 

I 

Според овој ценовник: се определува висината на 
надоместокот за штети на шума настанати со сеча 
или оштетување на стебла противправно присвојува-
ње на (согорено) паднато прекршено или навалено 
стебло, оштетување или уништување на природен 
подмладок или садници во- шума, на шумски зем-
јишта и голини и противправно присвојување на спо-
редни шумски производи (шумско семе и плодови, 
лековити растенија, пасење, желадење, бр стење и 
др.). , 

II 

За противправно исечено стебло односно за про-
тивправно присвојување на (соборело) паднато, пре-
кршено или навалено стебло или дел од стебло, ви-
сината на надоместокот на штетата се одредува: 

1. За техничко обло дрво 
1 

Ред. 
бр. Вид на дрво 

Висина на надомес-
токот за штета за 

1 м3/дин 

1. Орев 15.000,00 
2. Јасен, јавор, брест, 

диви овошки 12 500,00 
3. Даб 9.000,00 
4, Бука, багрем, костен 6.000,00 
5. Останати тврди ли еј ари 7.250,00 
6. Меки лисјари 7.250,00 
7. Црн бор, бел бор, молика 

Смрча, ела 
-10 ооо,оо 

8. 
Црн бор, бел бор, молика 
Смрча, ела 12.500,00 

9. Останати четинари 10.500,00 

2. За огревно дрво 

Висина на штета за 1 мз/динари 

1. Даб. бука и костен 4.500,00 6.600,00 
2. Останати тврди лисјари , з.ооо,оо 5.400,00 
3. Меки лисјари 2.700,00 4.500,00 
4. Четинари з.ооо,оо 4.500,00 
5. Пенушки и ветки -

под 7 см. з.ооо,оо 
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Под техничко обло дрво, во смисла на овој це-
новник се подразбираат делови од обло дрво со 
должина над 1 м од кои најмалку 30% може да се 
употребат за пиланско производство или за други 
технички цели, како и ситно, техничко дрво кое 
може, да се употреби за колци за лозја, ластегарки, 
стожери, стапови, држалки, летви, прачки за кош-
ници, метли, огради и слично 

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

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 50% ако стеблото-

— потекнува, од шума прогласена за заштитна 
шума или за шума со посебна намена (национални 
паркови, шумски резервати -и сл), 

— е од издвоена семенска состоина или оставена 
за семењак, 

— е од вид на дрво чи)а сеча е забранета или 
ограничена,-

— има граничен знак или знак за поделба на 
шумата, 

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

— потекнува од природен подмладок во млади 
шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски 
шуми до 10 години), 4 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 10% ако стеблото е од шумска култура 
односно подигнато по вештачки пат 

III 

За бесправно сечење на млади стебла од чети-
нарски видови дрвја (новогодишни елки и сл) виси-
ната на штетата се утврдува во износ од 1.200,00 
динари за едно стебло 

IV 

За противправно црисвоЈување на суви и нава-
лени стебла или делови чија употребна вредност е 
намалена, односно за оштетување на стебло со лу-
пење на кората подбелување, превртување, кастрење 
на гранки, засечување, вадење на смола и сл. ви-
сината на штетата се утврдува според износите од 
дел II намалени за 30% 

Ако' оштетувањето на стеблото е од таков сте-
пен што непосредно му претстои сушење или тоа е 
уништено, висината на штетата се утврдува според 
износите во дел И. 

V 

Ако противправно исеченото стебло, односно 
присвоеното исечено дрво прекршено или навапено 
стебло или дел од стебло е обработено во сорти-
менти (делкано, чепкано и сл) и притоа мерено 
како нето дрвна маса во различни мерки (парчиња 
и сл.) висината на надоместокот на штета се утврду-
ва на тој начин што претходно сентиментите се прет-
вораат во мЗ обловина според следните фактори за 
пресметување: 

Ред 
бр Вид на производот Единечна 

мера Фактор 

1. Цепена граѓа од чста-
нари и бука 1 МЗ 3,33 

2г Цепена граѓа од даб 1 МЗ 5,00 
3 Делкана граѓа 1 м З 1,67 
4. Огревно дрво 1 мЗ 0,65 
5 Симли и шиндри 1 парче О,0017 
6. Стапови 1 парче О,00085 
7. Колци за лозја 1 парче о,оозз 
8. Колци за овошки 1 парче О,0071 
9 Рачки 1 парче о,оозз 

10 Думени 1 сноп 0,010 
11. Прачки 1 сноп 0,01 
12. Обрачи 1 парче О,0014 

VI 

Висината на надоместокот на штета на против-
правно оштетување или уништување на природен 
подмладок и садници во шуми и на шумско земјиш-
те се утврдува-. 

Висина на штета на 1 сад. дин. 
Pe,n ( бр Вид на дрво 1 год 2 год 3 год Преку 

3 год. 

1 Багрем, гледач, диви 
овошки 12,00 14,00 20,00 30,00 

2 Јавор, див костен, 
30,00 

црница, јасен, брест 14,00 20,00 22,00 22,00 
' 3 Орев, питом костен 22,00 30,00 36,00 200,00 

4 Останати тврди лис-
јари 12,00 12,00 14,00 30,00 

5 Липа, бреза ела, 
14,00 домашна топола 12,00 14,00 20,00 36,00 

6 Останати меки 
лиејари 8,00 12,00 14,00 22,00 

7 Црн бор'; бел бор, 
мелика 20,00 22,00 30,00 44,00 

8 Смрча и ела 22,00 32,00 44,00 44,00 
9 Егзоти од четинари 30,00 36,00 44,00 60,00 

10 Останати четинари 20,00 22,00 30,00 44,00 

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

VII 

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

1 Шумско семе од четинар и 
во шишарки 

— Црн бор, смрча, ела 
— бел бор и молика 
— ариш 
— останати четинар и 
2. Шумско семе од лисјари 
— даб, цер, бука 
— липа,' багрем, гледич 
— јасен, брест, бреза, ела 

и останати видови 
3 Шумски плодови 
— орев, бадем, лешник 
— костен питом 
4 Лековити растенија 
— цвет од црн и бел слез 
— цвет од љубичица 
— цвет од липа 
— цвет од останати видови 
— лист од лудо растение 

(беладона) 
— лист од орев и костен 
— лист од бутин (дигитално) 
— останати видови лист 
— стебло од мечкино грозје 
— стебло од шарпланински чај 
— стебло од останати видови 
— корен од див чемер 

(генициана) 

1 кг. 20,00 
1 кг. 22,00 
1 кг. 30,оо 
1 кг. 4,00 

1 кг 22,00 
1 кг. 44,00 

1 кг 66,00 

1 кг. 120,00 
1 кг. 100,00 

1 кг. 160,00 
1 кг. 200,00 
1 кг. 80,00 
1 кг 30, оо 

1 кг. 14,00 
1 кг. 14,00 
1 кг. 22,00 
1 кг. 14,00 
1 кг. 120,00 

i 1 кг. 340,00 
1 кг. 14,00 

1 кг. 80,00 
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— корен од останати видови 
— тубера од салеп 
— плод од боровинка 
— плод од други видови 
— плод од сите видови 
— мов 
5 Останати производи 
— боровина од попечени 

стебла и пенушки 
— смола 
— шумска трева 
— ливадска трева 
— лисна постилка 
— печурки во свежа состојба 
— зеленика 
— лисник 
— шумски грумушки и трева 
6. Пасење, брстење и 

желадење во шума 
— овца, одлачено јагне, прасе 
— коњ, мазга, магаре, говедо 
— ждребе, теле и прле до 
' 1 год. старост, свиња 

— коза, јаре 

1 кг. 
1 кг. 
1 ,кг 
1 кг. 
1 кг. 
1 кг 

1 кг 
1 кг 
1 кг. 
1 кг. 
1 кг. 
1 кг 
1 МЗ 
1 мЗ 
1 мЗ 

грло 
грло 

грло 
грло 

44,00 
140,00 
160, оо 
24,00 
72,00 
72,00 

22,00 
80,00 
14,00 
20,00 
16,00 

200,00 
120,00 

1 200,00 
72,00 

40,00 
200,00 

140,00 
i.ooo,oo 

Во шуми во кои со Законот за шумите е забра-
нето пасење, брстење, желадење на добиток, односно 
во кои со шумскостопанската основа и програма за 
унапредување на шумите не се предвидува пасење, 
брстење, односно желадење, износот на надоместокот 
од точка 6 се зголемува за 50%. 

VIII 

При утврдување висината на надоместокот на 
штета настаната со противправно копачење на шуми 
или со чиста сеча на шуми освен висината на ште-
тата пресметана според износите утврдени во табе-
лите на овој ценовник, се пресметуваат и трошоците 
за пошумување на земјиштето и за воведување на 
шумски ред ' 

IX 

Ако ,противправно пресечено дрво или негов 
дел се одземе од сторителот на прекршокот, од-
носно на кривичното дело, висината на надоместокот 
на штетата се пресметува според износите утврдени 
со овој ценовник намален за износот од остварената 
прометна вредност на пресечното дрво односно не-
говиот дел 

Со денот на влегувањето во сила на овој ценов-
ник престанува да важи Ценовникот за штети на 
шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 26/90). 

XI 

Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

09-1372/1 
25. мај 1991 година 

Скопје 
Министер, 

за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с р 

422 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 
мај 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите од Статутот на 
Јавното претпријатие „Македонијапат" во Скопје од 
16 OKTOMBPИ 1989 година, усвоени од Работничкиот 
совет на Претпријатието 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весни1 

на СРМ“, и во означеното претпријатие на начин 
предвиден за објавување на општите акти 

3 Уставниот суд на Македонија, со Решение У 
бр 282/90 од 24 април 1991 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на одредбите од статутот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нивната спротивност со член 
46 став 3 и 5 од Законот за претпријатијата 

4 На седницата Судот утврди дека оспорениот 
статут е донесен со референдум на 16 октомври 1989 
година и дека на 28 ноември 1989 година е доставен 
на согласност до Собранието на СР Македонија како 
негов основач. Судот, исто така, утврди дека забе-
лешките на определени одредби од Статутот, дадени 
од Извршниот совет и од работните тела на Собра-
нието на СР Македонија на 25 јануари и 23 февруа-
ри 1990 година, се вградени во Статутот од Работнич-
киот совет на 2 март 1990 година без претходно 
одлучување на работниците. Со Одлуката донесена 
од Собранието на СР Македонија на 22 март 1990 
година е дадена согласност на одредбите од Стату-
тот со кои си уредуваат прашања од посебен опште-
ствен интерес. 

