
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

502. 
Врз основа на член 106 став 3 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 мај 1996 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За јавен обвинител на Република Македонија с 
именуван 

Стеван Павлевски, заменик на јавниот обвинител во 
Окружното јавно обвинителство - Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2001/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

Бр. 23-1727/1 
13 мај 1996 година 

Скопје 

ПРЕГЛЕД 
НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОТТУЃУВАЊЕ 

503. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/90) и член 18, став 3 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на републичките 
органи во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ 
број 41/85), на седницата на Владата на Република Ма-
кедонија одржана на 13.05.1996 година, Владата ја до-
несе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ 

СРЕДСТВА НАДВОР ОД УПОТРЕБА 

1. Со оваа одлука се дава согласност На Министер-
ството за одбрана на Република Македонија да изврши 
оттуѓување на материјалните средства кои се надвор од 
употреба. 

2. Отуѓувањето да се изврши со продажба по пат на 
јавно наддавање. 

3. Составен дел на оваа одлука е Прегледот на мате-
ријалните средства за оттуѓување. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Среда, 5 јуни 1996 
Скопје 

Број 27 Год.LII 
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Бр. 23-1662/1 
27 мај 1996 година 

Скопје 

505. 
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за 

буџетите (Службен весник на РМ“ бр. 79/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата за усогласување на приходите на 
олимписките буџети се дава позајмица во износ од 
2,550,000 на собранијата на општините: 

1. Дебар 
2. Валандово 
3. Кочани 
4. Струга 
5. Делчево 
6. Демир Хисар 
7. Кратово 
8. Крива Паланка 
9. Берово 

ВКУПНО 

300,000 
400,000 
400,000 
300,000 
200,000 
250,000 
250,000 
250,000 
200,000 

2,550,000 

504. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА САТЕЛИТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПОВРЗУВАЊЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД 
ЕВРОПА, АМЕРИКА И АВСТРАЛИЈА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА -

СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на сателитски центар за поврзување на Република Ма-
кедонија со земјите на Европа, Америка и Австралија, 
на КП бр. 1056, ЌО „Нова Брезница“, чиј инвеститор 
ќе биде Претпријатието за ПТТ сообраќај „Македони-
ја“ од Скопје и се определува земјиштето кое му при-
паѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Со потпишувањето на оваа одлука, престанува да 
важи Одлуката за определување на локацијата за из-
градба на сателитски центар за поврзување на Репу-
блика Македонија со земјите на Европа, Америка и 
Австралија, на подрачјето на општината Кисела Вода -
Скопје, бр. 23-1717/1 од 10.07.1995 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

2. Позајмица од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање во три месеци од денот на пренесување 
на средствата. 

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позајми-
цата во Министерството за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-1699/1 
27 мај 1996 година 

г Скопје 
Претседателу на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

506. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА 

1. За потсекретар во Министерството за труд и соци-
јална политика се назначува Стојан Трајанов, досега-
шен помошник на министерот за труд и социјална поли-
тика и раководител на Секторот за работни односи, 
вработување и правна положба на организациите. 

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

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 17-1609/2 
13 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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507. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40^0 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА 

1. За потсекретар во Министерството за труд и соци-
јална политика се назначува Ибиш Кадриу, дипломиран 
социолог, вработен во ОУ во с. Требош-Тетово. 

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

Број 17-1609/3 
13 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 17-1609/4 
13 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

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

Број 17-1609/5 
13 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

510. 

508. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика и раководител на Секторот за работни од-
носи, вработување и правна положба на организациите, 
се назначува Верка Николовска, досегашен советник 
на министерот за труд и социјална политика за работни 
односи. 

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

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-

СПЕКТОР ЗА ТРУД 

1. За главен републички инспектор за труд се име-
нува Ѓорѓи Стрезовски, досегашен секретар на Собра-
нието на Општина Центар - Скопје. 

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

Број 17-1609/6 
13 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

509. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонка („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика и раководител на Секторот за население, по-
пулациона политика и општествена заштита на деца се 
назначува Цветко Видоески, досегашен педагог во ОУ 
„Гоце Делчев“ - Тетово. 

511. 
Врз основа на член 88, став 4 од Законот за средно 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/95 и 24/96) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦСНО „ЗЛАТЕ МА-

Л А Ј С К И “ - ГОСТИВАР 

1. Џемаил Хајдари се разрешува од должноста член 
на Училишниот одбор на Центарот за средно насочено 
образование „Злате Малакоски" - Гостивар, поради 
неговиот избор за министер во Владата на Република 
Македонија. 

2. За член на Училишниот одбор на Центарот за 
средно насочено образование „Злате Малакоски" - Го-
стивар се именува Абдулаи Ремзи, дипл. инж. на работа 
во фабриката „Силика" - Гостивар. 

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

Бр. 17-58/3 
20 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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512. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРОБИШТИП 

1. За директор на Центарот за социјална работа во 
Пробиштип се именува Сталинка Јакимовска, дипл. со-
цијален работник, досегашен социјален работник во 
Центарот. 

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

Бр 17-61/4 Претседател на Владата 
20 мај 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

514. 
Врз основа на член 35, став 1 од Законот за библи-

отечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84; 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата на 
20 мај 1996 грдана, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на Ма-
тичната библиотека „Гоце Делчев“ - Титов Велес, со 
која за индивидуален работоводен орган на Библиоте-
ката повторно е именувана Елена Ќамилова, професор. 

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

Бр 17-62/2 Претседател на Владата 
20 мај 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

513 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Републнка Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ОХРИД 

1. За директор на Центарот за социјална работа во 
Охрид се именува Ѓорѓи Тодоровски, професор по пе-
дагогија, досегашен директор на овој центар. 

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

Бр 17-61/5 Претседател на Владата 
20 мај 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

515. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско-умет-

ничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86; 51/88 
и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 12/ 
93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

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

„УНИВЕРЗАЛНА САЛА“ ВО СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците при Цен-
тарот за организирање приредби „Универзална сала44 -
Скопје, со која за работоводен орган на Центарот пов-
торно е именуван Предраг Пенушлиски, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр 17-65/2 Претседател на Владата 
20 мај 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

516. : 

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 13/96) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ХИДРОБИОЛОШ-

КИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Хидробиолошкиот завод во Охрид, со која за директор 
на Заводот повторно е избран д-р Здравко Крстанов-
ски, научен соработник во Заводот. 

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

Бр. 17-81/1 
20 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

517. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 13/96) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИН-

СТИТУТ „СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Економскиот институт 
„Скопје“ - Скопје, со која за директор на Институтот 
повторно е избран д-р Александар Петроски, научен 
советник во Институтот. 

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

Бр. 17-81/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

518. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94) и член 4 од Одлуката за основање на Наци-
онална комисија за УНЕСКО на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА УНЕ СКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Се разрешуваат претседателот и одделни членови 

на Националната комисија за УНЕСКО на Република 
Македонија, поради престанок на функцијата од која 
беа именувани и тоа: 

а) претседателот: 
- Ешреф Алиу; 
б) членовите: 
- Ѓунер Исмаил, 
- д-р Емилија Симоска, 
- д-р Владимир Ортаковски, 
- д-р Софија Тодорова, 
- Златко Теодосиевски, 
- Стево Црвенковски. 
2. За претседател и членови на Националната коми-

сија за УНЕСКО на Република Македонија се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Слободан Ушевски, министер за култура; 
б) за членови: 
- д-р Софија Тодорова, министер за образование и 

физичка култура, 
- д-р Аслан Селмани, министер за наука, 
- д-р Љубомир Фрчкоски, министер за надворешни 

работи, 
- Анка Пановска, секретар на Секретаријатот за 

информации во Владата на Република Македонија, 
- Горан Стефановски, драмски писател, вонреден 

професор на Факултетот за драмски уметности, 
- м-р Владимир Георгиевски, академски сликар, ре-

довен професор на Архитектонскиот факултет -
Скопје. 

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

Бр. 17-1091/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

519. 
Врз основа на член 72, став 3 од Законот за заштита 

на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 
41/73; 42/76; 10/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 62/93) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ 

РЕТКОСТИ - СКОПЈЕ 

1. Васил Анастасов се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Републичкиот за-
вод за заштита на природните реткости во Скопје, по-
ради истек на времето за кое е именуван. 

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

Бр. 17-1199/3 
20 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

520. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР ВО НЕГОТИНО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за земјоделски инспектор во Неготино да се наз-
начи Илија Теохарев, дипломиран инженер по земјо-
делство. 

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

Број 17-1322/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

521. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за здрав-
ствено осигурување, се назначува Благоја Дишлиески, 
досегашен советник за здравствено осигурување во Ми-
нистерството за здравство. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1490/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

522. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94), и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ 
ОД ДОЛЖНОСТА УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР 

ЗА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност Иринка Трајкова, да се разреши од должноста 
урбанистички инспектор за општина Струмица. 

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

Број 17-1500/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 17-1559/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

524. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Никола Конески, поранешен 
судија на Врховниот суд на Македонија. 

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

Број 17-1581/2 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

523. 
Врз основа на член 72, став 3 од Законот за заштита 

на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 
41/73; 42/76; 10/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 62/93), и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ 

РЕТКОСТИ - СКОПЈЕ 

1. За директор на Републичкиот завод за заштита на 
природните реткости во Скопје се именува дипл. инж. 
архитект Коста Трајковски, виши советник во Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина. 

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

525. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Митко Зиков, поранешен судија 
на Врховниот суд на Македонија. 

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

Број 17-1581/3 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

526. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија (,служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ? бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Методија Моратовски, поране-
шен судија на Врховниот суд на Македонија. 

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

Број 17-1581/4 
20 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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527. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За советник на директорот на Педагошкиот завод 
на Македонија се назначува Владимир Мостров, досега-
шен самостоен педагошки советник во Педагошкиот 
завод на Македонија. 

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

Број 17-1610/2 Претседател на Владата 
20 мај 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

528. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За советник на директорот на Педагошкиот завод 
на Македонија се назначува м-р Киро Поповски, досе-
гашен самостоен педагошки советник во Педагошкиот 
завод на Македонија. 

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

Број 17-1611/2 Претседател на Владата 
20 мај 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

529. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ: 
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако : 

нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРНИ ИНСПЕКТОРИ 
И РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРНИ ИНСПЕКТОРИ ВО 

РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за виши републички пазарни инспектори и репу-

блички пазарни инспектори во Републичкиот пазарен 
инспекторат да се назначат и тоа: 

За виши републички пазарни инспектори 
1. Круме Кочов, досегашен виши републички паза-

рен инспектор во Скопје, 
2. Александар Димитровски, досегашен виши репу-

блички пазарен инспектор во Скопје, 
3. Иванка Стојчевска, досегашен виши републички 

пазарен инспектор во Скопје. 

За републички пазарни инспектори 

1. Велко Николоски, досегашен републички пазарен 
инспектор во Скопје, 

2. Елица Стојаноска, досегашен републички пазарен 
инспектор во Скопје, 

3: Елизабета Зафировска, досегашен републички 
пазарен инспектор во Скопје, 

4. Стефанка Калевска, досегашен републички паза-
рен инспектор во Скопје, 

5: Вера Каранцуловска, досегашен републички паза-
рен инспектор во Подрачната единица во Битола, 

6. Рајна Пановска, досегашен републички пазарен 
инспектор во Подрачната единица Штип, 

7. Драган Караѓонов, досегашен овластен пазарен 
инспектор во Гевгелија, 

8. Јован Проданов, досегашен овластен пазарен ин-
спектор во Гевгелија, 

' 9. Славе Размоски, досегашен овластен пазарен ин-
спектор во Охрид. 

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

Број 17-1657/2 
20 мај 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

530. ' -

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

1. За потсекретар во Министерството за финансии 
се назначува Јордан Марковски, досегашен помошник 
на директорот на Управата за јавни приходи. 

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

Број 17-1688/1 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Скопје Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 16 став 2 од Законот за санитар-
ната и здравствената инспекција („Службен весник на 
РМ“, број 19/95), министерот за здравство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ВИСИ-
НАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
НАДЗОР ВО ПОСТАПКИ ПОВЕДЕНИ ПО БА-

РАЊЕ НА СТРАНКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на пресме-

тувањето и висината на трошоците на инспекцискиот 
надзор во постапки поведени по барање на странка. 

Член 2 
Трошоците се пресметуваат во износ од 40 ДЕМ за 

секој поминат саат на работа, во денарска противвред-
ност, според курсот на Народната банка на денот на 
конечното пресметување на трошоците. 

Секој започнат саат на работа се смета како цел 
саат. 

Член 3 
Подносителот на барањето се поднесувањето на ба-

рањето уплаќа на сметка на Министерството за здрав-
ство на име аванс на трошоците износ од 2.000,00 дена-
ри. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот и трошоците за 
вршење санитарен надзор над изградбата на згради и 
други објекти што подлежат на санитарен надзор 
(„Службен весник на СРМ“, број 37/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 13-1912/3 Министер за здравство, 
30 април 1996 година проф.д-р. Илија Филипче,с.р. с.р. 

Скопје 

532. 

Врз основа на член 183 од Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“, 
бр. 21/84,31/84,32/85 и „Службен весник на РМ“, бр. 55/ 
91,12/93, 31/93, 62/93 и 8/95), министерот за внатрешни 
работи донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА РАБОТНИ МАШИНИ, 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТРАКТОРИ, МОТОКУЛТИВА-
ТОРИ, ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР, ЗАПРЕЖНИ 
ВОЗИЛА И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА ШТО ГИ ВЛЕ-
ЧАТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТРАКТОРИ ИЛИ МОТОКУЛ-

ТИВАТОРИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за реги-

страција на работни машини, земјоделски трактори, 
мотокултиватори, велосипеди со мотор, запрежни во-
зила и приклучни возила што ги влечат земјоделски 
трактори или мотокултиватори (во натамошниот 
текст: возила), формата, големината и начинот на по-

ставувањето на регистарските таблици, образецот на 
сообраќајната дозвола за земјоделски трактор и потвр-
дата за регистрација и Начинот на водењето на евиден-
ција за регистрираните возила. 

II.ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

\ Член 2 
Возилото се регистрира на име на сопственикот на 

возното, односно на називот на фирмата која е соп-
ственик на возилото (во натамошниот текст: имател на 
возило). 

Возилото што е сопственост на повеќе лица се реги-
стрира на име на едно од тие лица, за кое истите се 
спогодиле. 

Член 3 
Имателот на возилото го поднесува барањето за ре-

гистрација на возилото на регистрационен лист утврден 
на образец број 1. 

Во барањето за регистрација на возилото се впишу^ 
ваат техничките податоци за возилото од документаци-
јата на производителот на в,озилото односно од увере-
нието за извршени испитувања на преправено возило 
или признаените каталози за возило. 

При регистрација на возилото Имателот на возилото 
поднесува доказ за сопственоста односно потеклото на 
возилото и доказ за уплата на пропишаните такси и 
други обврски. 

Член 4 
Регистрација нема да се врши за возилб: 
1. за кое нема соодветни докази за потеклото од-

носно за сопственоста на возилото; 
2. за кое не се извршени пропишаните законски и 

други обврски (ако не се регулирани царинските и да-
ночните обврски задолжително осигурување, кому-
нални и други видови такси и сл.) и 

3. ако не постои доказ за техничката исправност јна 
возилото, односно нема уверение, цертификат или 
потврда за извршено испитување. 

Член 5 
Имателот на регистрирано возило пријавува во ми-

нистерството за внатрешни работи според местото на 
регистрација на возилото кога: 

1. возилото е отугено, во рок од 15 дена од денот на 
отуѓувањето; 

2. имателот на возилото го промени живеалиштето, 
односно седиштето, во рок од 15 дека од денот на про-
мената на живеалиштето, односно седиштето и 

3. возилото е исчезнато, уништено или расходувано 
во рок од 15 дена од денот на исчезнувањето, уништува-
њето односно расходувањето. 

Имателот на возилото ги враќа регистарските та-
блици, освен во случаите од ставот 1 точка 1 и 3 на овој 
член. 

Член 6 
Промената на податокот содржан во сообраќајната 

дозвола за земјоделски трактор односно потврдата за 
регистрација, имателот на регистрирано возило ја при-
јавува на Министерството за внатрешни работи според 
местото на регистрација на возилото, во рок од 15 дена 
од денот кога настапила промената. 

При пријавувањето од став 1 на овој член имателот 
на регистрираното возило приложува и исправа со која 
се докажува промената. 

Во случаите од ставот 1 на овој член ќе се издаде 
нова сообраќајна дозвола за земјоделски трактор, од-
носно потврда за регистрација. 
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III РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ 

Член 7 
Регистарските таблици за работни машини, земјо-

делски трактори, мотокултиватори, запрежни возила и 
нивните приклучни возила се во зелена боја со броеви и 
ознаки во бела боја и содржат: буквена ознака на реги-
старското подрачје на латиница, регистарски број со-
ставен од три цифри и буквена ознака од променливи 
две букви, а помеѓу ознаката на регистарското подрачје 

и регистарскиот број на возилото на црвена право-
аголна подлога со бели букви се втиснати ознаката на 
регистарското подрачје и променливата буквена ознака 
на кирилица. На горната и долната страна на регистар-
ската табличка е втисната права црвена Лидија (црвени 
граничници). 

Регистарските таблици од ставот \ на овој член 
имаат рефлектирачко својство. 

Член 8 
Регистарските таблици за земјоделски трактор се 

поставуваат на предната и задната страна на возилото 
со димензии: предна страна 520 х 110 мм и задна страна 
200 х 280 мм, а регистарската таблица за работна ма-
шина, мотокултиватор, запрежно возило и за при-
клучно возило што го влече земјоделски трактор или 
мотокултиватор, се поставува на задната страна на во-
зилото со димензии 280 х 200 мм. 

Регистарската таблица за велосипед со мотор чија 
форма и димензии се утврдени во Правилникот за 
обрасците ца сообраќајната дозвола, возачката дозвола 
и за регистарските таблици („Службен весник на РМ“, 
бр.35/95) се поставува на задната страна ца возилото. 

Регистарските таблици од ставот 1 на овој член се 
утврдени на обрасците број 2 и 3, а формата и димензи-
ите на буквите и броевите што се испишани на реги-
старските таблици, ца образец број 4. 

Член 9 
Регистарските таблици ќе се заменат со нови: 
1. ако се загубат, бидат уништени или исчезнат, 

двете или само една регистарска таблица и 
2. ако поради дотраеност регистарските таблици 

станат неупотребливи. 
Наместо регистарската таблица што е загубена; 

уништена или исчезната не може да се издаде нова 
регистарска таблица со ист регистарски број. 

IV. СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ТРАКТОР И ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

Член 10 
Сообраќајната дозвола за земјоделски трактор и 

потврдата за регистрација се издаваат на дводелен 
образец во правоаголна форма, кој развиен има димен-
зии 148 х 105 мм, а превиткан 74 х 105 мм. 

Образецот на сообраќајната дозвола за земјоделски 
трактор и образецот на потврдата за регистрација се 
изработуваат од специјален материјал. 

Член И 
Образецот на сообраќајната дозвола за земјоделски 

трактор и образецот на потврдата за регистрација се во 
зелена боја со втиснати орнаменти и тоа: 

- на надворешната и внатрешната страна од образе-
цот е втисната посебна шара составена од квадрати кои 
ротираат околу заеднички центар и прават ѕвезда; 

- На насловната страна од образецот по хоризонтала 
е втисната посебна шара во вид на плетенка од ква-
драти и кругови со редуцирани страни. 

Член 12 
Насловната страна на сообраќајната дозвола за зем-

јоделски трактор содржи: натпис „Република Македо-
нија“, меѓународна ознака „МК", назив „Сообраќајна 
дозвола за земјоделски трактор“, под истиот „регистар-
ска ознака“, датум на регистрација, назив на органот 
што ја издал дозволата, датум на издавањето, број, 
место за печат и место за потпис на овластеното служ-
бено лице. ; 

Првата и втората внатрешна страна содржат пода-
тоци за возилото^ во 12 рубрики и тоа: 1. вид, 2. марка, 
3. тип, 4. број на шасијата, 5. број на моторот, 6. година 
на производството, 7. сила на моторот во KW (КЅ), 8. 
работна зафатнина на моторот во сМ3,9. маса на празно 
возило во кг., 10. дозволена носивост во кг. (само за 
товарни возила), 11. боја на каросеријата, 12. број на 
оски (само за приклучни возила) и рубрика за забе-
лешка. 

Последната страна содржи рубрика: „податоци за 
првата регистрација“ со датум, место, регистарска оз-
нака и рубрика: „податоци за имателот на возилото“ со 
име, презиме, назив, живеалиште - адреса и матичен 
број. 

Сообраќајната дозвола за земјоделски трактор се 
изработува според образец број 5. 

Член 13. 
Насловната страна на потврдата за регистрација 

содржи: натпис „република Македонија“, меѓународна 
ознака ,;МЌ", назив „потврда за регистрација'4, под 
истиот „регистарска ознака“, датум на регистрација, 
назив на органот што ја издал потврдата, датум на изда-
вањето,, број, Место за печат и место за потпис на овла-
стеното службено лице. 

Првата и втората внатрешна страна содржат пода-
тоци за возилото во 12 рубрики и тоа: вид, 2. марка, 
3. тип, 4. број на шасијата, 5. број на моторот, 6. година 
на производството, 7. сила на моторот во К ^ (КЅ), 8. 
работна зафатнина на моторот во см3 , м а с а на празно 
возило во кг., 10. дозволена носивост во кг. (само за 
товарни возила), 11. боја на каросеријата, 12. број на 
оски (само за приклучни возила) и рубрика за забет 
летка. 
, Последната страна содржи рубрика: „податоци за 
Првата регистрација“ со датум, место, регистарска оз-
нака и рубрика: „подароци за имателот на возилото“ со 
име, презиме - назив, живеалиште - адреса и матичен 
број. 

Потврда за регистрација се изработува според обра-
зец број 6. 

Член 14 
Во сообраќајната дозвола за земјоделски трактор од-

носно потврдата за регистрација податоците се запишу-
ваат со машина за пишување. 

Член 15 
Барање за издавање нова сообраќајна дозвола за 

земјоделски трактор и потврда за регистрација наместо 
загубената, имателот на возилото поднесува до Мини-
стерството за внатрешни работи според местото каде е 
извршена регистрацијата ца возилото. 

Член 16 
Ако сообраќајната дозвола за земјоделски трактор, 

односно потврдата за регистрација поради употреба е 
дотраена, имателот на возилото поднесува до Мини-
стерството за внатрешни работи според местото каде е 
извршена регистрацијата на возилото, барање за изда-
вање нова сообраќајна дозвола за земјоделски трактор, 
односно потврда за регистрација наме,сто дотраената, а 
дотраената се одзема и уништува. , 
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Новата сообраќајна дозвола за земјоделски трактор, 
односно потврда за регистрација го носи истиот реден 
број од регистарот на возилото како и порано издаде-
ната сообраќајна дозвола за земјоделски трактор од-
носно потврда за регистрација. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ВОЗИЛА 

Член 17 
За регистрираните возила се води регистар на во-

зила. 
Регистарот на возилата ги содржи следните ру-

брики: реден број, број на регистарските таблици, вид, 
марка, тип и година на производство, број на шасија, 
број на мотор, сила на моторот во КЅ, зафатнина во 
см3, тежина на празно возило и носивост во кг., боја на 
каросеријата, брзина во км/ч, лично име односно назив 
на имателот на возилото, датум на регистрација и забе-
лешка. 

Член 18 
Возилото се Орише од регистарот на возилата ако: 
1. имателот на возилото го промени живеалиштето, 

односно седиштето; 
2. имателот на возилото изврши одјава на возилото; 
3. возилото исчезне, биде уништено или расходу-

вано. 
Бришењето од регистарот на возилата во случаите 

од став 1 на овој член се врши по барање на имателот на 
возилото. 

Барањето за бришење на возилото од регистарот на 
возилата се поднесува на регистрациониот лист. 

Регистарската таблица на возилото бришано од еви-
денција се одзема и се уништува. 

Член 19 
Обрасците од број 1 до број 6 се составен дел на овој 

правилник. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за регистрација на работни 
машини, мотокултиватори, велосипеди со мотор и при-
клучни возила што ги влечат мотокултиваторите 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 39/85 и 42/87). 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 122-25283/1 Министер 
15 мај 1996 година з а внатрешни работи, 

Скопје Д"Р Томислав Чокревски, с.р. 

, ' Образец бр. 1 
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533. 
Врз основа на член 65 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО, НАПРЕДУВАЊЕТО, ПОЛА-
ГАЊЕТО НА ИСПИТИ, ВИДОВИТЕ НА ПО-
ФАЛБИ, НАГРАДИ И ПЕДАГОШКИ МЕРКИ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на оценува-
њето, напредувањето, полагањето на испити, видовите 
на пофалби, награди и педагошки мерки за учениците 
во основното училиште. 

II. ОЦЕНУВАЊЕ 

Член 2 
Оценувањето на учениците, опфаќа следење и про-

верување на напредувањето на ученикот, како и приби-
рање и анализирање на показатели за неговиот развој 
во воспитно-образовниот процес. 

Член 3 
Со следењето, проверувањето и оценувањето на 

учениците се овозможува утврдување на степенот на 
остварениот напредок на учениците, информирањето 
на учениците и родителите - старателите за постигна-
тите резултати, поттикнување развојот на учениците и 
регистрирање на остварените резултати во воспитно-
образовниот процес. 

Член 4 
Следењето, проверувањето и оценувањето на учени-

ците е континуирано, систематско и јавно. 
Член 5 

При определувањето на оценка се земаат предвид 
обемот и квалитетот на усвоените знаења, работните 
навики, заинтересираноста за наставата и односот кон 
неа, оспособеноста за примена на знаењата и развојот 
на способностите на ученикот. 

Член 6 
Во процесот на следење, проверување, поттикну-

вање и оценување на развојот и напредувањето на уче-
ниците во воспитно-образовниот процес се користат 
методи, постапки и техники сообразени со содржи-
ните што се оценуваат и возраста на учениците (разни 
форми на: усно проверување, писмено проверување, 
писмени работи, тестови на знаења, есејски задачи, 
практично проверување, набљудување и разни техники 
- скали на проценка, чек-листа, инвентари на личноста 
и друго). 

Член 7 
За проверка на степенот на реализирано^1 на целите 

и задачите на основното образование повремено може 
да се врши и екстерно проверување на постигањата на 
учениците. 

Целта на екстерното проверување, содржината, на-
чинот на реализирање и користење на резултатите ги 
определува Педагошкиот завод на Македонија. 

Член 8 
Учениците се оценуваат по наставни предмети и по 

поведение. Оценките по наставните предмети се иска-
жуваат во бројки, а по поведение описно. 

Член 9 
Учениците од I одделение во првото полугодие и 

учениците од V одделение во првото тримесечје не се 
оценуваат. 

Учителите и наставниците го следат напредувањето 
на учениците од став 1 на овој член и ги запознаваат 
родителите. 

Член 10 
Континуираносга во оценувањето се постигнува и со 

тоа што учениците за тримесечијата, на крајот на 
првото полугодие и на крајот на наставната година 
треба да имаат оценки во одделенскиот дневник по сите 
наставни предмети што се предвидени со наставниот 
план. 

Член 11 
На крајот на по луто дието, на наставната односно 

учебната година, на ученикот му се утврдува општиот 
успех. 

Во општиот успех на ученикот влегуваат оценките 
од задолжителните и изборните наставни предмети. 

Оценките од факултативната настава се внесуваат 
во свидетелството и другата педагошка документација, 
но не влијаат на општиот успех на учениците. 

Член 12 
Општиот успех на ученикот се утврдува врз основа 

на оценката која претставува аритметичка средина од 
позитивните оцени по наставните предмети, и тоа: 

- ученикот постигнал одличен успех ако има средна 
оценка од 4,50 до 5,00; 

- ученикот постигнал многу добар успех ако има 
средна оценка од 3,50 до 4,49; 

- ученикот постигнал добар успех ако има средна 
оценка од 2,50 до 3,49; и 

- ученикот постигнал доволен успех ако има средна 
оценка од 2,00 до 2,49. 

Член 13 
За учениците со негативни оценки учителите и пред-

метните наставници имаат обврска да организираат до-
полнителна настава во текот и по завршувањето на 
наставната година. 

Член 14 
Поведението на учениците, се оценува со оценките: 

примерно, добро и незадоволително. 
Со оценката по поведение се опфаќа односот на 

ученикот во образовниот процес, почитувањето на 
обврските во основното училиште и заедницата на па-
ралелата, односот кон своите другари, наставници, 
училишниот имот и други позитивни вредности. 

Оценката по поведение на учениците од I - IV одде-
ление ја утврдува одделенскиот наставник, а на учени-
ците од V - VIII одделение Одделенскиот совет по 
предлог на одделенскиот раководител. 

Член 15 
Оценката за поведение се утврдува на крајот на 

првото полугодие и на крајот на наставната односно 
учебната година. 

Член 16 
Годишниот успех на учениците се соопштува на 

завршна свечена средба на која присуствуваат учени-
ците, родителите и наставниците. 

На овие средби се доделуваат и признанија на учени-
ците кои покажале особено забележителни резултати. 

Член 17 
На ученикот кој во текот на учебната година преми-

нува од едно во друго основно училиште, оценките се 
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внесуваат во одделенскиот дневник во основното учи-
лиште во кое доаѓа ученикот. 

Член 18 
Оценките во текот и на крајот на првото, односно 

второто полугодие се внесуваат во педагошката евиден-
ција и документација. 

III. ПОБРЗО НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Член 19 
Учениците согласно член 61 од Законот за основ-

ното образование можат побрзо да напредуваат ако 
покажале континуиран одличен општ успех и посебно 
се истакнуваат со способност, знаење и работни на-
вики. 

Предлог за побрзо напредување на ученикот подне-
сува одделенскиот наставник, односно одделенскиот 
раководител, а одлука донесува Наставничкиот совет 
на училиштето. 

Член 20 
Учениците од член 19 од овој правилник, можат да 

го завршат наредното одделение со вонредно полагање 
испити за побрзо напредување доколку добијат пози-
тивни оценки за сите предмети предвидени со Планот и 
Програмата за вошитно-образовната дејност. 

Доколку учениците не ги положат испитите по сите 
предмети во предвидените рокови се смета дека не ја 
завршиле годината. 

IV. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ 

Член 21 
Поправните, одделенските и вонредните испити за 

побрзо напредување се полагаат во основното учи-
лиште што го посетува ученикот. 

Полагањето на испитите е јавно. 
Член 22 

Поправен испит ученикот полага во месец август. : 
Одделенски испит и вонреден испит за побрзо напре-

дување ученикот полага во јуни и август. 
Ученикот кој од оправдани причини: нема свидетел-

ство за претходно завршено одделение, одделенски 
испит може да полага во текот на учебната година. 

Член 23 ' 
Во еден ден ученикот може да полага испити најм-

ногу по два предмети според распоредот што го изго-
твува основното училиште. 

Распоредот за полагање на испитите се истакнува на 
огласна табла најмалку три дена пред започнување на 
полагањето на испитите. 

Член 24 
Ученикот кој треба да полага испит поднесува пи-

смено барање до основното училиште. 
Во барањето од став 1 на овој член, ученикот го 

назначува одделението и предметите што треба да ги 
полага. 

Член 25 
Поправните, одделенските и вонредните испити за 

побрзо напредување се полагаат пред испитна комисија 
на основното училиште. 

Испитната комисија е составена од претседател, 
член и член испитувач од соодветниот предмет. Испит-
ната комисија работи во полн состав. 

Член 26 
Испитите може да се полагаат: 

- усно, 
- писмено и усно, и 
- писмено' 
Училиштето го одредува начинот на полагање на 

одделните предмети. Член 27 

За писмениот дел од испитот, по предлог од испиту-
вачот, испитната комисија определува три теми, од-
носно групи задачи од кои кандидатот избира една 
тема, односно група задачи за писмена работа. 

Член 28 
Писмените работи ги прегледуваат и оценуваат чле-

нови на испитната комисија. Оценката мора да биде 
образложена. 

Член 29 
Ученикот може да го полага усниот дел од испитот 

без оглед на успехот што го покажал на писмениот дел. 
Член 30 

Усниот дел од испитот ученикот го полага со извле-
кување прашања при што се води сметка со нив да 
бидат опфатени сите делови од наставната програма. 

Член 31 
По завршување на испитот, испитната комисија ја 

утврдува оценката ако за неа се изјасниле најмалку два 
члена на комисијата. 

Членот на комисијата кој не се согласува со оцен-
ката, може да бара да се внесе во записникот неговото 
издвоено мислење. 

Член 32 
При утврдувањето на оценката од определен пред-

мет се зема предвид покажаниот успех и од писмениот и 
усниот дел. 

Член 33 
Испитната комисија е должна да обезбеди испитот 

да се изведува непречено и самостојно. 

V. ВИДОВИ ПОФАЛБИ И НАГРАДИ 

Член 34 
Со пофалбите и наградите се стимулира развојот на 

позитивните особини кај учениците, се јакне вербата во 
сопствените можности и се дава признание за постигна-
тите успеси во воспитно-образовната дејност. 

Член 35 
Пофалби и награди се доделуваат на ученцк, група 

ученици, ученичка секција, екипа и паралелка, во текот 
и на крајот на учебната година. 

Член 36 
Ученикот се пофалува и наградува особено за: 
- залагање и напредување во наставата; 
- залагање и постигнат успех во слободните уче-

нички активности (натпревари, литературни, ликовни и 
други наградни конкурси, изложби, лични трудови и 
сл.); 

- примерно поведение и позитивно однесување (раз-
вивање другарство, почитување и давање помош на 
другите ученици и др.); 

- залагање и придонес во разновидни активности во 
училиштето и локалната средина (производствени, ху-
манитарни, културни и др.). 

Член 37 
Пофалби и награди се доделуваат и на: 
- паралелка која особено се истакнува со успех, по-
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ведение и редовност во извршувањето на училишните 
обврски; 

- група, секција или екипа која постигнала особени 
резултати (прво, второ или трето место и сл.) на нат-
превари; 

- паралелка, група и секција која постигнува најдо-
бри резултати во одредена активност организирана во 
училиштето и надвор од него (производствена, хумани-
тарна, културна и други). 

Член 38 
Предлог за пофалби и награди дава одделенскиот 

наставник, предметниот наставник и училишна коми-
сија, а одлука донесува Одделенскиот односно Настав-
ничкиот совет. 

Член 39 
Пофалбите се доделуваат усно и писмено. 
Писмените пофалби се даваат во вид на дипломи, 

пофалница и признанија. 
Наградите се даваат во вид на одредени вредности 

што одговараат на нивната педагошка намена (книги, 
билети за филмски, театарски и други културно-умет-
нички и спортски претстави, платен престој во летува-
лишта, платено учество за екскурзии, претплата на вес-
ници и списанија, ученички прибор и друго). 