5. Согласно точката 7 од Амандманот XXVI на 
Уставот на СР Македонија со закон може, ако тоа 
го бара посебниот општествен интерес, да се уреди 
начинот на остварување на тој интерес во работе-
њето на организациите на здружениот труд што вр-
шат стопанска дејност кога тоа работење е неза,-
менлив услов за животот и работата на граѓаните 
или за работата на другите организации на опреде-
лено подрачје Согласно член 51 став 2 од Уставот 
со закон во согласност со Уставот, може да се овлас-
ти Собранието на СР Македонија да дава согласност 
на одредбите од статутот на организацијата на здру-
жениот труд што врши дејност од посебен опште-
ствен интерес, кога тие одредби се од значење за 
остварување на посебниот општествен интерес во 
вршењето на тие дејности Според член 118 став 1 
од Законот за патишта („Службен весник на СРМ46 

бр 15/80, 26/80 18/82, 13/86, 28/88, 27/89 и 10/90), 
на одредбите на статутот на организацијата за одр-
жување на патишта кои се однесуваат на вршењето 
на дејностите од посебен општествен интерес, дава 
согласност Собранието на СР Македонија, 

Според член 46 став 5 од Законот за претприја-
тијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 77/88, 10/89, 
46/90 и 61/90), работниците со референдум одлучу-
ваат за статутот на општественото претпријатие, а 
согласно ставот 3 од истиот член на Законот, за си-
те прашања за кои одлуките се донесуваат со ре-
ферендум мора да се обезбеди претходна расправа 
Според член 24-б од Законот одредбите на овој за-
кон за претпријатијата во општествена сопственост 
сообразно се применуваат и на јавните претприја-
тија 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека е право на работниците со референ-
дум, а по претходна расправа, да одлучуваат за ста-
тутот на јавното претпријатие, а Собранието на СР 
Македонија е овластено да дава согласност' на одред-
бите од статутот со кои се уредуваат прашања за 
остварување на посебниот општествен интерес. При-
тоа, според мислењето на Судот, доколку во постап-
ката за давање согласност бидат ставени забелешки 
кои се однесуваат на потреба за доуредување или 
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поинакво уредување на односите' во претпријатието, 
за нив мора да се обезбеди пропишаната, постапка за 
донесување на статутот. 

Со оглед на тоа што во Статутот Работничкиот 
совет вградил нови одредби без претходна распра-
ва и одлучување од работниците, Судот утврди дека 
тие одредби од Статутот се во спротивност со член 
46 став 3 и 5 од Законот за претпријатијата, поради 
што одлучи како во точката 1 од оваа одлука 

У бр. 282/90 
29 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с р 

И С П Р А В К И 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Програмата за пот-
тикнување на развојот на земјоделството во 1991 
година („Службен весник на СРМ број 21/91) напра-
вена е грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Програмата за поттикнување на развојот 

на земјоделството во 1991 година 
— Во дел III точка 2 во насловот „Говедарствр" 

потточка д) во колоната 3 бројот „100" треба да се 
замени со бројот „200", а во колоната 4 бројот 
„3.000" треба да се замени со бројот „6.000". 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за општонародна одбрана 
(„Службен весник на СРМ“ број 21/91) се направени 
грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 

на Законот за изменување и дополнување на 
Законот за општонародна одбрана 

1. Во членот 27 наместо зборот „готовност“ тре-
ба да стои зборот „приправност“; 

2 Во членот 65 став 2 по зборот „заедници“ на-
место зборот „на“ треба да стои сврзникот "„и“; 

3. Во членот 92 по зборот „подрачје“ треба да 
се стават наводници, а зборот „Органот“ треба да 
започне со мала буква; 

4. Во членот 105 став 1 по зборот „заштита' 
треба да се стават наводници, 

5 Во членот 112 зборот „известување“ треба да 
се замени со зборот „извршување“, а зборот „Ут-
врдените“ треба да започне со мала буква и 

6 Во членот 124 по зборовите- „територијална-
та одбрана“ треба да се стават наводници 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на Република Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА 
96. 

Врз основа на член 99 од Законот за патишта 
(„Службен весник на СРМ“ бр 15/80, 26/80, 28/82, 
13/86, 28/88, 7/89, 10/90 и 11/91), член 7 од Општест-
вениот договор за изворите на средства за одржу-
вање, реконструкција и изградба на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр 41/89) и член 18 од 
Статутот на Републичката СИЗ за патишта — Скоп-
је, Собранието на РСИЗ за патишта, на седницата 
одржана на 8 V 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И 
ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
За моторни и приклучни возила се плаќа надо-

мест за употреба на патот (во натамошниот текст, 
.гадомесг) за време од 12 месеци, според видот на 
возилото v тоа. 

1. Патнички возила: 

— 900 СМЗ 
901 - 1350 смЗ 

1351 - 1800 СМЗ 
1801 - 2500 смЗ 
2501 - 3150 СМЗ 

- 3150 - смЗ 

135,00 ДИН 
259,20 „ 
383,40 „ 
756,00 „ 

1 128,60 „ 
1 501,20 „ 

la. Патничките возила кои се преуредени за по-
гон на плин, освен надоместокот од оваа точка, пла-
ќаат надоместоци во износ од 317,20 дин., а такси-
возилата 4- 904,50 динари. 

- 1 2 6 -
- 251 -
- 501 -
- 1 0 0 1 -

2. МОТОЦИКЛИ: 

125 смЗ 47,30 дин. 
250 СмЗ 85,00 „ 
500 CM3 110,70 „ 

1000 СмЗ 159,30 „ 
смЗ 194,40 „ 

3. Товарни возила 

Камиони, камионети и комби возила со носивост-

- - 10 KN ( до - 1,0 t) 345,60 дин 
- 11 - 20 KN ( 1,1 - 2,0 t) 680,40 „ 
- 21 - 30 KN ( 2,1 - 3,0 t) 1.015,20 
- 31 - 40 KN ( 3,1 - 4,0 t) 1 475,60 
- 41 - 50 KN ( 4,1 - 5,0 t) 1.935,90 
- 51 - 60 KN ( 5,1 - 6,0 t) 2 394,90 
- 61 - 70 KN ( 6,1 - 7,0 t) 2.855,30 
- 71 - 80 KN ( 7,1 - 8,0 t) 3.398,00 
- 81 - 90 KN ( 8,1 - 9,0 t) 3.940,70 
- 91 - 100 KN С 9,1 - 10,0 t) 4.482,00 
- 101 - 110 KN (10,1 - 11,0 t) 5.227,20 
- I l l - 120 KN (11,0 - 12,0 t) 5.972,40 
- 121 - 130 KN (12,1 - 13,0 t) 6.717,60 
- 131 - 140 KN (13,1 - 14,0 t) 7.462,80 
- 141 - 150 KN (14,1 - 15,0 t) 8.208,00 
- За секои 10 KN (1,0 t) 

4- 745,20 
преку 150 KN (15,0 t ) 

4. Автобуси, комбибуси 

Bpoj на седишта 
— 9 седишта 
— 30 седишта 
— 45 седишта 
— по седиште 

457,70 дин 
1 501,20 „ 
2.246,40 „ 

50,00 „ 

5. Работни возила 

— по возило 112,00 
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6. Приклучни возила 

а) Товарни приколки со носивост-

- - 10 KN (до 1,0 t) 224,10 дин 
- 11 - 20 KN (1,1 - 2,0 t) 446,90 
- 21 - 30 KN (2,1 - 3,0 t) 671,00 
- 31 - 40 KN (3,1 - 4,0 t) 982,80 
- 41 - 50 KN (4,1 - 5,0 t) 1.296,00 
- 51 - 60 KN (5,1 - 6,0 t) 1 609,20 
- 61 - 70 KN (6,1 - 7,0 t) 1 922,40 
- 71 - 80 KN (7,1 - 8,0 t) 2.265,30 
- 81 - 90 KN (8,1 - 9,0 t) 2.608,20 
- 91 - 100 KN (9,1 - 10,0 t) 2 951,10 
- за секои 10 KN (1,0 t) преку 

100 KN (10,0 t) 4- 342,90 

б) Автобуски приколки, број на седишта 
- 9 седишта 349,70 
- 30 
- 45 
- по седиште 
в) Работни приколки 

7. Влечни возила 

а)' Трактори 
- 20 KW ( 27,2 КЅ) 

21 - 30 KW ( 28,6 - 40,8 КЅ) 
31 - 47 KW ( 42,1 - 63,9 КЅ) 

преку 47 KW (63,9 КЅ) 