Член 40 
Доделувањето на пофалбите и наградите се врши на 

свечен начин пред учениците од парал елката, односно 
училиштето. 

Член 41 
За пофалбите и наградите се води евиденција во 

училиштето. 

VI. ПЕДАГОШКИ МЕРКИ 

Член 42 
Педагошките мерки во основното училиште се при-

менуваат кон учениците кои ги прекршуваат правилата 
на училишниот живот, а со цел да се постигне чувство 
на одговорност и спречување на негативни појави. 

Член 43 
Педагошките мерки се применуваат индивидуално и 

се темелат на објективност, одмереност, праведност и 
педагошка одговорност. 

Забрането е телесно и психичко малтретирање на 
учениците. 

Член 44 
Педагошките мерки се применуваат во следните 

случаи: 
- нередовно посетување на училиштето; 
- нарушување на правилата во однесувањето спрема 

другите ученици, наставници и возрасни; 
- неправилен однос кон училишниот имот; 
- попречување на воспитно-образовната работа во 

паралелата и училиштето. 
Член 45 

Пред изречување на педагошка мерка претходи раз-
говор со ученикот и родителот или старателот. 

Разговорот може да го води одделенскиот настав-
ник, предметниот наставник, одделенскиот раководи-
тел, стручните работници, а по потреба и директорот. 

Член 46 
Педагошки мерки се: 
1. усна опомена; 
2. писмена опомена; 
3. укор (неодобрување на постапката); 

4. намалување на поведението; 
5. преместување на ученикот во друга паралелка; 
6. преместување на ученикот во друго основно учи-

лиште. 
Член 47 

Спрема учениците од I до IV одделение се примену-
ваат педагошките мерки од точките 1 и 2 на член 46 од 
овој правилник. 

Педагошките мерки од став 1 на овој член ги изре-
кува одделенскиот наставник. 

Член 48 
Педагошките мерки од член 46 за учениците од V до 

VIII одделение ги изрекува: 
1. Усна и писмена опомена - одделенскиот раково-

дител; 
2. Укор - одделенскиот раководител, Одделенскиот 

совет, Наставничкиот совет и директорот; 
3. Намалување на поведението - Одделенскиот со-

вет, Наставничкиот совет и директорот. 
4. Преместување на ученикот во друга паралелка -

Одделенскиот совет, Наставничкиот совет и директо-
рот; 

5. Преместување на ученикот во друго училиште -
Наставничкиот совет и директорот. 

Член 49' 
За изречена педагошка мерка на ученикот се изве-

стува родителот односно старателот. 
За изречените педагошки мерки од член 46 точка 3 

до 6 од овој правилник се поднесува приговор во рок од 
7 дена од денот на известувањето. 

Приговорот се поднесува до Училишниот одбор. 
Член 50 

Изречените педагошки мерки се евидентирани во 
соодветна педагошка документација. 

Член 51 
Педагошките мерки од член 46 точка 1 до 4 од овој 

правилник важат до крајот на учебната година во која 
се изречени. 

Кога ќе настанат позитивни промени кај ученикот, 
изречената педагошка мерка намалување на поведени-
ето се повлекува. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за начинот на бројчаното и опис-
ното оценување, напредувањето и полагањето испити 
на учениците во основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 24/84), и Правилникот 
за видовите на пофалбите, наградите и педагошките 
мерки за учениците во основното воспитание и образо-
вание („Службен весник на СРМ“ бр. 24/84). 

Член 53 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1683/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 

Министер 
за образование и 
физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 
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534. 
Врз основа на член 27 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите и 

начинот на остварување на основното образование на 
ученици со пречки во развојот. 

Член 2 
Ученици со пречки во развојот кои не можат да се 

вклучат во основно училиште заедно со други ученици, 
се вклучуваат во посебни паралелки при основно учи-
лиште, односно посебно основно училиште. 

Основно образование на ученици со пречки во раз-
војот може да се организира и во други јавни установи 
(заводи, центри, болници и друго). 

Статусот на ученик со пречки во .развојот се утвр-
дува со наод и мислење од надлежна стручна установа. 

Член 3 
Ученици со пречки во развојот во смисла од член 2 

се: 
- ученици со пречки во физичкиот развој (наглуви, 

глуви, слабовидни, слепи, со пречки во телесниот раз-
вој односно хронично болни); 

- ученици со пречки во психичкиот развој (ученици 
со лесна и деца со умерена и тешка попреченост); 

- ученици со пречки во говорот; 
- ученици со комбинирани пречки; 
- ученици со воспитна запуштеност (асоцијално од-

несување) и престапничко поведение. 
Член 4 

Бројот на ученици со пречки во. развојот во пара-
лелка, односно група изнесува: 

- за ученици со пречки во слухот до 8, а за комбини-
рана паралелка, до 6 ученика; 

- за ученици со пречки во видот до 8, а за комбини-
рана паралелка, до 6 ученика; 

- за ученици со пречки во телесниот развој до 10, а 
за комбинирана паралелка, до 8 ученика; 

- за ученици со хронично заболување до 10, а за 
комбинирана паралелка, до 8 ученика; 

- за ученици со лесни пречки вр психичкиот развој 
до 10, а за комбинирана паралелка, до 8 ученика; 

- за деца умерено и тешко попречени во психичкиот 
развој групата брои до 6 ученика; 

- за ученици со комбинирани пречки во развојот, до 
6 ученика; 

- за ученици со воспитна запуштеност (асоцијално 
однесување) и престапничко поведение, до 10 ученика. 

Бројот на деца во подготвителна група изнесува до 8 
деца. 

Член 5 
Бројот на ученици со пречки во развојот во воспитна 

група изнесува: 
- за ученици со пречки во слухот, до 10 ученика; 
- за ученици со пречки во видот, до 12 ученика; 
- за ученици со пречки во телесниот развој, до 12 

ученика; 
- за ученици со лесни пречки во психичкиот развој, 

до 12 ученика; 
- за деца умерено и тешко попречени во психичкиот 

развој, до 6 деца; 

- за ученици со комбинирани пречки во развојот, до 
6 ученика; 

- за ученици со воспитна запуштеност (асоцијално 
однесување и престапничко поведение), до 12 ученика. 

Член 6 
Ако за ученикот со пречки во развојот е неопходна 

придружба од страна на родителот (старателот), при-
дружникот има право на бесплатен превоз од домот до 
училиштето и обратно. 

Неопходноста од придружба за секој конкретен слу-
чај ќе се утврдува со наод и мислење за видот и степе-
нот на попреченоста во развојот. 

Член 7 
Во паралелка во основно училиште може да се вклу-

чат до два ученика со пречки во развојот. Бројот на 
учениците во паралелната се намалува за три ученика 
по вклучен ученик во однос на бројот од 30 ученика, 
доколку се обезбедени соодветни услови. 

Член 8 
Со влегување во сила на овој правилник престану-

ваат да важат одредбите од Правилникот за условите за 
вклучување во предучилишното и основното воспита-
ние и образование на децата и учениците со пречки во 
психичкиот развој, бројот на децата и учениците во 
групите („Службен весник на СРМ“ 0р. 24/84), што се 
однесуваат на основното образование. 

Член 9 
Овој'правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1686/1 Министер 
16 мај 1996 година з а образование и 

Скопје физичка култура, 
д-р Софија Тодорова, с.р. 

535. 

Врз основа на член 27 од Законот за основното обр“а-
зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО И ОСНОВ-

НОТО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите и 

начинот на остварување на основното музичко и основ-
ното балетско образование. 

Член 2 
Основното музичко и балетско образование се орга-

низира за ученици кои имаат предиспозиции или разви-
ени способности за музичко и балетско образование. 

Член 3 
Основното музичко и балетско образование се 

остварува во основно музичко и балетско училиште и 
во паралелки за основно музичко и балетско образова-
ние во состав на основно училиште. 

Член 4 
Основното музичко образование трае: 
- шест години за изучување на инструментите: пи-

јано, виолина, виола и виолончело; 
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- четири години за изучување на: дувачки инстру-
менти, класична гитара, харфа, хармоника и ударни 
инструменти; и 

- две години за изучување на: соло пеење, контрабас 
и фагот. 

Член 5 
Во прва година за основно музичко образование 

може да се запише ученик за: 
- изучување на инструменти гаѓано, виолина, виола 

и виолончело, со навршени 6 години; 
- изучување на дувачки инструменти, класична ги-

тара, харфа, хармоника и ударни инструменти, со навр-
шени 8 години, и 

- соло пеење, контрабас и фагот, со навршени 14 
години. 

Во основно музичко образование се организира и 
подготвителна настава во време траење од една година, 
со цел да се подготват и ученици за свирење на инстру-
мент, односно соло пеење. Подготвителната година е 
селективна. ' 

Ученикот кој не успеал да ја положи подготвител-
ната година не може да се запише во прва година. 

Член 6 
Бројот на ученици во групна настава (паралелка) по 

правило изнесува од 9-12, но не повеќе од 17 ученика. 
Бројот на ученици во групно музицирање изнесува: 
- Оркестар од 20-30, но не повеќе од 35 инструмента-

лист; 
- Хор од 30-40, но не повеќе од 50 хорисги. 

Член 7 
Наставниот час во индивидуалната настава трае и 

тоа: 
- во 6 (шест) годишно музичко образование во I, II и 
III-та година - 30 минути; 
- во 4 (четири) годишно музичко образование во I и 

II година, 30 минути; 
- во 2 (две) годишно музичко образование во 1-ва 

година, 30 минути. 
Наставата за дувачки, ударни и гудачки инстру-

менти, класична гитара и хармоника е придружена со 
корепетиција за секој ученик и тоа: 

- за гудачки инструменти во III и IV-та година часот 
трае 15 минути, а во V и VI-та година, 30 минути; 

- за дувачки инструменти, класична гитара, хармо-
ника и ударни инструменти во III и IV-та година, трае 
30 минути: 

- за соло пеачи трае 40 минути. 
Член 8 

Основното балетско образование трае 5 (пет) го-
дини, од кои првата е подготвителна година. 

Во прва година во основно балетско образование 
може да се запише ученик на 10 годишна возраст. 

Член 9 
Наставата во основно балетско образование се изве-

дува групно од 7-12 ученика, но не повеќе од 15 уче-
ника. 

Член 10 
Наставата, освен за солфеж, е придружена со коре-

петиција. 
Член 11 

Во основното музичко и балетско образование секој 
ученик на крајот од годината полага годишен испит 
пред Комисија. 

Комисијата од став 1 на овој член е составена од 3 
члена и тоа: предметен наставник и два наставника кои 
го предаваат истиот или сроден предмет. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1685/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Министер 

за образование и 
физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 

536. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), 
министерот за образование и физичка култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 
УЧИТЕЛИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ, СТРУЧНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И 

ВОСПИТУВАЧИТЕ ВО УЧЕНИЧКИОТ ДОМ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува распоредот на работ-

ното време на учителите, наставниците и стручните 
работници во основното училиште и воспитувачите во 
ученичкиот дом, во рамките на 40 часовна работна не-
дела. 

Член 2 
Работите и работните задачи на учителот, наставни-

кот, стручниот работник и воспитувачот се утврдуваат 
врз основа на годишната програма за работа на основ-
ното училиште. 

Член 3 
Работите и работните задачи од член 2 на овој пра-

вилник, учителот, наставникот, стручниот работник и 
воспитувачот ги вршат во училиштето. 

Во работи и работни задачи освен остварувањето на 
воспитно-образовната работа спаѓаат и семинари, сове-
тувања и други форми на стручно усовршување што се 
извршуваат и надвор од училиштето. 

Дел од работното време предвидено за подготовка 
учителот и наставникот може да помине и дома. 

Член 4 
Работното време на учителот и наставникот изне-

сува 40 работни часа во текот на работната недела. 
Времето поминато во вршењето на работите и зада-

чите во училиштето изнесува најмалку 30 работни часа 
во текот на работната недела за учителот и наставни-
о т (20 часа за настава и 10 часа за други работи и 
работни задачи), односно 40 работни часа во текот на 
работната недела за стручниот работник и воспитува-
чот. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се однесуваат за 
лица кои засновале работен однос со полно работно 
време.' 

Член 5 
Учителот и наставниот кои засновале работен од-

нос со работно време пократко од полното работно 
време, работите и работните задачи ги извршуваат: 

- 50% од работното време за кое е заснован работ-
ниот однос за изведување настава; 
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- 25% од работното време за кое е заснован работ-
ниот однос за вршење други работи и работни задачи; 

- 25% од работното време за кое е заснован работ-
ниот однос за подготовка за работа. 

Член 6 
Работното време од член 4 и 5 на овој правилник 

учителот, наставникот, стручниот работник и воспиту-
вачот го планираат. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1687/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Министер 

за образование 
и физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с. р. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10 - 1684/1 
16 мај 1996 година 

Скопје 
Министер 
за образование 
и физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с. р. 

537. 
Врз основа на член 42 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура, донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА УЧЕНИЧКИТЕ 

ДОМОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се регулира формирањето и ра-

ботата на ученички дом во состав на основно и во по-
себно основно училиште. 

Член 2 
Ученички дом се формира за ученици кои во ме-

стото на живеење немаат основно училиште, ниту со 
јавен превоз може да им се обезбеди редовно посету-
вање на училиштето. 

Член 3 
Ученичкиот дом се формира во основно училиште 

по претходна согласност од Министерството за образо-
вание и физичка култура 

Член 4 
Ученичкиот дом обезбедува сместување, исхрана, 

хигиенски и други услови за задоволување на воспитно-
образовни, културно-забавни, спортски и други по-
треби на учениците. 

Член 5 
Воспитно-образовната работа во ученичкиот дом се 

организира и изведува во воспитна група. 
Бројот на учениците во воспитната група е до 25 

ученика. 

538. 
Врз основа на член 72 став 5 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), 
министерот за образование и физичка култура, доне-
сува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧЕН ИСПИТ НА УЧИТЕЛ, НАСТАВНИК, 
СТРУЧЕН РАБОТНИК И ВОСПИТУВАЧ ВО ОС-

НОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-
стапката при полагањето на стручен испит на приправ-
ник - учител, наставник, стручен работник и воспиту-
вач, кои за прв пат се вработуваат во основното учи-
лиште (во натамошниот текст: приправник). 

Член 2 
Со стручниот испит се проверува оспособеноста на 

приправникот за самостојна воспитно-образовна, од-
носно стручна работа, во основното училиште во кое е 
вработен (во понатамошниот текст: основно учи-
лиште). 

Стручниот испит се полага според Програмата за 
полагање стручен испит, која е составен дел на овој 
правилник. 

; Член 3 
Стручниот испит приправникот го полага откако го 

завршил приправничкиот стаж. 
Стручниот испит треба да се положи во рок од шест 

месеци, а најдоцна една година по завршувањето на 
приправничкиот стаж. 

Член 4 
Приправникот полага стручен испит само при 

првото вработување во воспитно-образовна установа. 
Член 5 

Отсуството од работа на приправникот за време на 
полагањето на стручниот испит не се смета за отсуство 
од работа. 

Член 6 
Стручниот испит се спроведува во два испитни рока 

во текот на годината - есенски и пролетен испитен рок. 
Есенскиот испитен рок трае од 1 октомври до 30 

ноември, а пролетниот во периодот од 1 март до 30 
април. 

II. ИСПИТНИ КОМИСИИ 

Член 6 
Работата во ученичкиот дом се остварува според 

куќен ред, кој содржи организација на работното 
време, содржини на работа, организација на слобод-
ното време и друго. 

Член 7 
Стручниот испит се полага пред испитна комисија 

формирана од Министерството за образование и фи-
зичка култура (во натамошниот текст: Министер-
ството). 
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Испитната комисија (во натамошниот текст: Коми-
сија), се формира за период од две години. 

Член 8 
Комисијата се состои од претседател и два члена и 

ист број нивни заменици. 
За претседател и членови на Комисијата и за нивни 

заменици, се именуваат истакнати стручни лица, кои 
имаат висока стручна подготовка. 

Најмалку еден член (и еден негов заменик) од Коми-
сијата треба да има иста струка како и приправникот 
кој полага стручен испит. 

Член 9 
Комисијата работи и одлучува на седници. , 
Седниците ги свикува и со нив раководи претседате-

лот на Комисијата, а во негово отсуство неговиот заме-
ник. ' 

Комисијата полноважно одлучува ако се присутни 
сите нејзини членови. 

Кога некој член од Комисијата е спречен да прису-
ствува на седницата односно на испитот кој се спрове-
дува, на негово место се повикува неговиот заменик. 

Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозин-
ство гласови. 

Член 10 
За работата на Комисијата и за текот на испитот се 

води записник. Записникот го води член на Комисијата, 
во време кога тој не е ангажиран за испитување на 
приправниците. 

Записникот се води на образец бр. 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

III. ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ И ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕТО 

Член 11 
За полагање на стручен испит приправникот подне-

сува пријава до Комисијата пред која ќе го полага испи-
тот. Пријавата се доставува најдоцна еден месец пред 
почетокот на испитниот рок во кој приправникот сака 
да го полага испитот. 

Со пријавата за полагање на стручниот испит, при-
правникот поднесува: 

- уверение за завршен приправнички стаж во основ-
ното училиште во траење од 1 година, 

- мислење од менторот за работата на приправникот 
во текот на реализацијата на приправничкиот стаж, 

- мислење од највисокиот стручен орган на основ-
ното училиште во кое е вработен приправникот, за 
неговата воспитно-образовна работа во текот на при-
правничкиот стаж, 

- домашна писмена работа. 
Пријавата се поднесува според образец бр. 1 која е 

составен дел на овој правилник. 
Член 12 

Комисијата ги разгледува приложените документи и 
го одобрува полагањето на испитот, откако ќе утврди 
дека се исполнети условите од член 3 на овој правил-
ник. 

Комисијата го известува приправникот и основното 
училиште во кое е вработен за одобрување на полага-
њето најдоцна 15 дена пред денот определен за пола-
гање на стручниот испит. 

Со известувањето за одобрување на полагањето, до 
приправникот и до основното училиште во кое е врабо-
тен се доставува и распоред за времетр и местото за 
полагање на испитот. 

Доколку на приправникот не му е дозволено пола-
гање на стручен испит, може да поднесе приговор до 

Комисијата, најдоцна три дена од денот на приемот на 
Известувањето. 

Комисијата го разгледува приговорот и во рок од 
пет дена од денот на приемот на приговорот го изве-
стува приправникот за донесената одлука. 

Член 13 
Приправникот го полага стручниот испит во вре-

мето определено за полагање. 
На барање на приправникот поради оправдани при-

чини (болест, породилно отсуство и други оправдани 
причини), стручниот испит може да се одложи, во 
истиот или во наредниот испитен рок. 

Член 14 
Ако приправникот што го започнал полагањето на 

стручниот испит, во текот на испитот, поради болест 
или други причини, бил спречен да го продолжи испи-
тот, ја известува Комисијата и поднесува докази за 
спреченост. 

Ако Комисијата констатира дека причините се 
оправдани, на приправникот ќе му одобри да го про-
должи испитот во истиот или во наредниот испитен 
рок. Во спротивно ќе се смета дека приправникот не го 
положил стручниот испит. 

Против решението со кое не се одобрува одлага-
њето на започнатиот стручен испит, приправникот има 
право на приговор, во рок од осум дена. 

Ако приправникот што е допуштен на полагање на 
стручен испит, не го започне полагањето на испитот во 
одреденото време, ќе се смета дека не се појавил на 
испитот. 

За случаите од претходните ставови се известува и 
основното училиште во кое е вработен приправникот. 

Член 15 
Ако приправникот не се појави на определениот ден 

за полагање на стручниот испит или пред почетокот на 
полагањето изјави дека се откажува од полагањето, ќе 
се смета дека испитот не го полагал. 

Ако и во наредниот испитен рок приправникот не 
пристапи кон полагање на испитот или изјави дека се 
откажува од полагањето, ќе се смета дека приправни-
кот не го положил стручниот испит. 

IV. ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУ-
ЧНИОТ ИСПИТ 

Член 16 
За полагање на стручниот испит приправникот се 

подготвува преку совладување на Програмата за пола-
гање на стручниот испит. 

Приправникот се подготвува за стручен испит со 
помош на ментор, кој го определува наставничкиот со-
вет на основното училиште од редот на истакнатите 
наставници, стручни работници, односно воспитувачи. 

Менторот може да биде определен и од друго ос-
новно училиште. 

Член 17 
Менторот изготвува план за работа и води евиден-

ција за работата на приправникот, врз основа на која 
изготвува извештај и мислење кои ги доставува до ди-
ректорот на основното училиште во кое е вработен 
приправникот. 

При оценувањето на приправникот на стручниот 
испит, се разгледува и мислењето на менторот. 

Основното училиште води евиденција за работа на 
вработените приправници, се грижи за нивното оспосо-
бување за самостојна воспитно-образовна работа и соз-
дава услови за успешно подготвување на стручниот 
Испит. 
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V. СОДРЖИНА И НАЧИН НА 
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

Чле,н 18 
Стручниот испит се состои од: 
- домашна писмена работа; 
- практична воспитно-образовна задача, 
- устен испит 

Член 19 
За домашна писмена работа приправникот избира 

конкретен проблем - тема, од содржината на програ-
мата за полагање на стручниот испит и тоа најдоцна по 
навршувањето на четири месеци приправнички стаж. 

Избраниот проблем приправникот го проучува, ана-
лизира, истражува и разработува од аспект на неговата 
практична применливост во непосредната воспитно-
образовна' односно наставна . работа во потесното 
стручно подрачје на приправникот и за него израбо-
тува соодветен стручен материјал во писмена форма во 
обем од најмногу десет отчукани страници. 

Член 20 
Стручниот материјал приправникот го изготвува во 

вид на есеј за избраниот проблем - тема, со презенти-
рани критички ставови, оценки и сопствени стручни 
гледања за поадекватно остварување на конкретното 
подрачје, во непосредната практика. . 

Со домашната писмена работа приправникот треба 
да покаже познавање на проблемот, способност да се 
анализира и истражува проблемот по пат на примена на 
Соодветни методи и техники на истражување, способ-
ност да се анализираат и интерпретираат добиените 
резултати и да се применуваат истите во функција на 
унапредување на воспитно-образовната дејност. 

Член 21 
Домашната писмена работа, изготвена според 

одредбите на член 19 и член 20 од овој правилник, 
приправникот ја доставува до Комисијата, заедно со 
пријавата за полагање на стручниот испит. 

Член 22 
Практичната воспитно-образовни задача за учите-

лот и наставниот, се состои во Изготвување писмена 
подготовка и одржување на наставен час за конкретна 
наставна единица, а воспитувачот изготвува писмена 
подготовка и одржува едно слободно или задолжително 
занимање со учениците во ученичкиот дом. 

Практичната воспитно-образовни задача на струч-
ниот работник, се состои во изготвување проект и не-
гова практична примена во функција на проучување и 
разрешување на конкретниот проблем од педагошко-
инструктивната, аналитичко-студиската, истражувач-
ката и другата дејност на стручниот работник. 

Член 23 
Практична воспитно-образовна задача приправни-

кот избира од редот на најмалку три предложени теми 
од неговата струка, а задачата се реализира во основ-
ното училиште кое ќе го определи Комисијата. 

Член 24 
Преку писмената подготовка и непосредната реализа-

ција на практичната задача, учителот, насгавникот и 
воспитувачот треба да покажат знаења од предметот од 

кој е избрана задачата и способност за организација и 
реализација на наставна, односно воспитно-образовна 
работа. 

Стручниот работник, преку практичната воспитно-
образовната, односно стручната задача, треба да по-
каже знаење и способност за анализирање проучување 
и разрешување на конкретни воспитно-образовни и 
други проблеми од дејноста на основното училиште. 

Член 25 ; 
Устниот испит се состои од Два дела: 
- одбрана на домашната писмена работа и практич-

ната воспитно-образовна задача и 
- проверка на знаењата од областа на законско-нор-

мативната регулатива во основното образование и ор-
ганизацијата на воспитно-образовната Дејност на учи-
лиштето. 

Член 26 
Во рамките на првиот дел од устниот испит приправ-

никот ги образложува домашната писмена работа и ре-
ализираната практична воспитно-образовни задача и 
одговара на прашања од Комисијата во. врска со содр-
жинските, методолошките и други аспекти на реализи-
раните задачи, во духот на содржината на програмата 
за полагање на стручниот испит. 

Во вториот дел од испитот, на приправникот му се 
поставуваат прашања за проверка на општите знаења 
во врска со законско-нормативната регулатива и орга-
низацијата на дејноста. 

VI. ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

Член 27 
По завршениот стручен испит Комисијата гб оце-

нува целокупниот успех На приправникот. 
Стручниот испит се оценува со „положил“ или „не 

положил“. 
По завршување на стручниот испит, претседателот 

во присуство на сите членови на Комисијата го изве-
стува приправникот за резултатот од полагањето на 
стручниот испит. 

За резултатите од полагањето на стручниот испит се 
известува и училиштето во кое е вработен приправни-
кот. 

Член 28 
Приправникот кој нема да го положи стручниот 

испит или дел од испитот во првиот испитен рок, може 
повторно да го пријави и полага испитот или дел од 
испитот после еден месец, но не подоцна од рокот утвр-
ден во член 3 став 2 од овој правилник. 

Член 29 
Против неправилностите во спро верувањето на 

стручниот испит и во работата на Комисијата може да 
се поднесе приговор до Министерот за образование и 
физичка култура во рок од три дена по соопштувањето 
на резултатот од испитот. 

Член 30 
На приправникот кој го положил стручниот испит 

му се издава уверение за положен стручен испит нај-
доцна во рок од 15 дена од денот на полагањето на 
стручниот испит. 

Уверението што го издава Министерството, го пот-
пишува претседателот на Комисијата. 
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Уверението се издава во три примероци од кои ед-
ниот примерок му се врачува на приправникот, вториот 
се приложува во неговото персонално досие, а третиот 
се чува во архивата на Комисијата. 

Уверението се издава според образец бр. 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

За издадените уверенија во Министерството се води 
евиденција. 

Документацијата од член 11 на овој правилник, по 
положување на стручен испит се враќа во училиштето 
во кое е вработен приправникот. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1688/1 Министер 
16 мај 1996 година за образование 

Скопје и физичка култура, 
д-р Софија Тодорова, с.р. 

Образец бр. 1 
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Образец бр. 2 
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Образец бр. 3 

539. 
Врз основа на член 18 став 3 и член 19 од Законот за 

основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95), министерот за образование и физичка култура 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на верифика-

ција на основното училиште и начинот на водење на 
регистарот. 

Член 2 
Комисијата за извршување на подготовка за поче-

ток со работа на училиштето, односно основното учи-
лиште доставува образложено писмено барање за вери-
фикација до Министерството за образование и физичка 
култура (во натамошниот текст: Министерство). 

Член 3 
Верификација на основното училиште врши Коми-

сија за верификација при Министерството (во натамош-
ниот текст: Комисија). 

Комисијата ја сочинуваат три члена: по еден член од 
Министерството за образование и физичка култура, 
Педагошкиот завод на Македонија и Републичкиот 
просветен инспекторат. 

Претседател на Комисијата е членот од Министер-
ството. 

При оценувањето на условите за верификација уче-
ствува и претставник од подносителот на барањето од 
член 2 на овој Правилник. 

Член 4 
Комисијата преку непосреден увид ја утврдува 

исполнетоста на условите за вршење на воспитно-обра-
зовната дејност на основното училиште согласно зако-
нот. 

Член 5 
По извршениот увид Комисијата поднесува до Ми-

нистерството писмен извештај за исполнетоста или неи-
сполнетоста на условите со предлог за верификација, 
врз основа на што се донесува решение за верификаци-
ја. 

Член 6 
Решението за верификација на основното училиште 

се донесува во рок од 30 дена од денот на поднесува-
њето на барањето, а најдоцна до 20 април. 

Решението се доставува до основното училиште, ос-
новачот и до Заводот за статистика на Република Маке-
донија. 

Член 7 
Основно училиште кое е верифицирано се запишува 

во регистар за основни училишта (во натамошниот 
текст: регистар) што го води Министерството. 

Член 8 
Регистарот се води во посебна тврдо подврзана 

книга. Листовите на регистарот се нумерирани и про-
шиени со емственик, чии два краја се потпечатени со 
црвен восок на внатрешната страна од задната корица 
на регистарот. 

Регистарот се оверува на внатрешната страна од зад-
ната корица. 

Регистарот се води според образец бр. 2 што е соста-
вен дел на овој Правилник. 
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Член 9 
Запишувањето во регистарот се врши со темно сино 

мастило. 
На еден лист од регистарот, се внесуваат податоци 

само за едно основно училиште. 
Доколку основното училиште реализира и друг вид 

основно образование, тоа се запишува под регистар-
скиот број на основното училиште. 

Во регистарот се внесуваат и податоци за организи-
рањето и остварувањето на основното образование со-
гласно член 4 став 2, член 5, 6, 7 и 20 од Законот за 
основното образование. 

Член 10 
Запишувањето во регистарот се врши врз основа на 

поднесена писмена пријава според образец бр. 1 што е 
составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава основното училиште подне-
сува акт за основање, односно организирање, во заве-
рен препис. 

Член 11 
Бришењето во регистарот се врши на тој начин што 

со црвено мастило се прецртува со права линија секој 
ред од запишаното, а на крајот се наведува причината и 
актот според кој основното училиште се брише од реги-
старот. 

Во случај на погрешно запишување се врши 
исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот 
текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува 
точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го води регистарот. 

Член 12 
Писмена пријава за запишување во регистарот се 

поднесува и за позначајна измена што настанува во 

основното училиште (менување на називот, седиштето, 
организирање на нова дејност, проширување на дејно-
ста и др.). 

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-
тата измена се врши во соодветните рубрики од реги-
старот. 

Член 13 
Пријавата за настанатата измена, основното учи-

лиште ја доставува до Министерството во рок од 15 
дена од настанатата измена. 

Член 14 
За секое основно училиште и друга установа во која 

се остварува основно образование што се запишани во 
регистарот, се формира досие во кое се чуваат прија-
вите, прилозите и другите документи што се во врска со 
запишувањето во регистарот. 

Член 15 
Одредбите на овој правилник се применуваат при 

верификација на основното образование што се органи-
зира и остварува во друга установа. 

Член 16 
Во регистарот се внесуваат податоци за основните и 

посебните основни училишта што се верифицирани 
пред влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1689/1 
16 мај 1996 година Министер 

Скопје за образование 
и физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 

Образец бр. 1 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ НА 

УЧИТЕЛОТ, НАСТАВНИКОТ, СТРУЧНИОТ РА-
БОТНИК И ВОСПИТУВАЧОТ ВО ОСНОВНОТО 

УЧИЛИШТЕ 

I. ТЕМИ ЗА ДОМАШНА ПИСМЕНА РАБОТА 

а) Содржини од областа на методиката на наставната 
работа за конкретен наставен предмет 

1. Значењето, местото и поставеноста на наставниот 
предмет во наставниот план. 

2. Методички проблеми и специфичности во реали-
зацијата на целта и задачите на наставниот предмет. 

3. Анализа на структурата на наставната програма и 
дидактичко-методичкото обликување на содржините 
на наставниот предмет. 

4. Сознајните аспекти на воспитно-образовната, од-
носно наставната работа на наставниот предмет. 

5. Специфичности на примената на општите дидак-
тички и посебните методички принципи во наставата за 
конкретен наставен предмет. 

6. Форми на наставната работа по предметот: 
- специфичност на примената на одделните форми 

на работа; 
- критериуми за избор и комбинирање во непосред-

ната работа; 
- методички барања во непосредната организација 

на наставата. 
7. Методи на наставната работа: 
- специфичности на примената на општите методи; 
- примена на посебни методи нЈа работа по предме-

тот; 
- критериуми за избор и комбинирање во непосред-

ната работа. 
8. Методиките аспекти на изборот и користењето 

на објектите за наставната работа (кабинети, лаборато-
рии, специјализирани училници и др.). 

9. Функцијата, условите и можностите за примена на 
наставните средства, во наставната работа по предме-
тот и критериуми за нивниот избор и комбинирање. 

10. Можностите и специфичностите на примената на 
одделните видови настава по предметот (проблемов, 
програмиран, индивидуализирана, тимска, додатна, 
дополнителна). 

И. Планирање на наставната работа (општи и ди-
дактичко-методички аспекти на планирањето, видови 
планирање и структура на одделните видови плани-
рања). 

12. Подготовка на наставникот и учениците за на-
ставен час. 

13. Конкретизација на целта и задачите на настав-
ниот час. 

14. Дидактичко-методички претпоставки за успешна 
реализација на одделни типови наставни часови. 

15. Анализа и вреднување на реализиран наставен 
час. 

16. Проверување и оценување на знаењата на учени-
ците. 

17. Функцијата на училишните и домашните задачи 
на учениците и дидактичко-методичките барања при 
нивното задавање. 

18. Воннаставните активности на учениците од обла-
ста на еден наставен предмет (функција, организација, 
содржина на работа и други аспекти). 

б) Содржини од областа на педагогијата и дидактиката 

1. Воспитанието како дејност (поим, значење, ка-
рактеристики) и неговото остварување преку Планот и 

програмите за воспитно-образовната дејност на учи-
лиштето. 

2. Можностите за реализација на целта и задачите 
на воспитанието преку конкретна воспитно-образовна, 
односно наставна содржина во практичната работа со 
учениците. 

3. Основните карактеристики на еден вид воспита-
ние (физичко, интелектуално, морално, естетско и ра-
ботно) и неговата застапеност во рамките на воспитно-
образовната дејност со учениците во училиштето. 

4. Примена на педагошкото истражување во следе-
њето и унапредувањето на наставната, односно во-
спитно-образовната работа (избор на проблем, изра-
ботка на проект, собирање податоци и интерпретација 
на резултатите) од страна на стручниот работник. 

5. Основните аспекти на примената на одделните 
методи и техники на педагошкото истражување во сле-
дењето и вреднувањето - на наставата, односно во-
спитно-образовната работа во училиштето од страна на 
стручниот работник. 

6. Стручните и практичните аспекти на изработката 
и примената на одделни инструменти во наставната ра-
бота (тест, анкета, контролни задачи и друго). 

7. Анализа на наставата и конкретизација на нејзи-
ните дидактички елементи (цел, задачи, фактори на 
наставата и сл.). 

8. Етапите во процесот на учењето и нивното оства-
рување во наставата. 

9. Суштината и основните карактеристики на оддел-
ните дидактички принципи и нивната застапеност во 
наставната, односно воспитно-образовната работа со 
учениците. 

10. Формите, методите и средствата на наставната 
работа и основните аспекти на нивната примена во на-
ставата по одделни наставни предмети и подрачја. 

И. Наставниот план и програма, како документи со 
кои се определува структурата и содржината на настав-
ната, односно воспитно-образовната работа во училиш-
тето (поим и суштина, избор и распоред на наставни 
предмети и содржини, обем на застапеност и слично). 