б) Теглачи 

1166,40 
1 749,60 

39,20 
64,80 v 

135,00 
172,80 
209,30 
259,20 

— — 70 KW ( 95,2 КЅ) 2.808,00 
— 71 — 80 KW ( 96,5 — 108,8 КЅ) 3.001,00 
— 81 — 90 KW (ПОД — 122,4 КЅ) 3.194,10 
— 91 — 100 KW (123,7 136,0 КЅ) 3 388,50 
— 101 — НО KW (137,3 — 149,6 КЅ) 3 761,10 
— 111 — 120 KW (150,9 — 163,2 КЅ) 4 133,70 
— 121 — 130 KW (164,5 — 176,8 КЅ) 4.506,30 
- 131 - 140 KW (178,1 - 190,3 КЅ) 4 878,90 
- 141 - 150 KW (191,7 - 203,9 КЅ) 5.251,50 
- 151 - 160 KW (205,3 - 217,5 КЅ) 5.674,10 
- 161 - - 170 KW (218,9 - 231,1 КЅ) 6.096,60 
- 171 - ' 180 KW (232,5 - 244,7 КЅ) 6 519,20 
- 181 - 190 KW (246,1 — 258,3 КЅ) 6.941,70 
- 191 — 200 KW (259,7 - 271,9 КЅ) 7 362,90 
- 201 — 210 KW (273,3 — 285,5 КЅ) 7.835,40 
— 211 — 220 KW (286,9 - 299,1 КЅ) 8.307,90 
— 221 — 230 KW (300,5 - 312,7 КЅ) 8.780,40 
— 231 — 240 KW (314,1 - 326,3 КЅ) 9 252,90 
— 241 — 250 KW (327,7 — 339,9 КЅ) 9.725,40 
- 251 — 260 KW (341,3 - 353,5 КЅ) 10.195,20 
- за секои 1—10 KW 1 (1,4 -13 ,6 КЅ) 

преку 260 KW (353,5 КЅ) 4- 472,50 

8. За специјални возила 

— за секое возило 

9. Комбинирани, возила 

— за секои 10 KN (1,0 t) носивост по 
— за секое патничко седиште уште по 

1.344,60 

345,60 
50,00 

Член 2 
Средствата од надоместот од член 1 се уплату-

ваат на збирна сметка во Службата на општестве-
ното книговодство во седиштето на имателот на во-
зилото. Имателите на моторните и приклучните во-
зила надоместокот можат да го уплатат вирмански 
во Службата на општественото книговодство или го-
товински во организации овластени за вршење тех-
нички преглед, кои вршат наплата на овој надо-
месток. 

Член 3 
Имателите на моторните и приклучите возила 

плаќаат надоместок пред поднесување барање за ре-
гистрација, односно за продолжување на важноста 
на регистрацијата во еднократен износ однапред за 
12 месеци, опфаќајќи го месецот во кој се врши 
регистрацијата, односно продолжување на важење на 
регистрацијата. 

По исклучок транспортните претприЈ атија до-
колку обезбедат инструмент за обезбедување на пла-
ќањата, можат надоместот да го плаЈќаат во рати се-
кои з месеци однапред во износ од една четвртина 
од надоместокот 

Член 4 
Имателот на моторни возила кои привремено 

ги регистрираат возилата за време покусо од 12 ме-
сеци, плаќаат сразмерен дел од надоместокот 

Член 5 
Ако имателот ка регистрирано моторно или при-

клучно возило го одЈави' возилото, кај надлежен ор-
ган за регистрација на ,возилото пред истекот на 
време од 12 месеци, има право во рок од 3 месеци 
да бара враќање на уплатениот износ од денот на 
одјавување на возилото. 

Враќање на уплатен надомест имателите на мо-
торни и приклучни возила имаат право и во случаи 1 

- кога ќе уплатат надомест во поголем износ 
од пропишаниот и тоа за износот што е повеќе 
уплатен, 

— кога надоместокот е неосновано уплатен и во 
други слични ситуации. 

Враќање на уплатен надомест во случаите утвр-
дени со овој член се врши со приложен доказ во 
местото на уплата тоа 

— кај Службата на општественото книговодство 
од збирната сметка, 

- кај овластената организација за вршење на 
технички преглед на возилата во која ^ извршена 
уплатата на надоместот 

Член 6 ' 
Претпријатијата од Јавниот патен сообраќај за 

, регистрирано моторно и приклучно возило што врши 
меѓународен сообраќај, имаат право да бараат вра-
ќање на уплатениот износ сразмерно за времето што 
моторното и приклучното возило го поминало во 
странство. ^ 

Враќањето на уплатениот надоместок од ст. 1 на 
овој член се врши по утврдена методологија врз 
основа на доставено барање со приложен доказ за 
времето што моторното и приклучното возило го 
поминало во странство и доказ за уплатениот надо-
мест за патишта. 

Барањето се доставува до РСИЗ за патишта нај-
многу 4 (четири) пати годишно по утврдена методо-
логија на посебен образец. 

Член 7 
Со влегување во сила на оваа одлука, престанува 

да важи Одлуката за определување на висината и 
начинот на плаќање на надоместоците за употреба 
на јавните патишта што се плаќаат при регистрација 
на моторните и приклучни возила („Службен весник 
на СРМ“ бр. 4/91). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Република Mar 
ќе дони ја“. 

Бр. 14-643/4 
8 мај 1991 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола' Танески, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Фета Мукадес од 
с. Огњанци — Скопско, против Ферат Авдули, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Авдули Ферат од Скопје 
да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот Во 
спротивно, ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги штити неговите интереси пред судот 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П 
бр 633/91 (111) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води 
процесна постапка за предавање на недвижен имот 
во владение по тужбата на, тужителитс Јованоска 
Јелица, и Јованоски Кипре, двајцата од Гостивар, ул 
,,Гоце^ Делчев“ бр 42, застапувани од полномошни-
кот Стоев Трајан, адвокат од Гостивар, против ту-
жените општина Гостивар, застапувана од ОЈП — 
Гостивар, НИП, „Нова Македонија“, Скопје, и Балта 
Увиџемал од Гостивар, ул „Браќа Блажески“ бр 
11, кој се наоѓа во Република Турција со. непозната 
адреса 

Бидејќи тужениот Балта Увиџемал е со непозната 
адреса во Република Турција, за привремен застап-
ник му е поставен Балта Талат — бербер од Гости-
вар, ул „Гоце Делчев“ бр. 42, кој ќе го застапува 
тужениот се додека не се појави пред судот, однос-
но додека Органот за старателство не го извести 
судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 779/90 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр., 6775/90, на регистарска влошка бр 
2-1886-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата со. Законот за задруги под 
фирма. Занаетчиска задруга за завршни работи во 
градежништвото „Услуга“ Ц О., Скопје, ул „Рузвел-
гова" бр. 63-а. Скопје, со следните податоци- Зад-
ругата е усогласена со статут усвоен на референдум 
ча 17. ХШ. 1990 година. 

Основачи на задругата се- Амети Фаик од Скоп-
је, Спасовски Ненад ( од Куманово и Велков Горѓи 
од Скопје. 

Дејност: \050100 — високоградба; 05020 — ниско-
!радба,- 050201 — изградба на сообраќајни, објекти; 
050202 — изградба на хидроградежни објекти; 050209 
- изградба на други објекти на нискоградба; 05030 
- инсталациони и завршни работи во градежништво-

, го 050301 — поставување и поправка на градежни 
кнсталации; 050302 — завршни и занаетчиски рабо-
ти во градежништвото; изолатерска; изработка и по-
лагање на подови,- молерска и фарбарска,- ролетар-
ски работи; стаклорезачки работи; инсталатерска за 
водовод,- гасни постројки и канализација; инсталатер-
ска за централно греење,- уреди за климатизација; 
паркетарска,- гипсарска; штукомермерска и лимар-
ски услуги. 

Во правниот промет со трети лица Задругата 
истапува во чзвое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Задругата одговара со сите свои средства — 

' целосна одговорност 
Лице, овласгено за застапување на задругата е 

Велков Горги, целосно и без ограничување во внат-
решниот промет. 

Од задругата истапиле основачите.- Јовановски 
Спаско, Џафери Раим, Трајковски Киро, Џафери 
Амет, Тасев Славко, Ставревски Васил, Исмет Бед-
риу и Јовановски Десимир со одлука за истапување 
од 10. X. 1990 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 6775/90 (80) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 2305/91, на регистарска влошка бр 
1-83-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Основ-
ното училиште „Кочо, Рацин“, , Скопје, Ц. О., ул 
„Салвадор Аљенде" бр. 2, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Десанка бинчевска, 
в д. директор, со неограничени овластувања, а се 
запишува новиот, застапник Јанкулоска Снежана, в. д 
директор, со неограничени овластувања. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 2305/91. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје,, со реше-
нието Срег. бр. 706/91, на регистарска влошка бр 
4-9183-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишу-
вањето вршење на стопански дејности на Карате клу-
бот „Водно“, Скопје, ул „Кумровец" бр 4, Скопје, 
со следните податоци: 

Дејност: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни 
производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработ-
ка; 070113 — месо, живина, риба-и месни преработ-
ки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пи-
јалаци и производи за домашни потреби,- 070121 — 
текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума 
и пластика,- 070123 — метални и електротехнички 
стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 
— мечбел, 070126 — керамика, стакло и порцелан, 
070127 — бои, лакови и хемикалии; С070128 — книги, 
канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун 
и други прехранбени производи,- 070132 — друга 
трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на 
мало со возила и делови'; 070150 — трговија на мапо 
со нафтени деривати,- 070211 — жита и мелнички 
производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 
070213 — алкохолни пијалаци,- 070214 — добиток и 
живина; 070219 .— разни животни продукти и произ-
води за домашни потреби; 070221 — текстил и кон-
фекција; 070?22 — сурова кожа, волна и сл., 070223 

метални и електротехнички стоки,- 070224 — гра-
дежен, санитарен и инсталационен материјал,- 070225 
— хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хар-
тија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — 
тутун и други непрехранбени производи,- 070230 — 
трговија на големо со возила, делови и прибор, 
070250 — трговија на големо со мешовити стоки, 
070260 — трговија на големо со индустриски отпадо-
ци; 110309 — неспомнати услуги во областа на про-
метот; 110909 — други неспомнати услуги; 080111 — 
хотели, мотели, пансиони и туристички населби со 
сезонско работење; 080112 — хотели, мотели, пан-
сиони и туристички населби со целогодишно рабо-
тење,- 080113 — работнички, детски и младински од 
моралишта; 080114— кампови,- 080119 — други услу-
ги на сместување; 080121 — ресторани со услужува-
ње; 080123 — ресторани на општествена исхрана, 
080190 — други угостителски услуги; 080201 — турис-
тички агенции; 080202 — туристички бироа,- 090209 
— други лични услуги и услуги за домаќинства, 
110302 — услуги на реклама и економска пропаганда 

Неограничени овластувања 
Целосна одговорност 
Лице овластено за застапување е Кичевски Дим-

че, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 

бр 706/91. . (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр, 2050'91, на регистарска влошка бр 
2-1783-0-0-0', го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата и запишувањето право на ра-
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ботење во надворешен трговски промет под фирма. 
Земјоделска задруга „Нераште“, Ц О , с Нераште, 
Тетово, со следните податоци 

Задругата е усогласена со Статут усвоен на сед-
ница одржана на 28. XII. 1990 година. 