в) Содржини од областа на психологијата 

1. Примената на одделните методи и техники на 
психологијата во образованието и воспитанието. 

2. Суштината и карактеристиките на основните фак-
тори на развојот на психофизичкиот живот (наслед-
ството, средината и активноста на личноста) и нивното 
значење за образованието и воспитувањето на учени-
ците. 

3. Функцијата на перцепциите, претставите и мисле-
њето во процесот на учењето. 

4. Помнењето и заборавањето во процесот на совла-
дувањето на одделни наставни содржини. 

5. Односот меѓу интелигенцијата и учењето. 
6. Видови учење. 
7. Методи и техники на успешно учење. 
8. Трансферот на учењето и условите за неговата 

примена во наставата. 
9. Мерењето на емоциите врз активноста на учени-

ците во процесот на учењето. 
10. Влијанието на емоциите врз активноста на уче-

ниците во процесот на учењето. 
11. Функцијата на мотивите во наставната работа со 

учениците. 
12. Психологијата на ефикасната настава и нејзи-

ните компоненти (интеракција, наставник-ученик, со-
цијална и емоционална атмосфера во паралелата, ат-
мосфера на натпревар и соработка). 

13. Заморот, досадата и одморот и нивното влијание 
во организацијата на училишната работа и самостој-
ното учење на учениците. 
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14. Функцијата и значењето на нагледноста во наста-
вата. 

15. Зрелоста на детето за поаѓање на училиште. 
16. Карактеристиките на психо-физичкиот, социјал-

ниот и емоционалниот развој на личноста во периодот 
на адолесценцијата и нивната рефлексија во процесот 
на наставата.. 

17. Специфичностите во работата со одделни кате-
гории ученици (надарени, ученици со потешкотии во 
развојот, проблем деца и слично). 

18. Карактеристиките на личноста на наставникот и 
учениците како значајни фактори за ефикасна наставна 
работа. 

19. Професионалната ориентација на учениците и 
можностите за нејзиното остварување преку настав-
ната работа на одделните наставни предмети и по-
драчја. 

II. ПРАШАЊА ЗА УСТЕН ИСПИТ ОД ОБЛАСТА 
НА ЗАКОНСКО-НОРМАТИВНАТА РЕГУЛА-
ТИВА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДЕЈНОСТА 
НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Основни одредби за остварување на дејноста на 
основото образование: 

- право на основно образование; 
- установи во кои се организира основното образо-

вание; 
- јазикот и писмото на кои се изведува наставата и 

другата воспнтно-образовна дејност во училиштата. 
2. Услови за основање и престанок на работата на 

училиштето. 
3. Содржина и организација на воспитно-образов-

ната дејност во училиштето: 
- планови и програми за воспитно-образовната деј-

ност (начин на донесување и содржина); 
- календар за организација на работата на училиш-

тето во учебната година; 
- организација на наставата во училиштата (пара-

лелки, ученици, наставни часови, учебници); 
- годишна програма за работа на училиштето. 
4. Ученички домови: 
- формирање и организација на работата на ученич-

ките домови во состав на основото училиште; 
- остварување на воспитно-образовната дејност во 

ученичките домови. 
5. Ученици: 
- услови, права и должности на учениците; 
- оценување и напредување на учениците, награди, 

пофалби и педагошки мерки. 
6. Наставници, стручни работници и воспитувачи: 
-услови за засновање и престанок на работен однос; 
- права и должности; 
- приправнички стаж и стручен испит; 
- стручно и педагошко усовршување; 
- оценување на наставниците, стручните работници 

и воспитувачите. 
7. Педагошка евиденција и документација: 
- видови педагошка документација и евиденција; 
- начин на водење на евиденцијата и документаци-

јата; 
- издавање на јавните исправи. 
8. Нострификација и еквиваленција на свидетелства 

стекнати во странство: 
- права на граѓаните и услови за нострификација. 
9. Управување и раководење во училиштето: 
- орган на управување; 
- орган на раководење; 
- стручни органи и тела; 
- други органи. 
10. Надзор над работата на училиштето: 

- надзор над законитоста на работата; 
- стручен надзор; 
- инспекциски надзор. 
11. Казнени одредби за училиште, директор, настав-

ник, стручен работник и родител. 
12. Закони и правилници со кои се регулира во-

спитно-образовната и другата дејност на училиштето. 

540. 
Врз основа на член 95 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ОД 
ИЗВРШЕНАТА НОСТРИФИКАЦИЈА И ЕКВИВА-
ЛЕНЦИЈА НА СВИДЕТЕЛСТВА СТЕКНАТИ ВО 
СТРАНСТВО, ЗА ЗАВРШЕНО ОСНОВНО ИЛИ 
ОДДЕЛНО ОДДЕЛЕНИЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, содржи-

ната и обликот на обрасците за водење на евиденцијата 
од извршената кодификација и еквиваленција на сви-
детелства стекнати во странство, за завршено основно 
или одделно одделение од основното образование. 

Член 2 
Евиденцијата од извршената нотификација и ек-

вивалентна на свидетелствата стекнати во странство 
содржи: 

- име, име на родителот и презиме, дата и место на 
раѓањето и државјанство на подносителот на барањето; 

- дата на прием на барањето за нотификација и 
еквиваленција; 

- име на странската држава и назив на установата 
која го издала свидетелството; 

- назив на свидетелството, број и дата на издава-
њето; 

- положени нострификациски испити; 
- број и дата на решението за нострификација и 

еквиваленција; 
- состав комисијата за нострификација и еквива-

ленција. 
Евиденцијата од став 1 на овој член се води на обра-

зец бр. 1 со димензии 20 х 29,5 см., кој е составен дел на 
овој правилник. 

Обрасците за извршените нострификации и еквива-
ленции во текот на една календарска година се подврзу-
ваат во матична книга во која се впишува вкупниот број 
на обрасците. 

Член 3 
Документацијата за нострификација и еквивален-

ција на свидетелствата стекнати во странство има 
трајна вредност и се чува одвоено од другата докумен-
тација. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
матичната книга и за чувањето на документацијата на 
нострифицираните дипломи и свидетелства издадени во 
странство („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89) што се 
однесуваат на нотификација и еквиваленција на сви-
детелствата за основно образование. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1707/1 Министер 
20 мај 1996 година за образование 

Скопје и Физичка култура, 
д-р Софија Тодорова, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И ФИЗИЧКА КУЛТУРА Образец бр. 1 

541. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), 
министерот за образование и физичка култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКО-
МЕТОДСКАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОД 
НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО ОСНОВ-

НОТО УЧИЛИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ? 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на работа и 

обезбедување услови за остварување на педагошко-ме-
тодската практика на студентите од наставничките фа-
култетите во основното училиште. 

Член 2 
Министерството за образование и физичка култура 

врз основа на претходно мислење од Педагошкиот за-
вод на Македонија одредува основно училиште - веж-
бална, во кое ќе се остварува педагошко-методска 
практика за студенти од наставничките факултети (во 
натамошниот текст: основно училиште). 

Педагошко-методската практика се реализира спо-
ред наставните планови на наставничките факултети. 

Член 3 
По добиеното известување од Министерството за 

образование и физичка култура основното училиште 
овозможува остварување на педагошко-методска прак-
тика. 

Член 4 
Основното училиште треба да ги исполнува след-

ните услови: 
- наставен кадар кој покажува посебни резултати во 

воспитно-образовната работа; 
- добра материјално-техничка и просторна опреме-

ност; 
- организација поставеност што одговара за оства-

рување на педагошко-методската практика. 
Член 5 

Директорот на основното училиште врши избор на 
наставник - ментор на предлог од Педагошкиот завод 
на Македонија. 

Член 6 
Педагошко-методската практика се организира во 

основното училиште како работно-апликативна сре-
дина за изведување на метеорски часови, хоспитации, 
симулирање на наставни ситуации, реализирање на ча-
сови (отстапени часови) и стажирање од студентите. 

Член 7 
Студентите во основното училиште обавуваат педа-

гошко-методска практика под раководство на предмет-
ниот наставник на факултетот и асистентот по мето-
дика на соодветниот наставен предмет. 

Член 8 
Наставникот - ментор му помага на студентот при 

подготовката на часот, обезбедување на наставни сред-
ства и создавање услови за успешно изведување на ча-
сот. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1706/1 
20 мај 1996 година 

Скопје 

Министер 
за образование и 
физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 
542. 

Врз основа на член 32 од Законот за основното обра-
зование („Службен весник на РМ“ број 44/98), Мини-
стерот за образование и физичка култура донесе 

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВ-
НИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 1996/97 ГО-

ДИНА 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година и одморите на учениците во основните 
училишта во учебната 1996/97 година. 
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Член 2 

Учебната година започнува на 2 септември 1996 го-
дина, а завршува на 31 август 1997 година. 

Член 3 
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 

Член 4 
Наставата се остварува во траење од 180, а за учени-

ците од VIII одделение од 175 наставни денови. 

Член 5 
Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии 

и 21 март Денот ца еколошката акција на младите во 
Република Македонија се наставни денови кога се ре-
ализираат посебни програми. 

Член 6 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор за 
учениците. 

Член 7 
Зимскиот одмор на учениците се организира и кори-

сти од 20 јануари и трае заклучно со 31 јануари 1997 
година. 

Како денови на одмор за учениците се користат де-
новите 3 и 6 јануари 1997 година. 

Член 8 
Летниот одмор на учениците се организира и кори-

сти, по правило, од 11 јуни до 31 август 1997 година. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 1995/96 година во основните училишта 
(„Службен весник на РМ“ број 33/95). 

Член 10 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-1745/1 Министер 
21 мај 1996 година образование и 

Скопје физичка култура, 
д-р Софија Тодорова, с.р. 

543. 
Врз основа на член 87 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ОД 
ИЗВРШЕНАТА НОСГРИФИКАЦИЈА И ЕКВИВА-
ЛЕНЦИЈА НА СВИДЕТЕЛСТВА И ДИПЛОМИ ОД 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ СТЕКНАТИ ВО СТРАН-

СТВО 
Член 1 

Со овој правилник се проширува начинот, содржи-
ната и обликот на обрасците за водење на евиденцијата 
од извршената нотификација и еквивалентна на сви-
детелства и дипломи од средно образование стекнати во 
странство. 

Член 2 
Евиденцијата од извршената нострификација и ек-

виваленција на свидетелствата и дипломи стекнати во 
странство содржи: 

- име, име на родителот и презиме, дата и место на 
раѓањето и државјанство на подносителот на барањето; 

- дата на прием на барањето за нострификација и 
еквивалентна; 

- име на странската држава и назив на установата 
која го издала свидетелството; 

-назив на дипломата односно свидетелството, број и 
дата на издавањето; 

- положени нострификациски испити; 
- број и дата на решението за нострификација и 

еквиваленција. 
- состав на комисијата за нострификација и еквива-

ленција. 
Евиденцијата од став 1 на овој член се води на обра-

зецот бр. 1 со димензии-20 х 29,5 см, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Обрасците за извршените нострификации и еквнва-
ленции во текот на една календарска година се подврзу-
ваат во матична книга во која се впишува вкупниот број 
на обрачите. 

Член 3 
Документацијата за нострификација и еквивален-

ција на свидетелствата и дипломи стекнати во стран-
ство има трајна вредност и се чува одвоено од другата 
документација. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престануваат да важат одребите од Правилникот за ма-
тичната книга и за чувањето на документацијата на 
ностр ифицираните дипломи и свидетелства издадени во 
странство („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89) што се 
однесуваат на нострификација и еквиваленција на све-
дителствата и дипломи за средното образование. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Министер 
11-2203/1 з а образование 

27 мај 1996 година и физичка култура, д-р Софија Тодо рова, с.р. 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ФИЗИЧКА КУЛТУРА Образец бр. 1 
ЕВИДЕНЦИЈА 

за нострификација и еквиваленција на свидетелства и 
дипломи од средно образование стекнати во странство 

Година Реден бр 

Подносител на барањето: 
име, име на родителот, презиме, 
дата и место на раѓање, државјанство 
Дата на приемот на барањето 

Име на странска држава и назив 
на установата која го издала свидетелството 

Положени нострификациски испити 

Број и дата на решението за нотификација и еквива-
ленција 

Состав на комисијата за нострификација и еквивален-
т а 
ЗАБЕЛЕШКА: 
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544 

Врз основа на член 67 став 3 од Законот за средното 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/ 
96), министерот за образование и физичка култура до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА НАСТАВНИЦИТЕ И 
СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ 

СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и начи-

нот на полагање на стручниот испит на наставник и 
стручен соработник (во натамошниот текст: приправ-
ник) кој за прв пат се вработува во јавното училиште. 

Член 2 
Со стручниот испит се проверува способноста на 

приправникот за самостојна воспитно-образовна, од-
носно стручна работа во јавното училиште. 

Стручниот испит се полага според програмата за 
полагање стручен испит, која е составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 
Стручниот испит приправникот го полага откако го 

завршил приправничкиот стаж. 
Стручниот испит треба да се положи во рок од шест 

месеци, а најдоцна една година по завршувањето на 
приправничкиот стаж. 

Член 4 . 
Наставник и стручен соработник полага стручен 

испит само при првото вработување во воспитно-обра-
зовна установа. 

Член 5 
Отсуството на приправникот за време на полага-

њето на стручниот испит, не се смета за отсуство од 
работа. 

Член 6 
Стручниот испит се спроведува во два испитна рока 

во текот на годината: есенски и пролетен испитен рок. 
Есенскиот испитен рок се спроведува во периодот од 

1 октомври до 30 ноември, а пролетниот во периодот од 
1 март до 30 април. 

II. ИСПИТНИ КОМИСИИ 

Член 7 
Стручниот испит се полага пред испитна комисија 

формирана од Министерството за образование и фи-
зичка култура (во натамошниот текст: Министер-
ството). 

Испитната комисија (во натамошниот текст: Коми-
сија) се формира за период од две години. 

Член 8 
Комисијата се состои од претседател и два члена и 

ист број нивни заменици. 
За претседател и членови на Комисијата и за нивни 

заменици, се именуваат истакнати стручни лица, кои 
имаат висока стручна подготовка. 

Во Комисијата треба да има најмалку еден член и 
еден негов заменик со иста струка како и приправникот 
кој полага стручен испит. 

Член 9 
Комисијата работи и одлучува на седница. 
Седниците ги свикува и со нив раководи претседате-

лот на Комисијата, а во негово отсуство, неговиот за-
меник! 

Комисијата полноважно одлучува ако се присутни 
сите нејзини членови. 

Кога некој член од Комисијата е спречен да прису-
ствува на седницата, односно на испитот кој се спрове-
дува, на негово место се повикува неговиот заменик. 

Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозин-
ство гласови. 

Член 10 
За работата на Комисијата и за текот на испитот се 

води записник. Записникот го води член на Комисијата, 
во време кога тој не е ангажиран за испитување на 
приправниците. 

Записникот се води на образец бр. 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

III. ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ И ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПОЛАГАЊЕТО 

Член 11 
За полагање на стручен испит приправникот подне-

сува пријава до Комисијата пред која ќе го полага испи-
тот. Пријавата се доставува најдоцна еден месец пред 
почетокот на испитниот рок во кој приправникот сака 
да го полага испитот. 

Со пријавата за полагање на стручниот испит, при-
правникот поднесува: 

- уверение за завршен приправнички стаж во учи-
лиштето во траење од една година; 

- мислење од менторот за работата на приправникот 
во текот на реализацијата на приправничкиот стаж; 

- мислење од највисокиот стручен орган на училиш-
тето во кое е вработен приправникот, за негова во-
спитно-образовна работа во текот на приправничкиот 
стаж; 

- домашна писмена работа. 
Пријавата се води на образец бр. 1 кој е составен дел 

на овој правилник. 
Член 12 

Комисијата ги разгледува приложените документи и 
го одобрува полагањето на приправникот откако ќе 
утврди дека се исполнети условите од член 3 на овој 
правилник. 

Комисијата го известува приправникот и училиш-
тето во кое е вработен за одобрување на полагањето 
најдоцна 15 дена пред денот определен за полагање на 
стручниот испит. 

Со известувањето за одобрување на полагањето, до 
приправникот и до училиштето во кое е вработен, се 
доставува и распоред за времето и местото на полага-
њето на испитот. 

Доколку на приправникот не му е дозволено пола-
гање на стручен испит, може да поднесе приговор до 
Комисијата најдоцна три дена од денот на приемот на 
известувањето. 

Комисијата го разгледува приговорот и во рок од 
пет дена од денот на приемот на приговорот го изве-
стува приправникот за донесената одлука. 

Член 13 
Приправникот го полага стручниот испит во вре-

мето определено за полагање. 
На барање на приправникот поради оправдани при-

чини (болест, породилно отсуство и други оправдани 
причини), стручниот испит може да се одложи во 
истиот или во наредниот испитен рок. 
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Член 14 
Ако приправникот што го започнал полагањето на 

стручниот испит, во текот на испитот, поради болест 
или други причини, бил спречен да го продолжи испи-
тот, ја известува Комисијата и поднесува докази за 
спреченост. 

Ако Комисијата констатира дека причините се 
оправдани, на приправникот ќе му одобри да го про-
должи испитот во истиот или во наредниот испитен 
рок. Во спротивно ќе се смета дека приправникот не го 
положил стручниот испит. 

Против решението со кое не се одобрува одлага-
њето на започнатиот стручен испит, приправникот има 
право на приговор во рок од осум дена. 

Ако приправникот што е допуштен на полагање на 
стручен испит, не го започне полагањето на испитот во 
одреденото време, ќе се смета дека не се јавил на испи-
тот. 

За случаите од претходните ставови се известува и 
училиштето во кој е вработен приправникот. 

Член 15 
Ако приправникот не се појави на определениот ден 

за полагање на стручниот испит или пред почетокот на 
полагањето изјави дека се откажува од полагањето, ќе 
се смета дека испитот не го полагал. 

Ако и во наредниот испитен рок, приправникот не 
пристапи кон полагање на испитот или изјави дека се 
откажува од полагањето, ќе се смета дека приправни-
кот не го положил стручниот испит. 

IV. ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН 
ИСПИТ 
Член 16 

За полагање на стручниот испит приправникот се 
подготвува преку совладување на Програмата за пола-
гање на стручниот испит. 

Приправникот се подготвува за стручен испит со 
помош на ментор, што го определува директорот на 
училиштето, од редот на истакнатите наставници и 
стручни работници. 

Менторот може да биде определен и од друго јавно 
училиште. 

Член 17 
Менторот изготвува план за работа^ и води евиден-

ција за работата на приправникот, врз основа на која 
изготвува извештај и мислење, кои ги доставува до ди-
ректорот на училиштето во кое е вработен приправни-
кот. 

При оценувањето на приправникот на стручниот 
испит, се разгледува и мислењето на менторот. 

Училиштето води евиденција за работата на врабо-
тените приправници и создава услови за успешно подго-
твување за полагање стручен испит и за оспособување 
на приправниците за самостојна воспитно-образовна 
работа. 

- ЈЅ-̂  
V. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

Член 18 
Стручниот испит се состои од: 
- домашна писмена работа; 
- практична воспитно-образовна задача; и 
- устен испит. 

Член 19 
За домашна писмена работа приправникот избира 

конкретен проблем-тема, од содржината на програмата 

за полагање на стручниот испит и тоа најдоцна по навр-
шувањето на четири месеци приправнички стаж. 

Избраниот проблем приправникот го проучува, ана-
лизира, истражува и разработува од аспект на неговата 
практична применл ивост во непосредната воспитно-
образовна односно наставна работа во потесното 
стручно подрачје на приправникот и за него изработува 
соодветен стручен материјал во писмена форма во обем 
од најмногу десет отчукани страници. 

Член 20 
Стручниот материја^ приправникот го изготвува во 

вид на есеј за избраниот проблем - тема, со презенти-
рани критички ставови, оценки и сопствени стручни 
гледања за поадекватно остварување на конкретното 
подрачје, во непосредната практика. 

Со домашната писмена работа приправникот треба 
да покаже познавање на проблемот, способност да се 
анализира и истражува проблемот по пат на примена на 
соодветни методи и техники на истражување, способ-
ност да се анализираат и интерпретираат добиените 
резултати и да се применуваат истите во функција на 
унапредување на воспитно-образовната дејност. 

Член 21 
Домашната писмена работа, изготвена според 

одредбите на член 19 и член 20 од овој правилник, 
приправникот ја доставува до Комисијата, заедно со 
пријавата за полагање на стручниот испит. 

Член 22 
Практичната воспитно-образовна задача за настав-

никот, се состои во изготвување писмена подготовка и 
одржување на наставен час за конкретна наставна еди-
ница. 

Практичната воспитно-образовна задача на струч-
ниот соработник, се состои во изготвување проект и 
негова практична примена во функција на проучување 
и разрешување на конкретниот проблем од педагошко-
инструктивната, аналитичко-студиска, истражувачката 
и другата дејност на стручниот соработник. 

Член 23 
Практична воспитно-образовна задача приправни-

кот избира од редот на најмалку три предложени теми 
од неговата струка, а задачата се реализира во училиш-
тето кое ќе го определи Комисијата. 

Член 24 
Преку писмената подготовка и непосредната реали-

зација на практичната задача, наставникот треба да 
покаже знаења од предметот од кој е избрана задачата 
и способност за организација и реализација на на-
ставна, односно воспитно-образовна работа. 

Стручниот соработник, преку практичната во-
спитно-образовната, односно стручната задача, треба 

да покаже знаење и способност за анализирање проучу-
вање и разрешување на конкретни воспитно-образовни 
и други проблеми од дејноста на училиштето. 

Член 25 
Устниот испит се состои од два дела: 
- одбрана на домашната писмена работа и практич-

ната воспитно-образовна задача и 
- проверка на знаењата од областа на законско-нор-

мативната регулатива во средното образование и орга-
низацијата на воспитно-образовната дејност на училиш-
тето. 

Член 26 
Во рамките на првиот дел од устниот испит при-

правникот ги образложува домашната писмена работа 
и реализираната практична воспитно-образовна задача 
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и одговара на прашања од Комисијата во врска со содр-
жинските, методолошките и други аспекти на реализи-
раните задачи, во духот на содржината на програмата 
за полагање на стручниот испит, 

Во вториот дел од испитот, на приправникот му се 
поставуваат прашања за поверка на општите знаења во 
врска со законско-нормативната регулатива и органи-
зацијата на дејноста. 

VI. ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

Член 27 
По завршениот стручен испит Комисијата го оце-

нува целокупниот успех на приправникот. Стручниот 
испит се оценува со „положил“ или „не положил“. 

По завршувањето на стручниот испит, претседате-
лот во присуство на сите членови на Комисијата го 
известува приправникот за резултатот од полагањето 
на стручниот испит. 

За резултатите од полагањето на стручниот испит се 
известува и училиштето во кое е вработен приправни-
кот. 

Член 28 
Приправникот кој нема да го положи стручниот 

испит или дел од испитот во првиот испитен рок, може 
повторно да го пријави и полага испитот или дел од 
испитот после еден месец, но не подоцна од рокот утвр-
ден во член 3 став 2 од овој правилник 

Член 29 
Против неправилностите во спроведувањето на 

стручниот испит и во работата на Комисијата може да 
се поднесе приговор до Министерот за образование и 
физичка култура во рок од три дена по соопштувањето 

на резултатот од испитот. 
Против оценката дадена на стручниот испит не 

може да се поднесе приговор. 
Член 30 

На приправникот кој го положил стручниот испит 
му се издава уверение за положен стручен испит нај-
доцна во рок од 15 дена од денот на полагањето на 
стручниот испит. 

Уверението што го издава Министерството, го 
потпишува претседателот на Комисијата. 

Уверението се издава во три примероци од кои ед-
ниот примерок му се врачува на приправникот, вториот 
се приложува во неговото персонално досие, а третиот 
се чува во архивата на Комисијата. 

Уверението се издава според образец бр, 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

За издадените уверенија во Министерството се води 
евиденција. 

Документацијата од член 11 на овој правилник, по 
положување . на стручен испит се враќа во училиш-
тето во кое 6 вработен приправникот. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во ,Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 11-2119/1 
20 мај 1996 година 

Скопје 
Министер 

за образование 
и физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 

Образец бр. 1 
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Образец бр. 2 
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Образец бр. 3 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ НА НА-
СТАВНИКОТ И СТРУЧНИОТ СОРАБОТНИК ВО 

ЈАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ 

I. ТЕМИ ЗА ДОМАШНА ПИСМЕНА РАБОТА 

а) Содржина од областа на методиката на настав-
ната работа за конкретен наставен предмет 

1. Значењето, местото и поставеноста на наставниот 
предмет во наставниот план. 
2. Методички проблеми и специфичности во реализаци-
јата на целта и задачите на наставниот предмет. 
3. Анализа на структурата на наставната програма и 
дидактичко-методичкото обликување на содржините 
на наставниот предмет. 
4. Сознајните аспекти на воспитно-образовната, од-
носно наставната работа на наставниот предмет. 
5. Специфичности на примената на општите дидак-
тички и посебните методички принципи во наставата за 
конкретен наставен предмет. 

6. Форми на наставната работа по предметот: 
- специфичност на примената на одделните форми 

на работа; 
- критериумот за избор и комбинирање во непосред-

ната работа; 
- методички барања во непосредната организација 

на наставата. 
7. Методи на наставната работа; 

- специфичности на примената на општите методи; 
- примена на посебни методи на работа по предме-

тот; 
- критериуми за избор и комбинирање во непосред-

ната работа. 
8. Методиките аспекти на изборот и користењето на 
објектите за наставната работа (кабинети, лаборато-
рии, специјализирани училници и др.). 
9. Функцијата, условите и можностите за примена на 
наставните средства, во наставната работа по предме-

тот и критериуми за нивниот избор и комбинирање. 
10. Можностите и специфичностите на примената на 
одделните видови настава по предметот (проблемска, 
програмиран, индивидуализирана, тимска, додатна, 
дополнителна). 
11. Планирање на наставната работа (општи и дидак-
тичко-методички аспекти на планирањето, видови пла-
нирање и структура на одделните видови планирања). 
12. Подготовка на наставниот и учениците за наставен 
час. 
13. Конкретизација на целта и задачите на наставниот 
час. 
14. Дидактичко-методички претпоставки за успешна 
реализација на одделни типови наставни часови. 
15. Анализа и вреднување на реализиран наставен час. 
16. Проверување и оценување на знаењата на учени-
ците. 
17. Функцијата на училишните и домашните задачи на 
учениците и дидактичко-методичките барања при нив-
ното задавање. 
18. Воннаставните активности на учениците од областа 
на еден наставен предмет (функција, организација, 
содржина на работа и други аспекти). 

б) Содржини од областа на педагогијата 
н дидактиката 

1. Воспитанието како дејност (поим, значење, каракте-
ристики) и неговото остварување преку Планот и про-
грамите за воспитно-образовната дејност на училиш-
тето. 
2. Можностите за реализација на целта и задачите на 
воспитанието преку конкретна воспитно-образовна, од-
носно наставна содржина во практичната работа со уче-
ниците. 
3. Основните карактеристики на еден вид воспитание 
(физичко, интелектуално, морално, естетско и ра-
ботно) и неговата застапеност во рамките на воспитно-
образовната дејност со учениците во училиштето. 
4. Примена на педагошкото истражување во следењето 
и унапредувањето на наставната, односно воспитно-
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образовната работа, избор на проблем, изработка на 
проект, собирање податоци и интерпретација на резул-
татите) од страна на стручниот работник. 
5. Основните аспекти на примената на одделните ме-
тоди и техники на педагошкото истражување во следе-
њето и вреднувањето на наставната, односно воспитио-
образовната работа во училиштето од страна на струч-
ниот соработник. 
6. Стручните и практичните аспекти на изработката и 
примената на одделни инструменти во наставната ра-
бота (тест, анкета, контролни задачи и друго). 
7. Анализа на наставата и конкретизација на нејзините 
дидактички елементи (цел, задачи, фактори на наста-
вата и сл.). 
8. Етапите во процесот на учењето и нивното оствару-
вање во наставата. 
9. Суштината и основните карактеристики на оддел-
ните дидактички принципи и нивната застапеност во 
наставната, односно воспитно-образовната работа со 
учениците. 
10. Формите, методите и средствата на наставната ра-
бота и основните аспекти на нивната примена во наста-
вата по одделни наставни предмети и подрачја. 
11. Наставниот план и програма, како документи со кои 
се определува структурата и содржината на наставната, 
односно воспитно-образовната работа во училиштето 
(поим и суштина, избор и распоред на наставни пред-
мети и содржини, обем на застапеност и слично). 

в) Содржини од областа на психологијата 

1. Примената на одделните методи и техники на'психо-
логијата во образованието и воспитанието. 
2. Суштината и карактеристиките на основните фак-
тори на развојот на психо физичкиот живот (наслед-
ството, средината и активноста на личноста) и нивното 
значење за образованието и воспитувањето на учени-
ците. 
3. Функцијата на перцепциите, претставите и мисле-
њето во процесот на учењето. 
4. Помнењето и заборавањето во процесот на совладу-
вањето на одделни наставни содржини. 
5. Односот меѓу интелигенцијата и учењето. 
6. Видови учење. 

7. Методи и техники на успешно учење. 
8. Трансферот на учењето и условите за неговата при-
мена во наставата. 
9. Мерењето на емоциите врз активноста на учениците 
во процесот на учењето. 
10. Влијанието на емоциите врз активноста на учени-
ците во процесот на учењето. 
11. Функцијата на мотивите во наставната работа со 
учениците. 
12. Психологијата на ефикасната настава и нејзините 
компоненти (интеракција наставник - ученик, соци-
јална и емоционална атмосфера во парал елката, атмос-
фера на натпревар и соработка). 

13. Заморот, досадата и одморот и нивното влијание во 
организацијата на училишната работа и самостојното 
учење на учениците. 
14. Функцијата и значењето на нагледноста во наста-
вата. 
15. Карактеристиките на психо-физичкиот, социјал-
ниот и емоционалниот развој на личноста во периодот 
на адолесценцијата и нивната рефлексија во процесот 
на наставата. 

16. Специфичностите во работата со одделни катего-
рии ученици (надарени, ученици со тешкотии во разво-
јот, проблем деца и слично). 
17. Карактеристиките на личноста на наставникот и 
учениците како значајни фактори за ефикасна наставна 
работа. 
18. Професионалната ориентација на учениците и мож-
ностите за нејзиното остварување преку наставната ра-
бота на одделните наставни предмети и подрачја. 

II. ПРАШАЊА ЗА УСМЕН ИСПИТ ОД ОБЛАСТА 
НА ЗАКОНСКО - НОРМАТИВ НАТА РЕГУЛА-
ТИВА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДЕЈНОСТА НА 
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Основни одредби за остварување на дејноста на сред-
ното образование: 

- право на средно образование; 
- видови средни училишта; 
- јазикот и писмото на кои се изведува наставата и 

другата воспитно-образовна дејност во училиштата. 
2. Услови за основање и престанок на работата на учи-
лиштето. 
3. Содржина и организација на воспитно-образовната 
дејност во училиштето; 

- планови и програми за воспитно - образовната 
дејност (начин на донесување и содржина); 

- календар за организација на работата на училиш-
тето во учебната година; 

- организација на наставата во училиштата (пара-
лелки, ученици, наставни часови, учебници); 

- годишна програма за работа на училиштето. 

4. Ученици: 
- - услови, права и должности на учениците; 

- оценување и напредување на учениците, награди, 
пофалби и педагошки мерки. 
5. Наставници, стручни работници: 

- услови за засновање и престанок на работен однос; 
г- права и должности; 
- приправнички стаж и стручен испит; 
- стручно и педагошко усовршување; 
- оценување на наставниците, стручните работници 

и воспитувачите. 
6. Педагошка евиденција и документација: 

- видови педагошка документација и евиденција; 
- начин на водење на евиденцијата и документаци-

јата; 
- издавање на јавните исправи. 

7. Нотификација и еквиваленција на свидетелства 
стекнати во странство: 

- права на граѓаните и услови за нострификација. 
8. Управување и раководење во училиштето: 

- орган на управување; 
- орган на раководење; 
- стручни органи и тела; 
- други органи. 

9. Надзор над работата на училиштето: 
- надзор над законитоста на работата; 
- стручен надзор; 
- инспекциски надзор. 

10. Казнени одредби за училиште, директор, настав-
ник, стручен работник и родител. 
11. Закони и правилници со кои се регулира воспитно -
образовната и другата дејност на училиштето. 
12. Грански колективен договор за средното образова-
ние; 
13. Статут на училиштето; 
14. Годишна програма за работа на училиштето. 
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545. 
Врз основа на член 65 став 1 од Законот за средното 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/ 
96), министерот за образование и физичка култура до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НОРМАТИВИТЕ ЗА РАСПОРЕДОТ НА РА-
БОТНОТО ВРЕМЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУ-
ЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ 

УЧИЛИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува распоредот на работ-

ното време на наставниците и стручните соработници 
во јавните училишта (во натамошниот текст: учи-
лишта), во рамките на 40 часовна работна недела. 

Член 2 
Работите и работните задачи на наставникот и 

стручниот соработник се утврдуваат врз основа на го-
дишната програма за работа на јавното средно учи-
лиште. 

Член 3 
Работите и работните задачи од член 2 на овој пра-

вилник наставникот и стручниот соработник ги вршат 
во училиштето. 

Во работи и работни задачи освен остварувањето на 
воспитно-образовната работа спаѓаат и семинари, сове-
тувања и други форми на стручно усовршување што се 
извршуваат и надвор од училиштето. 

Дел од работното време предвидено за подготовка 
на наставникот може да помине и дома. 

Член 4 
Работното време на наставникот изнесува 40 ра-

ботни часа во текот на работната недела. 
Времето поминато во вршењето на работите и зада-

чите во училиштето изнесува најмалку 30 работни часа 
во текот на работната недела за наставникот (20 часа за 
настава и 10 часа за други работи и работни задачи), 
односно 40 работни часа во текот на работната недела 
за стручниот соработник. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се однесуваат за 
лица кои засновале работен однос со полно работно 
време. 

Член 5 
Наставникот кој засновал работен однос со работно 

време пократко од полното работно време, работите и 
работните задачи ги извршува: 

- 50'%од работното време за кое е заснован работ-
ниот однос за изведување настава; 

- 25% од работното време за кое е заснован работ-
ниот однос за вршење други работи и работни задачи; 

- 25% од работното време за кое е заснован работ-
ниот однос за подготовка за работа. 

Член 6 
Работното време од член 4 и 5 на овој правилник 

наставникот и стручниот соработник го планира. 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 11-2120/1 Министер 
20 мај 1996 година образование и 

Скопје физичка култура, 
д-р Софија Тодо рова, с.р. 

546. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за средното 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/ 
96) министерот за образование и физичка култура до-
несе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА СРЕД-
НОТО УЧИЛИШТЕ И ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикација на средното училиште во целина, односно 
негов дел (во натамошниот текст: средно училиште) и 
начинот на водење на регистарот. 

Член 2 
Комисијата од член 18. од Законот за средното обра-

зование, односно средното училиште доставува обра-
зложено писмено барање за верификација до Мини-
стерството за образование и физичка култура (во ната-
мошниот текст: Министерство), најдоцна до 31 декем-
ври. 

Член 3 
Верификација на средното училиште врши Коми-

сија за верификација (во натамошниот текст: Коми-
сија) што ја формира министерот за образование и фи-
зичка култура. 

Комисијата ја сочинуваат три члена: по еден член од 
Министерството, Педагошкиот завод на Македонија и 
Републичкиот просветен инспекторат. 

Претседател на Комисијата е членот од Министер-
ството. 

При утврдувањето за условите за верификација уче-
ствува и претставник од подносителот на барањето од 
член 2 на овој правилник. 

Член 4 
Комисијата преку непосреден увид ја утврдува 

исполнетоста на условите за вршење на воспитно-обра-
зовната дејност на средното училиште согласно зако-
нот. 

Член 5 

По извршениот увид Комисијата поднесува писмен 
извештај за исполнетоста на условите со предлог за 
верификација до Министерството 

Член 6 
Министерството врз основа на извештајот и цредло-

гот на Комисијата донесува решение. 
Член 7 

Решението за верификација на средното училиште 
се донесува најдоцна до 31 март. 

Решението се доставува до средното училиште што 
се верифицира, до основачот и до Заводот за стати-
стика на Република Македонија. 

Член 8 
Средно училиште кое е верифицирано се запишува 

во регистар за средни училишта (во натамошниот 
текст: регистар) што го води Министерството. 

Во регистарот се внесуваат и податоци за организи-
рањето и остварувањето на средното образование со-
гласно член 34 став 4 од Законот за средното образова-
ние. 

Член 9 
Регистарот се води во посебна тврдо подврзана 

книга. Листовите на регистарот се нумерирани и про-
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шиени со емственик, чии два краја се потпечатени со 
црвен восок на внатрешната страна од задната корица 
на регистарот. 

Регистарот се оверува на внатрешната страна од зад-
ната корица. 

Регистарот се води според образец бр. 2 што е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 10 
Запишувањето во регистарот се врши со темно сино 

мастило. 
На еден лист од регистарот се внесуваат податоци 

само за едно средно училиште. 
Организирањето на дејност во паралелки надвор од 

матичното училиште се внесува во регистарот на ли-
стот каде што е запишано средното училиште во кое е 
организирана ваква дејност. 

Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за 
наредните запишувања се користи нов регистарски лист 
кој се води под Ист регистарски број. 

Член 11 
Запишувањето во регистарот се врши врз основа на 

поднесена писмена пријава според образец бр. 1 што е 
составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава средното училиште подне-
сува акт за основање, односно организирање, во заве-
рен препис. 

Организирањето на дејност за нови видови и про-
фили на образование се внесува во регистарот на ли-
стот каде што е запишано средното училиште. 

Член 12 
Бришењето во регистарот се врши на тој начин што 

со црвено Мастило се прецртува со права линија секој 
ред од запишувањето, а на крајот се наведува дека сред-
ното училиште е избришано од регистарот и се наве-
дува основот заради кој се врши бришењето. 

Во случај на погрешно запишување се врши 
исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот 
текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува 
точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило. 

Секое запишување во регистарот го потпишува 
службеното лице што го води регистарот. 

Член 13 
Писмена пријава за запишување во регистарот се 

поднесува и за позначајна измена што настанува во 

средното училиште (менување на статусот, називот, се-
диштето и др.). 

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-
тата измена се врши во соодветните рубрики од реги-
старот. 

Член 14 
Пријавата за настанатата измена, средното учи-

лиште ја доставува до Министерството во рок од 15 
дена од настанатата измена. 

Член 15 
За секое средно училиште, односно друга установа 

во која се остварува средно образование, и која е запи-
шана во регистарот се формира досие. 

Член 16 
Одредбите на овој правилник соодветно се примену-

ват кога средното образование организира дејност за 
нови видови на образование. 

Член 17 
Одредбите на овој правилник соодветно се примену-

ваат и на ученичките домови во делот на воспитно-
образовната дејност. 

Член 18 
Во регистарот се внесуваат податоци за средните 

училишта што се верифицирани пред влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 19 
Со влегување во сила на овој правилник престану-

ваат да важат одредбите од Правилникот за начинот на 
верификација и за водење на регистар на организаци-
ите за насоченото образование („Службен весник на 
СРМ“, бр. 16/86) што се однесуваат за средното образо-
вание. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 11-2121/1 
20 мај 1996 година 

Скопје Министер за образование и 
физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 

Образец бр. 1 
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547. 
Врз основа на член 52 став 2 и член 55 од Законот за 

средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/ 
95 и 24/96), министерот за образование и физичка кул-
тура донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО, НАПРЕДУ-
ВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОЛАГАЊЕТО НА 

ИСПИТИ ВО СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на следе-
њето и оценувањето, напредувањето на учениците и 
полагањето на испити во јавните средни училишта (во 
натамошниот текст: училишта). 

Член 2 
При определувањето на оценката се вреднуваат ре-

зултатите на ученикот постигнати во совладувањето на 
наставните содржини. 

При определувањето на оценката за определени на-
ставни предмети, се вреднуваат резултатите на учени-
кот во совладувањето на наставните содржини, според 
утврдени стандарди. 

Член 3 
Степенот на усвоеноста на знаењата и умеењата се 

леди континуирано во текот на целата наставна го-
дина, преку активно учество во воспитно-образовниот 
процес. 

Член 4 
За проверка на степенот на реализирано^ на целите 

и задачите на средното образование, повремено може 
да се врши и екстерно проверување на постигањата на 
учениците. 

Целта на екстерното проверување, содржината, на-
чинот на реализирање и користење на резултатите ги 
определува Педагошкиот завод на Македонка. 

Член 5 
Во текот на наставната година се обезбедува перма-

нентна информираност на ученикот, родителот од-
носно старателот за постигнатите резултати од следе-
њето и оценувањето на ученикот. 

Член 6 
Во процесот на следење, проверување, поттикну-

вање и оценување на развојот и напредувањето на уче-
ниците во воспитно-образовниот процес се користат 
методи, постапки и техники сообразени со содржините 
што се оценуваат (разни форми на: усно проверување, 
писмено проверување, писмени работи, тестови на зна-
ења, есејски задачи, практично проверување, лабора-
ториски вежби, наставни ливчиња и друго). 

Член 7 
Предметниот наставник утврдува оценка за предме-

тот. 
Наставниот за дадените оценки на учениците го 

известува советот на паралелата на крајот на секое 
полугодие, и е одговорен за дадените оценки. 

Општиот успех на ученикот на крајот на учебната 
година го утврдува советот на паралелата. 

Член 8 
Општиот успех на ученикот се утврдува со средна 

оценка која претставува аритметичка средина од пози-
тивните оцени по наставните предмети, и тоа: 

- ученикот постигнал одличен успех ако има средна 
оценка 4,50 и повеќе; 

- ученикот постигнал многу добар успех ако има 
средна оценка од 3,50 до 4,49; 

- ученикот постигнал добар успех ако има средна 
оценка од 2,50 до 3,49; и 

- ученикот постигнал доволен успех ако има средна 
оценка 2,00 до 2,49. 

Оценките од факултативните програми не влијаат 
на општиот успех, а се внесуваат во свидетелствата. 

При утврдувањето на општиот успех на ученикот, 
покрај оценките од сите задолжителни предмети, по 
исклучок се земаат предвид и ангажираноста и резулта-
тите постигнати во воннаставните активности. 

Член 9 
На ученикот не може да му се даде негативна оценка 

по одделен предмет поради недисциплина, нередовност, 
и сл. 

Член 10 
Со оценката по поведение се изразуваат залагањето 

на ученикот во воспитно-образовниот процес, неговиот 
однос кон правата и обврските во училиштето и одно-
сот кон ученичкиот колектив, другите ученици, настав-
ници и имотот на училиштето. 

Оценката по поведение за секој ученик ја предлага 
раководителот на паралелата. 

Член И 
За резултатите од учењето, средното училиште по-

времено, а најмалку двапати во текот на едно полуго-
дие ги известува родителите односно старателите на 
учениците. За таа цел, се користат разновидни форми и 
средства за информирање (лични консултации, пи-
смени известувања, родителски средби, годишни собра-
нија, извештаи, анализи и др.) 

Член 12 
Годишниот успех на учениците се соопштува на по-

себни средби на учениците, родителите и наставниците, 
што се одржуваат по завршувањето на наставата. 

Член 13 
Оценките на крајот на првото односно второто по-

лугодие се внесуваат во пропишана педагошка евиден-
ција и документација. 

Член 14 
Ученикот кој на крајот на учебната година покажал 

позитивен успех по сите предмети ја завршува годината 
на образованието. 

Член 15 
Учениците од член 52 од Законот за средното обра-

зование, образованието за покусо времетраење го 
остваруваат доколку покажале одличен општ успех нај-
малку последните две години од нивното образование. 

Член 16 
За поуспешно подготвување на учениците кои обра-

зованието го стекнуваат за покусо времетраење, учи-
лиштето организира групни и индивидуални форми на 
воспитно-образовната дејност. 

Доколку за определена година образование од ист 
вид има најмалку пет ученици кои образованието го 
стекнуваат за покусо времетраење, училиштето орга-
низира курсна настава во траење од најмалку 30 дена, 
семинари, консултации и други форми на воспитно-
образовна дејност. 

Доколку бројот на овие ученици е помал од 5, учи-
лиштето со учениците организира консултации, повре-
мени средби, поарчување на литература и други форми 
на воспитно-образовна дејност. 

Член 17 
Завршувањето на годината на образование за по-

кусо времетраење се остварува по пат на полагање 
испити. 
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Испитите за завршување на годината на образова-
ние се полагаат, по правило, во три испитни рока: 
април, јуни и август. 

Член 18 
Учениците кои се стекнуваат со образование за по-

кусо времетраење ја завршуваат годината на образова-
ние доколку добијат позитивни оценки по сите пред-
мети предвидени со планот и програмата за видот на 
средното образование. 

Доколку учениците не ги положат испитите по сите 
предмети за годината на образованието до крајот на 
учебната година, се смета дека не ја завршиле годината 
на образованието. 

Овие ученици го продолжуваат образованието во 
редовна форма на воспитно-образовната дејност за 
истата година на образование. 

Член 19 
Во јавните училишта се полагаат: поправни испити, 

испити на годината по одделни предмети, дополнителни 
испити, испити за побрзо напредување на учениците, 
испити што ги полагаат вонредните ученици и испити за 
полагање на факултативни програми. 

Член 20 
Поправните испити учениците ги полагаат двапати, 

по еднаш во двата испитни рока: јуни и август. 
Кога завршувањето на наставата не се совпаѓа со 

крајот на наставната година, испитите од став 1 на овој 
член се полагаат во првиот испитен рок од најмалку 10 
дена, а вториот испитен рок најмалку 45 дена по завр-
шувањето на наставата. 

Член 21 
Испитите на годината по одделни предмети учени-

ците ги полагаат во два испитни рока: јуни и август. 

Член 22 
.Дополнителните испити учениците ги полагаат при 

премин од еден во друг вид програми за образование, во 
три испитни рока: август, септември и октомври. 
По завршувањето на полагањето на дополнителни 

испити на ученикот му се издава свидетелство за завр-
шена година. 

Учениците во еден ден можат да полагаат само по 
еден предмет од дополнителните предмети. 

Член 23 
Испитите што ги полагаат вонредните ученици, се 

полагаат во 6 испитни рока: јуни, август, октомври, 
декември, февруари и април. 

Во еден испитен рок ученикот може да пријави за 
полагање до 3 предмети. 

Во еден ден ученикот може да полага најмногу по 
еден предмет според распоредот за полагање на испити 
што ги изготвува средното училиште. 

Распоредот за полагање на испитите се истакнува на 
огласна табла најмалку пет дена пред започнување на 
полагањето на испитите. 

Член 24 
' 

Испитите по факултативните програми, учениците 
ги полагаат во два испитни рока: јуни и август. 

Член 25 
Учениците кои треба да полагаат испити, поднесу-

ваат писмено барање во рокот што го определува учи-
лиштето. 

Со писменото барање за полагање испити се прило-
жува ученичка книшка. 

Вонредните ученици, како и оние ученици кои пола-
гаат дополнителни испити, покрај писменото барање 
приложуваат свидетелство за претходно завршено 
образование и извод од матичната книга на родените. 

Во писменото барање за полагање на испити од став 
2 на овој член, ученикот го назначува занимањето од-
носно годината на образованието и предметите што 
треба да ги полага. 

Член 26 
Идентитетот на кандидатот го утврдува испитната 

комисија преку ученичката книшка или личната карта. 
Член 27 

Испитите се полагаат пред испитна комисија соста-
вена од наставници од училиштето. Испитната коми-
сија за програмата што се полага се состои од три 
члена: претседател, член испитувач.- наставник кој го 
предава предметот и член. Комисијата работи во полн 
состав. 

Утврдена е онаа оценка за која се изјасниле нај-
малку 2 члена на испитната комисија од став 1 на овој 
член. 

Член 28 
Испитот се состои од писмен и устен дел или само од 

устен дел. 
Писмен дел од испитот се полага по сите предмети 

за кои со програмата е пропишано да се работат пи-
смени работи. 

Член 29 
За писмениот дел од испитот испитната комисија 

определува три теми, односно групи задачи од кои кан-
дидатот избира една. 

Писмениот дел од испитот трае 2 наставни часа, а 
изработката на практичната задач^ од образовно-ра-
ботната практика може да трае и подолго. 

Член 30 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите 

членови на испитната комисија. Оценката мора да биде 
образложена. 

Член 31 
На устниот дел од испитот ученикот се допушта без 

оглед на успехот што го покажал на писмениот дел од 
испитот. 

Член 32 
Устниот дел од испитот се полага на поставени пра-

шања (со кои се опфатени сите делови) од пропишаната 
и реализираната програма за воспитно-образовната деј-
ност. 

Устниот дел од испитот ученикот го полага со извле-
кување на три прашања подготвени на лист. 

Член 33 
Испитната комисија ја утврдува оценката на успехот 

по предметот, по завршувањето на испитот. 
Членот на комисијата кој не се согласува со утврде-

ната оценка, може да бара негово издвоено мислење да 
се внесе во записникот. 

Резултатот од полагањето на испитот комисијата го 
соопштува непосредно по утврдувањето на оценката, 
но најдоцна до наредниот ден по испитот. 

Член 34 
При утврдувањето на оценката од определен пред-

мет се зема предвид покажаниот успех при полагањето, 
а конечната оценка не се изведува аритметички, туку 
според знаењата и резултатите што ги постигнал. 
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Член 35 
Испитната комисија е должна да обезбеди испитот 

да се изведува непречено и самостојно. 
Член 36 

Стандардите од член 2 на овој правилник ќе се при-
менуваат по нивното донесување. 

Член 30 
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за начинот на оценувањето и 
напредувањето на учениците и за полагањето на испити 
во средното образование („Службен весник на СРМ“ 
бр.46/87). 

к ' Член 38 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 11-2122/1 Министер 
20 мај 1996 година за образование и 

Скопје физичка култура, 
д-р Софија Тодорова, с.р. 

548. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95,24/96), 
министерот за образование и физичка култура донесе 

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 1996/97 ГО-

ДИНА ВО ЈАВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните училишта согласно про-
грамските целини во наставна година, полугодие и 
други форми на воспитно-образовна дејност и ученички 
одмор за учебната 1996/97 година. 

Член 2 
Учебната година во средното образование, по пра-

вило, почнува од 2 септември, а завршува на 31 август 
наредната година. 

Редовната настава во јавните училишта се остварува 
до 10 јуни во годината, освен во последната година од 
гимназиското образование и стручното образование од 
тригодишно и четиригодишно траење каде редовната 
настава завршува на 20 мај. 

Член 3 
Јавните училишта во времето од 21 мај до 30 јуни и 

од 15 август до 20 август организираат подготвителна 
настава, консултација и други форми на помош за уче-
ниците кои треба да полагаат поправни и редовни 
испити. 

Завршниот испит во јавните училишта започнува на 
11 јуни и трае најдоцна до 21 јуни, од 18 август и трае 
најдоцна до 22 август и во јануари во деновите на зим-
скиот одмор за учениците. 

Член 4 
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 
Член 5 

Во текот на наставната година во јавните училишта 
се остваруваат најмалку 180 наставни денови за учени-
ците. 

Во текот на наставната година во јавните училишта 
во завршната година на образованието се остваруваат 
најмалку 166 наставни денови за учениците. 

Член 6 
Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии 

и 21 март Денот на еколошката акција на младите во 
Република Македонија, и денот на полнолетството се 
наставни денови кога се изведуваат посебни програми. 

Член 7 
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - 1 и 

II полугодие. 
Член 8 

Образовно-работна практика за учениците се оства-
рува во текот на учебната година. 

Времето на организирањето на начинот на извршу-
вањето на одделни видови образовно-работната прак-
тика се остварува во зависност од специфичноста на 
образовниот профил. 

Динамиката за реализација на образовно-работната 
практика се утврдува со годишната програма за работа 
на училиштето. 

Член 9 
Практичната настава по правило, се вклопува во 

редовниот распоред на часовите, професионалната 
практика се изведува во повеќедневно блок траење, а 
феријалната практика се изведува за време на летниот 
одмор на учениците. 