Основачи на задругата се Љатифи Ејуп, Јону-
зи Халит, Елези Неим, Салиу Ремзи, Камили Авдил, 
Алили Назми, Јашари, Шеип, Османи Невзат, Абдиу 
Али, Љатифи Јахи, Реџепи Назми, Мустафи Бајрам, 
иафери Изаир, Муслиу' Љутви, Идризи Мемет, Бе-
ќири Иеазим, Мустафи Азир, Ѕилбеари Рецеп, Исмај-
ли Излбеар, Алији Шабан и Шаќири Шаќир, сите од 
с Нераште. 

Дејност: 020110 — полјоделство, 020121 — овош-
тарство, 020140 — сточарство; 013041 — колење на 
добиток, 013050 — преработка и конзервирање на 
млеко, 020201 - земјоделски услуги за растително^ 
производство, 020202 — земјоделски услуги за сто-
чарство: 050100 — високоградба, 050301 — поставу-
вање и поправка на градежни инсталации, 050302 — 
завршни занаетчиски работи во градежништвото, 
070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи, 
070112 — зеленчук, овошје и преработки, 0701 -Ј — 
месо, живина, риба и месни преработки, 070114 — 
разни животни продукти, алкохолни пијалаци и про-
изводи за домашни потреби; 070121 — текстил и кон-
фекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 
070123 — метални и електротехнички стоки, 070124 
— огрев и градежни материјали; 070125 — мебел, 
070126 керамика, стакло и порцелан, 070127 — 
бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцела-
риски материјал и прибор 070129 — тутун и други 
прехранбени производи,- 070131 (— стоковни куќи; 
070132 — Друга трговија со мешовити стоки, 070140 
— трговија на мало со возила и делови; 070150 —-
трговија на мало со нафтени деривати,- 070211 -
жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, 
овошје и преработки,- 070213 — алкохолни пијалаци,-
070214 — добиток и живина; 070219 — разни живот-
ни продукти и производи -за домашни потреби; 
070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова ко-
жа, волна и сл , 070223 — метални и електротех-
нички стоки,- 070224 — градежен, санитарен и инста-
лационен материјал,- 070225 — хемиски производи, , 
бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски мате-
ријал и прибор- 070229 - тутун и други непрехран-
бени производи; 070230 — трговија на големо со во-
зила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо 
со нафтени деривати: 070250 — трговија на големо 
со индустриски отпадоци; 070111 '— хотели, мотели 
пансиони и туристички населби со сезонско работе-
ње,- 070112 — хотели, мотели, пансиони и туристички 
населби со целогодишно работење, 080113 — работ-
нички, детски и младински одморалишта, 080114 — 
кампови,- 080119 - други услуги на сместување,-
080121 — ресторани со услужување, 080122 — ресто-
рани со самопослужување; 080123 — ресторани со оп-
штествена исхрана,- 080129 — други услуги на исхра-
на,- 080190 — други угостителски услуги; 

Дејност во надворешен трговски промет: 070310 
— надворешна трговија со прехранбени производи, 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. За 
обврските што не̂  можат да се намират од имотот на 
задругата одговараат задругарите џо висина на вло-
гот еднократно. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен 
промет, Бафтијари Хазби, директор, со неограничено 
овластување, а се запишува новиот застапник Идри-
зи Мемет, в д директор, со неограничено овластува-
ње кој е овластен да ја застапува задругата во внат-
решен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 2050/91. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
ниего Срег. бр. 1524/91, на регистарска влошка бр 
2-2025-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата со Законот за задругите и за-
пишување на правото за вршење работи во надво-
решно трговскиот промет на Производно-услужнатл 
и прометна задруга „Светлина“, Ц. О., увоз-извоз, 
Скопје, ул „Иво Лола Рибар“ реон 64 бр бб, со 
следните податоци: 

Дејност- 050301 — поставување и поправка на 
градежни инсталации, 050302 — завршни и занает-
чиски работи во градежништвото; 110404 — инжине-
ринг услуги, 110403 I— останато проектирање; 070124 
— трговија на мало со метална и електротехничко^ 
стока,-. 070132 — останата трговија со мешовита сто 
ка, 070223 — трговија на големо со метална и елск-
тротехничка стока; 070224 — градежни, санитарни и 
инсталациони материјали,- 070129 — разни животни 
намирници, алкохолни пијалаци и производи за до-
машни потреби,- 110309 — неспомнати услуги во об-
ласта на прометот, 110302 — услуги на реклама и N 
економска пропаганда, 070230 — трговија на-големо 
со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на 
големо со мешовита стока,- 070260 .— трговија на го-
лемо со индустриски отпадоци, 011710 .— производ-
ство на разводни табли и апарати; 011832 — произ-
водство на пластични маси,- 070129 — тутун и оста-
нати непрехранбени производи,- 070123 — огрев и 
градежен материјал,- 070136 — керамика, стакло и 
порцелан, 070122 — чевли, кожа гума и пластика, 
011741 — производство на термички апарати, 070742 
— производство на разладни апарати и уреди,-
011320 — производство на метални и други конструк-
ции, 011710 — производство на електрични машини 
и апарати. 

Дејности во надворешно трговски промет: 070320 
— надворешна трговија со непрехранбени производи, 
— поставување и поправка на градежни инсталации 
— завршни работи во градежништвото. 

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

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица одговараат и основачите до висината 
на вложените средства еднокатно 

Лице овластено за застпаување на задругата е 
Мојсоски Трајан, работоводен орган, без ограничу-
вање 

Основачи кои пристапиле кон задругата се- Ми-
тров ѓорѓе, и Стојкоски Трајче, со одлука од 18 И. 
1991 година, а основачи кои истапиле од задругата 
се Мијалковски Љупчо и Најдоски Бошко, со одлука 
од 18 II 1991 година. 

Од Окружниот стопански суд „ во Скопје, Срег 
бр 1524/91 (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1725/91, на регистарска влошка бр 
2-9141-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на задругата под фирма: Станбена задруга 
„Гарант“, Ц, О, Тетово, ул „ЈНА“ бр. 59-а, со след-
ните податоци Основачи на задругата се: Серафи-
мовски Миле, Трпчевски Ратко, Трајковски Тримче, 
сите од Тетово. 

1. Вршење на инвеститорски работи за изградба 
на семејни станбени згради и станови како и де-
ловни простории доколку истите се наоѓаат во стан-
бената зграда во која се наоѓаат и становите на чле-
новите на станбената задруга. 

2. Организирање и штедење за станови на чле-
новите на станбената задруга. 

3 Купување на станбени згради и станови како 
и деловни простории доколку истите се предвидени 
во станбената задруга во која се наоѓа и станот на 
членовите на станбената задруга заинтересиран за 
вршење на дејности со личен труд од општествено-
правни лица за потребите на своите членови 
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4 Набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови 

5. Обожување на станбени згради и станови на 
членовите на станбената задруга 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Задругата одговара со сиот свој имот, а основа-
чите во случај на неликвидност на Задругата одго-
вараат за обврските во висина на вложените влого-
ви — различна одговорност. 

Лице овластено за застапување на Задругата е 
в д. директорот Серафимовски Миле, неограничено 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 1725/91. (85) 

Окружниот стопански суд во Oconje, со реше-
нието Срег. бр 1651/91, на регистарска влошка бр. 
2-2286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар органи-
зирањетр и усогласувањето со Законот за задругите 
на Електро монтажната инсталатерска услужна и 
прометна задруга „Херц“, Ц О', увоз-извоз, Скопје, 
ул „Јордан Хаџи Константинов — Џинот“ бр 14 
Скопје, со следните податоци: 

Задругата е усогласена со Статут усвоен на ре-
ферендум одржан на 3, XII. 1990 година. 

Дејност. 050301 - поставување и поправка на 
градежни инсталации, 050302 — завршни и занает^ 
чиски работи во градежништвото; 070121 — текстил 
и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума, пласти-
ка; 070123 — метални и електрични стоки,- 070124 — 
огрев и градежен материјал; 070125 — мебел, 070126 
— керамика стакло и порцелан; 070127 — бои, ла-
кови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски 
материјал. 070132 — др трговија со мешовити сто-
ки,- 070140 — трговија на мало, со возила и дело-
ви; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — су-
рова кожа, волн^ и сл 070223 — метални електро-
технички стоки,- 070224 — градежен, санитарен и 
инсталационен материјал, 070226 — хемиски произ-
води, бои и лакови,- 070230 — трговија на големо со 
возила, делови и прибор,^ 070250 — трговија на то-
неме со мешовити стоки, 070260 — трговија на го-
лемо со индустриски отпадоци, 110401 — просторно 
и урбанистичко планирање и проектирање; 110402 — 
проектирање градежни објекти,- 110403 — др проек-
тирање, 110404 — инжинеринг, 110309 — неспомна-
ти услуги во областа на прометот,- 110909 — др нес-
помнати услуги — застапување 

Дејност во надворешниот промет 070320 — над-
ворешна трговија^ со непрехранбени производи, заста-
пување и поставување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнација, реекспорт. 

Покрај основачите кои останале во задругата. 
Дамјановски Бошко, Дончевски Славчо и Палчевски 
Душко пристапуваат и нови основачи: Дамјановска 
Милка и Палчевска Вера од Скопје, со одлука за 
пристапување од 5 XII 1990 година. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, задру-
гата одговара со сите свои средства. За обврските 
што не можат да се намират од задругата одгова-
раат задругарите еднократно до висина на задругар-
скиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Палчевски Душко, ра-
ботоводен орган, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 1651/91. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 7199/90. на регистарска влошка бр. 
2-1282-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со Законот за задругите под фирма- Зана-
етчиска задруга за термоизолација, „Термомонтажа", 
ц о., Скопје, ул „Анастас Митрев“ бб, со следните 
податоци 

Основачи кои останале и пристапиле: Стојменов-
ски Слободан с Биљановце — Куманово; Николов-
ски Фиданчо с Биљановце — Куманово, Ристевски 
Благоја — Крушево, Ташевска Ристана од Скопје, 
Цветковски Владо од Скопје, Гајиќ Михајло — 
Скопје, со акт бр 03-1189 од 03. XI. 1990 година, а 
истапиле Цветковски Сретен, Јовановски Марјан и 
Неделковски Рами. 4 

Дејност: 050302 — завршни и занаетчиски рабо-
ти во, градежништвото 050301 — поставување и поп-
равка на градежни инсталации, 060502 — превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај; 060602 — превоз на 
патници со такси автомобил, 070112 — зеленчук, 
овошје и преработка, 070114 — разни животни про-
дукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни 
потреби, 070121 — текстил и конфекција,- 070122 — 
обувки, кожа и пластика, 070124 — огрев и градежен 
материјал; 070127)— бои, лакови и хемикалии,- 070212 
- зеленчук овошје и преработка; 070213 — алкохол-
ни пијалаци, 070219 — разни животни продукти и 
производи за домашни потреби,- 070221 — текстил и 
конфекција; 070224 — градежен, санитарен и инста-у 
пационен материјал; 070225 — хемиски производи, 
бои и лакови, 070230 — трговија на големо со вози-
ла, делови и прибор, 070260 — трговија на големо 
со индустриски отпадоци; 110402 — проектирање на 
градежни објекти, 110403 — др. проектирање, 110404 
- инженеринг 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сиот свој имот 

За обврските на задругата кои не можат да се 
намират од имотот на задругата одговараат задру-
гарите во висина на основачкиот влог — еднократно 

Лице овластено за застапување е Цветковски Вла-
до, привремен работоводен орган, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 7199/90. (88) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 235/91, на регистарска влошка бр. 
1-8019-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето и конституирањето на работната организаци-
ја на Основното училиште „Градец“, с Градец, Гос-
тивар, со следните податоци:-Училиштето е основано 
од страна на Собранието на општина Гостивар, со 
одлука за основање бр. 08-1171/1 од 16 XI 1990 го-
дина, а е усогласено со Статут усвоен на референдум 
на 25 XII Д990 година 

Дејност 120111 — Основно образование од општ 
тип 

Основното училиште во правниот промет иста-
пува во свое ил^е и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување е Неџат Абдула-
хи, в д директор, без ограничувавме. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 235/91 (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1978/91, на регистарска влошка бр 
4-9386-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишу-
вањето вршење на стопанска дејност на општествена 
организација — здружение на граѓани и запишување 
право на вршење работи во надворешно трговскиот 
промет на Авто-мото сојуз на Македонија — Скопје, 
ул „Иво Лола Рибар“ бр. 51, со следните податоци 

Дејност: 060401 - превоз на патници и стоки во 
воздушен сообраќај (превоз на патници и товари cd 
авиони во внатрешниот и меѓународниот сообраќај 
на редовни линии „Чартер“ летови,- 060402 — услуги 
на аеродроми; 060403 '— услуги на стопанска авија-
ција; 060501 — превоз на патници во друмскиот сооб-

р а ќ а ј (превоз на патници во меѓумесниот друмски 
сообраќај); 060502 — превоз на стоки во друмскиот 
сообрајќај (превоз на товари, локални и на подолги 
релации со камиони),- 060503 — услуги во друмскиот 
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сообраќа) (издавање под закуп на автомобили, ка-
миони, автобуси и сл.) 060601 i— превоз на патници 
во градскиот и приградскиот сообраќај (превоз на-
патници во градски и приградски населба, аеродро-
ми, и други места со автобуси и камиони), 060602 — 
превоз на патници со такси автомобили; 070140 — 
трговија на мало со возила и делови; 070150 — трго-
вија на мало со нафтени деривати; 070230 — тргови-
ја на големо со возила, делови и прибор; 080111 — 
хотели мотели, пансиони и туристички населби со 
сезонско работење, 080112 — хотели, мотели, пансио-
ни и туристички населби со целогодишно работење; 
080119 — други услуги на сместување (ноќевалишта, 
гостилници, планинарски домови, коли за спиење, 
туристичко сместување во домашна работа и сл.); 
080114 — кампови (организирање автокампови за 
домашни и странски моторизирани туристи); 080121 
— ресторани со услужување; 080122 — ресторани со 
самопо сложување,- 080123 — ресторани на општестве-
на исхрана (ресторани за исхрана на вработените); 
080190 — други угостителски услуги (организирање 
на /кафеани, бифиња и сл); 0Ѕ0201 — туристички 
агенции (туристички патувања во земјата и стран-
ство) ; 080202 — туристички бироа (услуги и по-
мош на членовите и другите туристи во врска, 
со патувањата, издавање на сите документи, бен-
з и н и Донови за патарина на домашни и стран-
ски членови и други моторизирани туристи, авто-
мото и туристички манифестации и собири, про-
дажба на сувенири и слични потреби, издавање на 
авто-туристички итинерари, водичи и сл); 090121 — 
поправка и одржување на друмски моторни возила 
(поправка и одржување на патнички автомобили, ка-
миони, автобуси и др. возила); 100390 — други кому-
нални дејности' (организирања на паркинг простории 
и чување на возила, камп-приколки и др.); 110309 — 
неспомнати услуги -во областа на прометот (органи-
зирање комисиона продажба, услуги во прометот и 
пренос на моторни возила, резервни делови и авто-
гума,- 110901 — услуги на контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоки (контрола на квалитет на мо-
торни возила и нивни делови и издавање соодветни 
документи (цертификати, документи и др.); 110903 
— книговодствени услуги и услуги на обработка на 
податоци со сопствени машини и уреди за автоматска 
о,бработка на податоци или услуги на изнајмување 
такви машини н,уреди); 120190 — друго образование 
(обука на сите категории на возачи и возачи ин-
структори, организирање на сообраќајно воспитува-
ње на претшколски и школски деца и возрасни, сни-
мање и прожектирање на сообраќајно,воспитни фил-
мови, организирање изложби и предавање од областа 
на безбедноста на сообраќајот, организирање и спро-
ведување на натпревари од областа на безбедноста 
на сообраќајот); 120311 — издавачка дејност (изда-
вање книги, брошури, атласи, географски и тематски 
карти и сл.),- 120312 — Новинско-издавачка дејност 
(присобирање податоци, уредување и издавање на 
весници, списанија, билтени и други публикации). 

Дејност во надворешно трговски промет-. 070320 
— надворешна трговија со непрехранбени производи 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и 

надворешен трговски промет е: Јане Трпков, секре-
тар на собранието на Авто-мото сојуз на Македони-
ја, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 1978/91. (89) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 2387/91, на регистарска влошка бр 
2-4678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапувале на Станбе-
ната задруга „Тумба“, Ц О., Куманово, ул. „Моша 
Пијаде“ бр. 14, Куманово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Бојковски Зоран, при-
времен работоводен орган, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Цеков Бобан, привремен 
работоводен орган без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2387/91. ^ (90) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 50/91, на регистарска влошка бр 
2-7-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето со Законот за задругите и запишувањето пра 
во на работење во надворешниот трговски промет 
на Земјоделската задруга „Никуштак“, Ц О., с 
Никуштак — Куманово. 

Задругата е усогласена со статут усвоен на ре-
ферендум одржан на 26. XII. 1990 година 

Од задругата истапиле основачите: Ебиб Бајра 
ми, Рамадан Исени, Аки Реџепи Исмаил Емини 
Исуф Џемаили, Амет Синани, Абдула Абдули, Бисим 
Јашари, Адем Адеми, Иса Алили, Решат Билали, Џс 
маил Мисими, Исен Аслани, Авдил Зендели, Неб" 
Бајрами, Рецеп Весели, Шенаси Сулејмани, Шукри 
Бајрами, Изми Рустеми, Невзат Муадини, Бајрам 
Идризи, Бајрам Јашари, Рамадан Исени и Нухи Ре-
цепи, со одлука за истапување од 6. XII. 1990 година 

Како нови основачи во задругата пристапуваат: 
Рецеп Адеми, Бари Сулејмани, Елмаз Исени, Шаби 
Садики, Расим Адеми, Ружди Ајредини, Арун Бајрами. 
Музафер Рушти, Сатуле Рустеми, Илаз Лимани, Али 
Алија, Слободан Тасиќ, Азир Алили, Локман Адеми, 
Бујамин Ајредини, Ариф Адеми, Зендел ^ Земдели, 
Ферат Адеми, Исуф Куртиши, Раиф Селији, Фатим 
Абдули, Митат Јашари и Рамадан Демири, со одлу-
ка за пристапување од 6 XII. 1990 година. 

Дејност: 020110 — полјоделство; 020120 — овош-
тарство; 020130 — лозарство,- 020140 — сточарство, 
020201 — земјоделски услуги за растително произ-
водство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 
020302 — рибарство на реки; езера и во рибници; 
030001 — одгледување на шуми,- 030002 — заштита 
на шуми,- 030003 — искористување на шуми,- 030004 
— лов и одгледување на дивеч,- 013010 — мелење и 
лупење на жито; 013021 — производство на леб и пе-
чиво; 013022 — производство на тестенини,- 013030 — 
преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, 
013041 — колење на добиток,- 013042 — преработка 
и конзервирање на месо; 013043 — преработка и кон-
зервирање на риба; 013050 — преработка и конзерви-
рање на млеко,- 013080 — производство на растител-
ни масла и масти,- 013091 — производство на скроб 
и преработки; 013099 — производство на зачини, су-
рогати од кафе и други прехранбени производи,-
090121 — поправка и одржување на друмски мотор-
ни возила,- 090123 — изработка на разновидни метал-
ни производи; 090129 - други услуги на металопре-
работуваЧкото занаетчиство; 09CI140 — изработка и 
поправка на предмети од дрво,- 090150 — изработка 
и поправка на предмети од текстил,- 090189 — изра-
ботка и поправка на неспомнати разновидни произ-
води; 012001 — производство и обработка на калаен; 
012002 — производство на чакал и песок; 070111 — 
леб, печиво, млеко и млечни “производи; 070112 — 
зеленчук, овошје и преработки,- 070113 — месо, жи-
вина, риба и месни преработки,- 070114, — разни жи-
вотни продукти, алкохолни пијалаци и производи за 
домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција,-
070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — 
метални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и 
градежен материјал; 070126 — керамика, стакло и 
порцелан,- 070128 — книги, канцелариски материјал 
и прибор,- 070129 — тутун и други непрехранбени 
производи; 070132 - друга трговија со мешовити 
стоки,- 070150 — трговија на мало со нафтени дери-
вати,- 070211 — жита и мелнички производи; 070212 
— зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алко-
холни пијалаци; 070214 - добиток и живина; 070219 
— разни животни продукти и производи за домашни 
потреби,- 070230 — трговија на големо со возила, 
делови и прибор,- 070250 — трговија на големо со 
мешовити стоки,- 070260 — трговија на големо со 
индустриски отпадоци; 110309 — Неспомнати услуги 
во областа на прометот;. 110109 — други банки 
(штедно кредитна служба); 013111 - г производство на 
алкохол од растително потекло,- 013113 — производ-
ство на вино; 013114 — производство на вински дес-
тилат, вцњак и ракија од грозје, 013119 — производ-
ство на други алкохолни пијалаци,- 013121 — произ-
водство на освежувачки пијалаци; 013200 — произ 1 
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водство на добиточна храна; 013310 — производство 
на ферментиран тутун; 013320 — преработка на ту-
тун; 060501 — превоз на патници во друмскиот сооб-
раќај; 060502 — превоз на стоки во друмскиот сооб-
раќај; 060503 — услуги во друмскиот сообраќај; 
060609 — превоз на патници со други сообраќајни 
средства; 080119 — Други услуги на сместување; 
080121 — ресторани со услужување; 080122 — ресто-
рани со самопослужување; 080123 — ресторани со 
општествена исхрана,- 080129 — други услуги на ис-
храна; 080190 — други услуги (угостителски); 080201 
— туристички агенции; 080202 — туристички бироа. 

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310 
-с- надворешна трговија со прехранбени производи,-
070320 — надворешна трговија со Непрехранбени 
производи. 

Задругата има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

За обврските на задругата што не можат да се 
намират од средствата на задругата, одговараат зад-
ругарите во висина на влогот од 5 ООО динари. 

Лице овластено за застапување' во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Расим Адеми, дирек-
тор, без ограничување, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 50/91. (91) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр., 4556/90, на регистарска влошка бр. 
2-2255-0-0-0, го запиша во судскиот регистар органи-
зирањето и усогласувањето на задругата под фир-
ма: Земјоделско-сточарска задруга „Младост“, Ц. О , 
с. Грчец, Скопје Задругата е организирана и усогла-
сена со статут усвоен на4 референдум одржан на 10 
IX. 1990 година, а основачи на задругата се: Мегди 
Селам, Муареми Зулфи, Зекири Али, Арифи Исмаил, 
Вели Бајрам, Бељури Демирали, Адеми Бајрам, Зен-
дели Изет, Муртезани Адми, Бељур Фехзула, Бекте-
ли Енвер, Демисри Кадри, Ајет Бељури, Баки Сали, 
Бајрами Џабир, Мемеди Мемед, Јусуфи Ракип, Ла-
тиф Јаким, Бајрами Камил и Мемети Ким. 

Дејности- 070111 — леб, печиво, млеко и млечни 
производи, 070112 зеленчук, овошје и преработки; 
070113 — месо, живина, риба и месни преработки, 
070114 — разни животни продукти и алкохолни пија-
лаци и производи за домашни потреби; 070121 — 
текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума 
и пластика; 070123 — метални и електротехнички 
стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 
— мебел 070126 — керамика, стакло и порцелан,-
070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, 
канцелариски материјал и прибор; 070129 - тутун и 
други непрехранбени производи,- 070132 — друга 
трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на 
мало со возила и делови; 070211 — жита и мел-
нички производи; 070212 — зеленчук, овошје и пре-
работка; 070213 — алкохолни пијалаци,- 070214 — 
добиток и живина,- 070219 — разни животни продук-
ти и производи за домашни потреби; 070221 — тек-
стил и конфекција; 070222 — сурова кожа и волна; 
070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 
— градежен, санитарен и инсталационен материјал; 
070225 - хемиски производи, бои и лакови; 070226 
— хартија, канцелариски материјал и прибор,- 070229 
— тутун и други непрехранбени производи,- 070230 
— трговија на големо со возила, делови и прибор, 
070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 
070260 — трговија на големо со индустриски отпадо-
ци; 080190 — други угостителски услуги; 110309 — 
неспомнати услуги во областа на прометот, внатреш-
на и меѓународна шпедиција, посредништво и кон-
сигнација; 060502 — превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај; 020110 — полјоделство со откуп и плас-
ман,- 020121 — овоштарство со откуп и пласман, 
020131 — лозарство со откуп и пласман; 020140 — 
сточарство со откуп и пласман,- 020201 — земјоделски 
услуги за растително производство; 020202 — земјо-
делски услуги за сточарство, откуп и пласман на 
шумски плодови, набавка и продажба на репромате-
ријали, изработка и откуп на домашни Ракотворби 

Задругата има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Абдула Абдула, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Cpeiv 
бр. 4556/90. (92) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 1573У90, на регистарска влошка бр. 
2-2317-0-0-0, го запиша во судскиот регистар консти-
туирањето на младинската задруга под фирма: Мла-
динска задруга „25-ти Мај“, ул. „Трајче Панов“ бр. 
22, Титов Велес, со следните податоци: Младинската 
задруга е конституирана со Статут усвоен на рефе-
рендум одржан на 15. XII. 1989 година а основачи 
се: Николовски Зоран, Славевски Димче, Јованов Рис-
то, Пановски Драге, Падасковски Благој, Андреевски 
Зоран, Цековски Никола, Нешов Зоранчо, Матев 
Цветан, Арсовски Љупчо, Петрушев Зоран, Кајнак-
чиев Перо, Ангелова Драгица, Ѓорѓиева Заре, Ѓор-
ѓиева Марика, Чанев Горанчо, Иљчо Лазаревски, 
Арсова Тања, Трајковски Данчо, Димова Снежана, 
Андреев Лазо, Павловска Ката, Аце Тасевски, Јова-
нов Слободан, Ајтова Марија Трајкова Даниела, Да-
нинов Круме, Ѓорѓиев Слободан, Анастасовски Алек-
сандар, Дервишов Петре. 

Дејноста на задругата е организирано вршење 
на помошни услуги, административни и стручни ра-
боти во претпријатијата односно кај работодавач 
односно привремени и повремени работи за кои спо-
ред прописите не се заснова работен однос и тоа: 
1 работа која со оглед на процесот на трудот не се 
врши како постојана и непрекината работа, а трае 
најдолго 30 работни ,дена, 2. работа во претпријатие 
која може да трае подолго од 30 работни дена, но 
не повеќе од 60 дена во една календарска година во 
следниве случаи: работа во комисии кои се форми-
раат врз основа на закон и други прописи; аквизи-
терски и инкасаторски работи кои се вршат повре-
мено; повремено изведување на настава на курсеви, 
семинари, краткотрајни набљудувања и мерење на 
теренски станици во метеорологијата хидро,логијата; 
повремени помошни работи на теренски работења во 
геодетската дејност и геолошките, археолошките, спе-
леолошките и сл истражувања; повремено изведува-
ње на културно-уметнички програми, освен во угос-
тителството ако таквиот труд на изведувачите не им 
претставува занимање; продажба на среќки, печат и 
повремени публикации; примање на уплати за спорт-
ска прогноза, лото и томбола надвор од просторија-
та на претпријатието; работа во социјално-хумани-
тарните организации што ја вршат членовите на тие 
организации; сезонска продажба на земјоделско-пре-
хранбени производи, предмети од домашна изработ-
ка, сувенири и други предмети од туристички карак-
тер ако се вршат на привремени продажни места,-
вршење на статистички истражувања и шифрирање 
на посебни извештаиповремени и привремени ра-
ботни задачи од земјоделството и шумарството. 

3. Како привремени и повремени работи се сме-
таат и работите кои се вршат и кај работодавач 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства4. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Димитар Анастасова^, вршител на должноста ино-
косен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1573/90. (93) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 858/91, на регистарска влошка бр. 
t-8756-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на општинското здружение под фирма: Оп-
штинско здружение на пензионери и трудови инва-
лиди на општината „Карпош“ — Скопје, ул. „Г. Пет-
ров“ бр. 12-А, со следните податоци.-
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Дејности 070111 — л е б печиво, млеко и млечни 
производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработ-
ки; 070113 — месо., живина, риба и нивни прера-
ботки, 070114 — разни животни продукти, алкохол-
ни пијалаци и производи за домашни потреби; 080190 
— бифе во пензионерски клубови 

Општинското здружение настапува во свое име 
и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица општинското здружиле одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување е Перо Јанкулов, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 858/91 (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 1405/91, на регистарска влошка бр 
4-1952-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на фирмата и проширувањето на дејноста со 
следните податоци Досегашната фирма Општински 
сојуз на возачите — Кичево, Работна заедница за 
обука на возачи, Н Сол О, Кичево, се менува и 
во иднина ќе гласи- Општествена организација на во-
зачи — Кичево — Работна заедница за обука на̂  
возачи, Ц О, ул /„Магистрален пат“ бр 16 — Ки-
чево. 

Дејноста се проширува со. 080190 — услуги во 
областа на угостителството; 080202 - ' услуги од ту-
ризам, 060503 — издавање под закуп на автомобили 
и камиони без возач (рентакар); 070140 — продажба 
и пренос на моторни и резервни делови,- 140423 — 
технички прегледи на моторни и приклучни возила 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 1405/91. (95) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 2068/91, на регистарска влошка бр. 
2-2151-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Транс-
портната задруга „Слога-Транс", Ц. О — Кавадар-
ци, ул „Моша Пијаде“ бр. 9, со следните податоци 
Се брише досегашниот застапник Аризанов Љупчо, 
в. д директор, без ограничување, а се запишува Ги-
нов Благој, в д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2068/91 (96) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег., бр. 1971/91, на регистарска влошка бр. 
1-171-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на лицето овластено за застапување на ЦОУ „25 
Мај“, Ц О, Неготино — Гостивар, со следните по-
датоци: Се запишува промената на лицето овластено 
за застапување Енвер Билали, директор, без ограни-
чување, а се запишува новиот застапник Раиф Кам-
бери, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје„ Срег. 
бр. 1971/91. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 2595/91, на регистарска влошка бр. 
2-1859-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето на задругата под фирма: Станбена задру-
га „Пролет“, Ц. О., Скопје. Се менува досегашното 
седиште на ул. „Анастас Митрев“ бб — Скопје, и во 
иднина ќе биде на ул n „Иво Лола Рибар“ бр. 67/1 — 
Скопје. 

Задругата е усогласена со статут бр. 25 од 24. 
IV. 1991 година. 

Основачи на задругата се- Наумовска Мирјана, 
Костурска Љубинка, Костурски Методија, Бунтески 
Славе, Ќоровиќ Нусрет, Јовановски Петре, Ѓорѓев 
Најден, Ангеловски Глигор, Танчевски Петар, Каж-
левски Јован, Манчевски Љупчо, Андоновски Борис, 
Пемевски Љупчо, Христов Рамче, Миневски Свето-
зар, Тонев Јане, Поповиќ Бранислав, Терановски Сте-

пан, Трајков Никола, Панговска Сузана, Вангеловски 
Никола, Стефановски Зоран, Нои1ќ Сузана и Варе-
ловска Жаклина од Скопје 

Дејност- вршење на инвеститорски работи за из-
градба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории до колку истите се наоѓаат во 
станбените згради во кои се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга; — организирање 
и штедење на стан за членовите на задругата; — 
купување на станбени згради и станови, како и де-
ловни простории доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на чле-
нот на задругата, заинтересиран за вршење на деј-
ност со личен труд од општествено-правни лица за 
потребите на своите членови,- — набавување на гра-
дежен материјал и елементи потребни за изградба 
на станбени згради, станови и деловни простории за 
своите членови, — одржување на станбени згради и 
станови на членовите на' станбената задруга 

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

Задругата во правниот промет со трети лица 
одговара за обврските со сиот свој имот. За обврски-
те на задругата одговараат и основачите до висина 
на здружениот влог еднократно 

Лице овластено за застапување е Дамјановски 
Пепи, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд .во Скопје, Срег 
бр 2695/91 (98) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 2116/91, на регистарска влошка бр 
2-9557-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето, и конституирањето на станбената задруга под 
фирма: Станбена задруга „Дешат", Ц. О., с Жи-
ровница, Гостивар. 

Дејност- вршење на инвеститорски работи за из-
градба на индивидуални станбени згради и станови 
како и деловни простории, доколку истите се нао-
ѓаат во станбена зграда во која се наоѓаат и стано-
вите за членовите на станбената задруга; — органи-
зирање на штедење за стан за членовите на задру-
гата; — купување на станбени згради и станови, ка-
ко и деловни простории доколку се продадат'на ис-
тите во станбената зграда во која се наоѓа и станот 
на членот на станбената задруга заинтересиран за 
вршење на дејност со личен труд од општествено 
правни лица за потребите на своите членови; — на-
бавување на градежен и друг материјал и елементи 
потребни за изградба на станбени згради, станови и 
деловни простории за своите членови,- — одржување 
на станбени згради и станови на членовите на стан-
бената задруга 1 

Лице овласгено за застапување е Исени Ремзи-
ia, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2116/91. , (99) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се објавуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Чековна картичка бр 100-56-077 и чек бр. 
1514030, издадени од Комерцијална банка АД -— 
Скопје, на име Маријан Петрушевски, Скопје. (964) 

Работна книшка, на име Хасановски Амзи, с. 
Бузалково, Титов Велес. (1286) 

Одобрение бр. 95-2766-345 на име Муарем Идри-
зи, с. Теарце, Тетово (1289) 

Работна книшка на име Марјанчо Ристов, Ра^ 
довиш. (1290) 

Работна книшка на име Џелал Усеинов, Радовиш. 
Регистарски таблици бр. ПО 701-77 на име Бра-

нислав Бабиќ, Куманово. (1296) 
Работна книшка на име Трајан Петров, Виница 
Работна книшка на име Јован Николов, Радовиш. 
Работна книшка на име Мухрезије Божилова, 

Пробиштип. (1303) 
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Чековна карта бр 3005/55 и чекови од бр 
15767521 до 15767530 издадени од Стопанска банка — 
Струга, на име Васко Карамитрески, ул. „Бр Мила- . 
диновци" бр 24, Струга (1304) 

Сообраќајна дозвола ПО 701-77, бр мотор 
0414526, бр на шасија 2 128А-164-538665, издадени од 
СУ П — Пожаревац, на име Бранислав Бабиќ, с Ку-
чево, Пожаревац (1307) 

Решение за упис на дуќан, за промет па прех-
ранбени артикли, Уп бр 12-6321, на име Китановиќ 
Владимир, ул „Рилски конгрес“ бр б-б, Скопје 

Решение Уп бр. 14-3291 од 16. III 1991 година 
за продажба на леб и бели печива, на име Драгица 
Наумовска, Скопје (1311) 

Решение Уп бр. 14-116 од 10 I 1989 година, за 
изработка на предмети од рафија, слама и текстил 
на име Стојан Наумовски, Скопје. (1312) 

Уверение за изработка на предмети од текстил, 
на име Стојан Наумовски, Скопје (1313) 

Решение Уп бр 12-3523 од 11 IV. 1990 год. за 
вршење на уметничко сликање на текстил — 090-150, 
на име Лилјана Дирјан Скопје (1314) 

Воена книшка бр БФ 056617, на име Саити Са-
бедин, с Романовце, Куманово (1318) 

Работна книшка на име Шабан Мемедов, Ра-
довиш (1321) 

Работна книшка на име Емине Османи^ Тетово 
Решение Уп бр 12-9975 од 23 XI 1984 година 

за занаетчиска дејност обработка на најлони, кломпи, 
папучи, на име Асани Фарук, ул „Костадин Петко-
виќ“ бр 52, Скопје (1323) 

Решение бр 14-896 од 12 II 1990 година, на име 
Сахит Ахметови^ Скопје (1325) 

Работна книшка на име Ласте Додевски, Ку-
маново (1326) 

Работна книшка на име Ангел Величковски, Кри-
ва Паланка 4 (1327) ^ 

Работна книшка на име Ванчо Стаменков, Штип 
Работна книшка на име Виолета Тасевска, Штип 
Воена книшка на име Иса Малику, с Пирок, 

Тетово ' (1330) 
Чековна картичка бр 40434-44 и чекови бр 

32077420, 32077421, 32077423 32077428, 32077742 И 
3476Ѕ8.83, издадени од Ќомерцијална банка АД — 
Скопје, на име Сами Сулејмани, Скопје (1336) 

Работна книшка на име Дашмир Исмаили, с ( 
Франгово, Струга (1340) 

Решение за упис во регистар бр 11-4737 од 25 
IX 1990 год за дуќан за забавни игри со билијард и 
видео игри и издавање видео касети, на име Силва-
на Андоновска, ул ,.Љубљанска“ бр 1/1/4, Скопје 

Работна книшка на име Енвер Рушити, Куманово 
Работна книшка на име Рефат Шемшедини, с 

Радолишта, Струга (1345) 
Работна книшка на име Илија Димов, Радовиш 
Воена книшка на име Лазим Имери, с Камења-

не, Тетово ' (1347) 
Пасош на име Џезаир Исмани, с Желино, Те-

тово (1348) 
Одобрение за промет на овошје и зеленчук на 

мало Ул бр 12-3601 од 23 IV 1987 година, на име, 
Ќазим Алил, Скопје (1353) 

Тековна сметка бр 1659-84 и чекови од бр 
12921498 до 12921500 издадени од Стопанска банка 
— Кавадарци, на име Ленча Кочевска, ул „Народен 
Фронт“ бр 3, Кавадарци (1355) 

Работна книшка на име Миомир Вељковиќ, Ку-
маново (1356) 

Работна книшка на име Туладик Мехмедоски, 
Охрид (1357) 

Работна книшка на име Момчило Хаџи Паунов, 
Кочани (1358) 

Чкови (3 чека) бр 310888, 310899 и 310900 ОД 
тековна сметка бр 22073-97, издадени од Комерци-
јална банка АД — Скопје на име Никодиноска Бла-
городна ул „Јуриј Гагарин" бр 49/1-1, Скопје (1360) 

Работна книшка на име Санде Станков, Крива 
Паланка (1361) 

Свидетелство на име Ружди Мемеди, Скопје 

Решение за промет на мало со мешовита стока 
Уп. бр. 10218 од 15. XI 1990 год. на име Камберов-
ски Селим, Скопје (1363) 

Чекови од бр. 352789098 ДО 35278914, 3527Ѕ930, 
Ј5864527, 35278923 ДО 35278924; 35864525, 35278921, 
35278916 до 35278919( седумнаесет чекови) од теков-
на сметк,а бр 87995/85, издадени од Стопанска банка, 
Скопје,, на име Љупчо Јаневски, Скопје (1365) 

Чек бр. 36331234 од тековна сметка бр. 74567-22, 
издадени од Комерцијална банка АД — Скопје, на 
име Драгица Вукашиновска, Скопје (1367) 

Чековна карта бр. 394-07 на име Ќиро Пендев, 
Кавадарци. (1369) 

Возачка дозвола на име Митре Исајлоски, ' Те-
тово (1436) 

Воена книшка на име Горанчо Ангелов, с. Ша-
шаварлија, Штип. (1437) 

Решение Уп бр 14-4298 од 27. VI 1990 год, из-
дадено од СО — Карпош — Скопје на име Реад 
Алкалај чех, Скопје (1440) 

Уверение за положен стручен испит рег. бр 959 
од 17 XII 1987 год, издадено од Здравствениот дом 
во Скопје на име Насер Карамети, Скопје (1444) 

Работна книшка на име Фиба Ремзи, с Поум, 
Струга (1452) 

Работна книшка на име Неби Селими, Тетово 
Решение Уп. бр 12-7013 од 23. VII. 1990 год., 

издадено од СО — Центар — Скопје на име Зорица 
Kpojчиновиќ Скопје (1459) 

Работна книшка на име Добре Станисављевски, 
Крива Паланка (1463) 

Тековна сметка бр. 0004152243, чековна картичка 
бр 00041522 и 20 чека од бр 2075191 ДО 2075210, 
издадени од Комерцијална банка — Скопје на име 
Славјанка Грковска, ул „515-а" бр. 74, Скопје (1465) 

Чекови од бр 881826 до 881830 од тековна смет-
ка бр. 89562-66, издадени од Комерцијална банка — 
АД — Скопје на име Константин Тодоров, ул „М 
Хаџивасилев“ бр 10, Скопје (1466) 

Чекови со сериски бр од А 15611842 — А 
15611845 од тековна сметка 410^0-623-21-80710-3986/46, 
издадени од Стопанска банка АД Скопје — Филија-
ла Струга на име Сашо Митаноски, ул „Васил Сте-
ф о в и “ бр 4, Охрид (1467) 

Работна книшка на име Гзим Јусуфи, Гостивар 
Пасош на име Олга Јанева, ул „29 Ноември“ бр. 

175, Радовиш (1471) 
Воена книшка на име Благој Николовски, ул 

,.П. Гули“ бр 20, Радовиш (1472) 
Чековна картичка бр 890/06 и чекови од бр 

2300801' до 2300810 и ОД бр 247322 ДО 247330, изда-
дени од Комерцијална банка — Скопје на име БЅог-
дан Николиќ, Скопје (1473) 

Решение Уп бр 12-27^7 од 29 IV 1986 година, 
издадено од СО — Центар — Скопје на име Горда-
на Ицкова, Скопје (1474) 

Работна книшка на име Агим Рифати, Охрид 
Сообраќајна книшка бр ТЕ 532-45, издадена од 

СВР — Тетово на име ' Сеад Билали, Тетово (1482) 
Чековна карта бр 00565-03 на име Вида Ѓоргие-

ва, Виница (1483) 
Чекови од бр. 3465003 до 3465010 и 3063140, из-

дадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име 
Љубиша Милановски, Скопје (1484) 

Чековна картичка бр. 3204772 и чекови од бр. 
3267595 до 3267600, издадени од Комерцијална банка 
АД — Скопје на име Кирил Здравковски, Скопје 

Чекови ОД бр 1550338 ДО 1550^41 и од 1550345 ДО 
1550347, издадени од Комерцијална банка АД — 
Скопје на име Светлана Ивановска. Скопје (1486) 

Тековна картица бр 92193/26 и 14 чека од бр 
3294851 до 3294871, издадени од Комерцијална банка 
— Скопје на име Костовски Љупчо, ул „Партизан-
ска“ бр 131/19, Скопје (1488) 

Работна книшка на име „Емин Незири, Тетово. 
Работна книшка на име Асиме Демирова, Штип 
Сообраќајна дозвола на име Ајдин Амети, Те-

тово (1497) 
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Дозвола за работа, на име Вебије Зулбеари, с. 
Непроштено, Тетово. (1498) 

Чековна картичка бр. 47945/31 и чекови од бр 
3374471 до 3374480, издадени од Комерцијална банка 
АД — Скопје на име Снежана Трајановска, Скопје. 

Чековна картичка бр 55697/61 и чекови од бр. 
03096966 до 03096969, издадени од Комерцијална бан-
ка АД — Скопје на име Изет Пепиќ, Скопје. (1501) 

Чековна картичка бр. 59482 и чекови од бр. 
738691 до 738710 и 354279, 354280, издадени од Ко-
мерцијална банка АД — Скопје на име Демир Маму-
ти, Скопје. (1504) 

Сообраќајна книшка, издадена во Титов Велес 
на име Азис Ахмед, с. Теово, Титов Велес. (1506) 

Сообраќајна книшка на име Ајдин Ам^ти, с Ра-
ковец, Тетово. (1507) 

Работна книшка на име Стојанка Самева, Штип. 
Чекови од бр. 026770391 до 026770400 од тековна 

сметка 74294/46, издадени од Комерцијална банка АД 
— Скопје на име Вера Наневска, Скопје. (1516) 

Чекови (5) од бр. 33000446 до 33000450 од тековна 
сметка бр. 79229/31, издадени од Стопанска банка - , 
Скопје на име Велко Ангелески, ул. „Гаврил Кон-
стантиновиќ" бр. 4/2, Скопје (1517) 

Чековна карта бр. 28704-95 и декови бр. 36582389 
и 36582390, издадени од Комерцијална банка — 
Скопје на име Трајанка Ристова, Скопје. (1520) 

Воена книшка ^ 3005129 издадена од ВП 5912 -
Титов Велес, на име Ристо Илиев, ул. „М. Тито“ бр. 
43-3, Гевгелија. (1571) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 175 став 3 од Законот за да-

ноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 
12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 46/89, 4/90, 15/90, 
30/90 и 47/90), Републичкиот завод за статистика го 
утврди и го објавува 4 

Процентот на порастот на цените на мало во 
Републиката за месец мај 1991 година 

Кумулативниот пораст на цените на мало. во Ре-
публиката во периодот јануари-декември 1990 година 
и јануари-мај 1991 година во однос на просечните 
цени на мало во, 1989 година изнесува 702,9%. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлана Антоновска, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за 
даноците на граѓаните (,,Службен весник на СРМ“ 
бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 6/89, 4/90, 
15/90, 30/90 и 47/90) и член 17 од Законот за данокот 
од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80,38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 
36/90), Републичкиот завод за статистика го утврди и 
го објавува 

Процентот на порастот на цените на мало во 
месец мај 1991 година 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публиката во периодот јануари-мај 1991 година во 
однос на просечните цени на мало во 1990 година 
изнесува 44,4%. 

Директор 
на Републичкиот завод за статистика, 

Светлава Антоновска, с. р. 

406. Решение за именување секретара на Сове-
тот за прашања на народната одбрана — 361 

407. Закон за изменување на Законот за Црве-
ниот крст на Македонија — — — — 361 

408. Закон за изменување и дополнување на 
Кривичниот закон на Република Маке-
донија - - - - - - - - f - 361 

409. Закон за изменување на Законот за заш-
тита и користење на земјоделското зем-
јиште — — — — — — — — — 363 

410. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за ветеринарната служба — — , 364 

411. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за здравствената заштита на жи-
вотните — — — — — — — — — 365 

412. Закон за -изменување и дополнување на - - — 
Законот за заштита на растенијата од бо-

/ лести и штетници — — — — — — 370 
413. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за комуналните такси — — - 371 
414. Одлука за давање согласност на Финан-

сискиот план на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за 
1991 година — — , — — — — — — 372 

415. Одлука за овластување на Комисијата за , 
прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија 372 

416. Одлука за давање ,согласност' на Статутот 
на Институтот за белодробни заболува-
ња и туберкулоза на Република Македо-
нија — - ,— — — — — — — 372 

417. Одлука за образување и состав на второ-
степена дисциплинска комисија во Собра-
нието на Република Македонија — — 372 

418. Одлука за определување на ридско-плацин-
ски и погранични подрачја во кои обврз-
ниците од земјоделска дејност се ослобо-
дуваат од плаќање данок , во 1991 година , 372 

419. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за определување на висината и начинот на 
плаќање на надоместоците за употреба на 
јавните патишта што се плаќаат при ре-
гистрација на моторните и приклучни во-
зила - - — — — — — — — — 379 

420. Одлука за определување на дефицитарни 
производи односно дефицитарни услуги 
во малото стопанство кои се ослободуваат 
од плаќање данок во 1991 година — — 379 

421. Ценовник за штети на шумите — —, 380 
422. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 282/90 ОД 29 мај 1991 година — — 383 
Исправка на Програмата за поттикнување 
на. развојот на земјоделството во 1991 го-
дина — — — — — — — — — 383 
Исправка на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за општонародна 
одбрана — — — — — — — — — 383 

Општи а к т на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
96. Одлука за определување на висината и 

начинот на плаќање на надоместоците за 
употреба на јавните патишта што се пла-
ќаат при регистрација на моторните и 
приклучните возила — — — — — — 383 
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