Член 10 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски летен одмор за уче-
ниците. 

Член 11 
Зимскиот одмор за учениците од средно образова-

ние се организира и користи од 20 јануари и трае за-
клучно со 31 јануари. 

Како денови на одмор за учениците од средното 
образование се користат деновите 3 и 6 јануари. 

Член 12 
Летниот одмор за учениците од средното образова-

ние се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 
31 август. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила во овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 1995/96 година за училиштата за средно обра-
зование („Службен весник на РМ“ бр. 33/95). 

Член 14 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 11-2202/1 
27 мај 1996 година 

Скопје 

Министер 
за образование и 
физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 

549. 

Врз основа на член 7 од Законот за угостителската и 
туристичката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 23/ 
95), министерот за стопанство донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗА-

ЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

1. Се формира Комисија за категоризација на уго-
стителските објекти. 
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2. Комисијата е составена од претседател и два 
члена. 

Претседателот и членовите на Комисијата имаат за-
меници. 

3. Претседател и членови на Комисијата и нивни 
заменици се; 

Претседател: 
- Лилјана Илиевска - началник на подрачна органи-

зациона единица Гази Баба - Министерство за стопан-
ство 

Заменик: 
- Илија Котевски - началник на подрачна организа 

циона единица Битола - Министерство за стопанство 
Член: 
- Зоран Апостоловски - виш инспектор на труд од 

областа на заштитата при работа - Министерство за 
труд и социјална политика 

Заменик: 
- Кирил Органџиев - виш инспектор на труд од 

областа на заштитата при работа - Министерство за 
труд и социјална политика 

Член: 
- Јаглика Силјаноска - виш санитарен инспектор за 

изградба - Министерство за здравство 
Заменик: 
- Д-р Михаил Гонев - виш санитарен и здравствен 

инспектор по хигиена - Министерство за здравство 
4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 15-5339 
27 мај 1996 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

д-р Беќир Жута, с.р. 

Број 10-1319/1 
30 мај 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Џонов Димитар, с.р. 

551. ; 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Моин - Опш-
тина Гевгелија. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова Решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1320/1 
30 мај 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Џонов Димитар, с.р. 

552, 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Долно Српце -
Општина Битола. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова Решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

550. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Давидово -
Општина Гевгелија. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова Решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1321/1 
30 мај 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Џонов Димитар, с.р. 

19. 
С П О Г О Д Б И 

15рз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-
ните односи, Сојузот на синдикатите на Македонија и 
Одборот на работодавачите при Стопанската комора 
на Македонија, на 30.05.1996 година, склучија 

СПОГОДБА 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОПШ-
ТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА СТОПАН-

СТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Важењето на Општиот колективен договор за 
стопанството на Република Македонија се продолжува 
за две години, сметано од 1.06.1996 година. 

2. Комисијата за следење на примената на Колек-
тивниот договор ќе изготви анализа на досегашната 
примена на Договорот, со предлози за евентуални изме-
нувања и дополнувања, заради негова ^целисходна 
примена. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

Сојуз на синдикатите на 
Македонија 
Претседател, 

Живко Толевски, с.р. 

Одбор на работодавачите 
при Стопанската комора 

на Македонија 
Претседател, 

Томе Миткоски, с. р. 
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Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ Р Е Г И С Т А Р 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4836/96, на регистарска влошка бр. 1-66784-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за промет, транспорт и услуги „ФЕ-
КРИ КОМ 96" д.о.о. експорт-импорт ул. „Илинден-
ска“ бб, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање 01-1 
од 13.03. 1996 год., а основач е Мустафи Фекри од 
Тетово. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 0701013, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 
060502, 080111, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110109, 050301, 050302, 090121, 090181, 011941, 
011949, 011315, 110309, 110909, 110404, 050100, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара, а основачот одговара во ви-
сина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот промет е Мустафа Фекри, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4836/96. (4311) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4044/96 на регистарска влошка бр. 1-3195“О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата на седиште на Железничкото транспротно прет-
пријатие друштво со ограничена одгворност за угости-
телска, туристичка и транспортна дејност во домашен 
и меѓународен проемт „ФЕРОТУРИСТ" д.о.о. „Наро-
ден фронт“ 19, Скопје. 

Новиот назив и седиште на фирмата е: Македонски 
железници друштво со ограничена одговорност за уго-
стителство, туристичка и транспортна дејност во дома-
шен и меѓународен промет „ФЕРОТУРИСТ" ул. „Ку-
зман Јосифовски Питу“ бб, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4044/96. (4312) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4818/96 на регистарска влошка бр. 1-40758-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, пристапување на Претпријатието за трговија 
на оглемо и мало „ЕУРО ЕКСПОРТ^' ц.о. увоз-извоз 
ул. „Константин Поповиќ“ бр. 25, Скопје. 

Промена на основач - пристапување, лицето -
Претпријатието „ИМПЕРИЈАТА увоз-извоз Скопје 
пристапува како нов основач кон претпријатието ,,ЕУ-
РО ЕКСПОРТ“ Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4818/96. (4313) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1136196 на регистарска влошка бр. 1-66255-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за промет и услуги „КОРА-САМС" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Никола Петров“ бр. 30, Скопје. 

Основач: Марина Ѓорѓиовска, од Битола. 

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

Во правниот промет со трети лица одговара со це-
локупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Марина Ѓорѓиов-
ска, директор без ограничување. Застапувањето се од-
несува на внатрешниот и надворешниот промет. 

Дејности:: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080129, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202, 09001, 090209, 110109, 110302, 110303,3 
110309, 110909, 120190, 060501, 070310, 070320, 060502. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7136/96. ^ (4284) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 14044/95 на регистарска влошка бр. 1-65736-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„АЛЕКСАНДАР М - ПРОМЕТ“ д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Георги Димитров“ бр. 64/1-7, Скопје. 

Дејност: 012111, 012112, 012120, 060501, 060502, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 080190, 080201, 
080202, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во транспортот 
консигнациона продажба, угостителски и туристички 
услуги, услуги во меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

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

Весна Ристовска се именува за директор без огра-
ничување. 

За вршење на работи на надворешно трговскиот 
промет се именува Весна Ристовска - директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
14044/95, (4285) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3601/96 на регистарска влошка Претприја-
тието за производство промет и услуги „ЛУСИ - 99" 
д.о.о. увоз-извоз ул. ,11-ти септември“ бр. 70/8, Киче-
во. 

Се брише досегашниот директор Крокарева Севда, 
а на негово место се именува директорот Бессарабова 
Светлана, директор без ограничување. 

Од ,Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3601/96. (4286) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3922/96 на регистарска влошка бр. 1-2638-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста ца Претпријатието вр приватна сопстве-
ност „ЈУГОТЕКСТИЛ" за производство на текстил, 
трговија на големо и мало и надворешно трговски про-
мет ул. „Илинденска“ бб, комплекс „ЛОВЕЦ со цело-
сна одговорност, Тетово. 

Дејности: 011315, 011390, 011741, 011941, 012142, 
012310, 012322, 013010, 013041, 013042, 013050, 013074, 
013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 020202, 
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050100, 050209, 050301, 050302, 060601, 060602, 070230, 
070240, 070250, 070260, 090121, 90123, 09011, 090132, 
090140, 090160, 090181, 090201, 110109, 110301, 110302, 
110404, 110903. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3922/96. (4287) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Ст. бр. 508/96 од 24.1 V.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ,,Игор Кота“ од 
Скопје, ул. „Томе Пуре“ бр. 16. 

За стечаен судија е одреден: Хариклија Мартиновска судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден: Младен Божиновски од Скопје, ул. 
„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 19.VI. 1996 година, во 9,10 часот, соба бр. 
154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1167) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1275/96 од 15.11.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Универсал Компани“ од Скопје, ул. „Брани-
слав Мушиќ“ бр. 4-2/12. 

За стечаен судија е одреден: Мирјана Немет судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден: Јонче Трпевски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр. 2-1/6. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 28.Ш.1996 година, во Н,ОС) часот, соба бр. 
60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1098/95 од 17.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Туристичка агенција „Атлантик" ДОО - од Скопје, ул. 
„Цветан Димов“ - 35, локал 23. 

За стечаен судија е одреден: Лилјана Савовска судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден: Мирјана Димитровска од Скопје, 

ул. „Вангел Тодоровска, бр. 5/8, телефон 416-951. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 10.VI. 1996 година, во 8,20 часот, соба бр. 
53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1178) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1594/95 од 25.111.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Баком ЈТ" од Скопје, ул. „Босна и 
Херцеговина“ бб., барака 4. 

За стечаен судија е одреден: Ружица Топличанска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден: Раде Стефановски од Скопје, ул. 
„Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
Побарувања се закажува на 10.VI. 1996 година, во 10,50 часот, соба бр. 
154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1179) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 7/96 од 24.П.1996 година отвори стечајна постапка над Претпри-
јатието за внатрешна и надворешна трговија „Јуттжомерц" д.в.о. -
Градски ѕид, кула 2 - Скопје. 

За стечаен управник се определува Драган Величковски од Скопје 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник на 28.41.1996 година во 10,50 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1147) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решенијата 
Ст. бр. 777/94, 108/95 и 509/95 се одобрува предлогот за присилно порам-
нување склучен помеѓу доверителиве и должникот Јавор ДОО Репро-
материјали - Битола. 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплатат 
побарувањата во висина од Ш со рок на отплата од 2 (две) години, со 
каматна стапка од 6°/о годишно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1148) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решенијата 
Ст. бр. 327/94, 43/95, 249/95, 443/95 се одобрува предлогот за присилно 
порамнување склучен помеѓу доверителите и должникот Јавор ДОО 
АнфОтекстил Битола. 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплатат 
побарувањата во висина од 70°/о со рок на отплата од 2 (две) години со 
каматна стапка од 6% годишно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1150) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решенијата 
Ст. бр. 1116/94,185/95 и 401/95 се одобрува склученото присилно порам-
нување помеѓу доверителите и должникот ПП „Југоимпекс" - Битола. -

Утврдените побарувања на доверителите ќе ми се исплатат во рок 
од 3 (три) години сметано од денот на склучувањето на присилното 
порамнување со камата од (ѓ/о годишно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1149) 

Се отвора стечајна постапка против должниците:'^. 162/96 ПГГГ 
„Јумушак" - Охрид; Ст. бр. 204/96 - ПП „Ет-кери" - Прилеп, Ст. бр. 
198/96 ПП „Џуско-трејд" - Прилеп, Сг. бр. 192/96 ПП „Чибучко" -
Прилеп, сите од 19.III. 1996 година, Л. бр. 91/96 ПП „Фокус“ - Битола 
од 05.IVЛ996 година, Сг. бр. 273/96 - ПП „Алгреко" - Прилеп; Ст. бр. 
249/96 ПП „Зас промет“ - Битола; Ст. бр. 267/96 - ПП „Риго комерц“ -
Прилеп, Ст. бр. 270/96 - ПП „ТСД комерц“ - Прилеп, Ст. бр. 264/96 -
ПП „Инвест-метал" - Прилеп, Л. бр. 34/96 ГЗТП „Ладо“ - Битола, Ст. 
бр. 261/96 - ПП „Гребен“ - Прилеп, сите од 11.IV. 1996 година, Л. бр. 
52/96 „Пенакет компани“ - Ресен од 12.1У.1996 година, Л. бр. 76/96 ПП 
„Жаргон“ - Прилеп, Ст. бр. 282/96, ПП „Нецер" - Битола, Ст. бр. 303/ 
96 ПП „Борнео" - Битола; Ст. бр. 228/96, ПП „Балимај" - Прилеп и Л. 
бр. 49/96 од 16.1У.1996 година но не се спроведува, стечајната постапка 
се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1151) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 292/94 од 
20.V. 1996 по предлог на стечајниот должник отвора постапка за при-
силно порамнување над должникот ДОО „Овче Поле - Агропромет" -
Свети Николе во стечај. 

Должникот предлага на доверителите да им се исплати 60°/о од 
утврдените побарувања во рок од две години сметано од денот на 
заклучувањето на присилното порамнување. 

Должноста и овластувањата на управник на присилното порамну-
вање во стечај ќе ја извршува досегашниот стечаен управник Никола 
Атанасов. 

Рочиштето за присилно порамнување се закажува за 24.VI. 1996 
година во 10 часот, соба број 10, во просториите на Окружниот стопан-
ски суд во Штип. 

Се повикуваат доверителите да дојдат на рочиштето за присилно 
порамнување во стечај, или да се произнесат за прифаќање на условите 
за присилно порамнување. 

Од Окружниот стопански суд од Штип. (1152) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението От. бр. 141/94 од 
20. V. 1996 година по предлог На стечајниот должник отвори постапка за 
присилно порамнување над должникот АД „Картонтекс" - Св. Николе 
во стечај. 

Должникот предлага на доверителите да им се исплати 100(Уо од 
утврдените побарувања во рок од две години сметано од денот на 
заклучувањето на присилното порамнување. 

Должноста и овластувањата на управникот на присилното порамну-
вање во стечај ќе ја извршува досегашниот стечаен управник Буровски 
Киро. 

Рочиштето за присилно порамнување се закажува за 20.VI. 1996 
година во 9 часот, соба број 42, во просториите на Окружниот стопан-
ски суд во Штип. 

Се повикуваат доверителите да дојдат на рочиштето за присилно 
порамнување во стечај, или да се произнесат за прифаќање на условите 
за присилно порамнување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 758/96 од 14. V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ОП „Преработка на дрво“ од Македонски Брод. 

За стечаен судија с одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Нове I Јонески од Македонски Брод, 

телефон 095-74-121. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци до сокази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на 
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пријавените побарувања се закажува на 20.VI. 1996 година во 11,20 
часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1154) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучува стечајната по-
стапка со решението: Ог. бр. 6/95 над ГШС „Триор" - Струмица, Ст. 
бр. 10/95 над ППС „Вардар“ - Струмица, Ст. бр. 247/95 над ГШС „Сани-
IIром“ - Струмица, Ст. бр. 358/95 над ПТУ „Бежанка 94" - Струмица, 
Ст. бр. 482/95 над ГШС „Форум-промет“ - Струмица, Ст. бр. 430/94 над 
33 ,Делфина“, с. Дедино, Ст. бр. 662/95 над ППС „Јонас" - Струмица, 
поради немање на нмрт. 

По правосилноста на решенијата горенаведените' претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд во Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1155) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата: Ст. бр. 782/95 над ППС „Б-Комерц" - Делчево, Ст. бр. 
9/96 над ППС „Твис" - Делчево, Ст. бр. 13/96 над „Албра" - Пехчево, 
Ст. бр. 25/96 над ППС „Шукри“ - Пехчево, Ст. бр. 57/96 над ППС 
„Веќи", с. В л адими рове, Сг. бр. 105/96 над ПП „Галерија Л и Р' -
Берово, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горе наведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1156) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи стечајната постапка 
над ДОО „Малеш-метал", с. Владимирово - Берово, со решението Ст. 
бр. 205/94 од 11.IV. 1996 година. По правосилноста на решението ДОО 
„Малеш-метал" - с. Владимирово - Берово, ќе се брише од регистарот 
на претпријатијата. Стечајниот управник Фичорски Киро, се разре-
шува од должноста стечаен управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ог. бр. 175/96 од 03.ГУ.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППУТ „ЈТД- Промет“ од Скопје, ул. „Веле Марков“ бр. 23. 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. 

„Јане Сандански“ бр. 109-3/34. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
29. VI. 1996 година во 9,10 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1956/95 од 06. V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Приватно претпријатие за трговија на големо и мало и 
деловни услуги ДОО „ВМС" - с. Стајковци, Скопје. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. 
„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28. VI. 1996 година во 9,40 соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1165) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1384/95 од 29.II.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Поглед Алина" од Кавадарци, ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 3/14. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Грков од Кавадарци, ул. „Па-
вле Илиќ“ бр. 9 вл. 1/4. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
01.VII. 1996 година, во 10,40 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1184) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 274/96 
од 29.IV.1996 година, над ПП „Боржак" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1192) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 268/96 
од 29.1^1996 година, над ПП „Бомдорф" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1193) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 262/96 
од 29.1 V.1996 година, над ПП „Љубиша Ное к“ - Прилеп, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1194) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 295/96 
од 29.1X .̂1996 година, над ПП „Мостра Комерц“ - Охрид, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1195) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 247/96 
од 29.IV.1996 година, над ПП „Елек Комерц“ - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 1547/95 од 25.Ш.1996 година е-отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие во мешовита сопственост за производство и 
трговија „Етрурска М" од Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/4. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Михајловски Симон од Скопје, ул. 
„Белишка“ бр. 18-а. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 10. VI. 1996 година во 8,05 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.619/95 од 12.11.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Искра Турс“ од Скопје, ул. „Трговски цен-
тар“ бб. 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул.,,-

Пелистерска“ бр. 1-Ш7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задоложуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 27.\Д.1996 година во 8,30 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1146) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Л.бр.478/96 од 15^.1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Мешовитото друштво за внатрешен и надворешен промет и 
услуги „Вектра-Импекс" д.о.о. Скопје, ул. „Рифат Бирџевиќ" бр. 97. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул.„Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примерока со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови кон ликвидациониот должник без одла-
гање. ' 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 24.У1.1996 година во 

11 часот во соба број 154 во овој суд. 
Рд Окружниот стопански суд во Скопје. . (1114) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.476/96 од 15^.1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и трговија на стоки на големо 
и мало „ЕКО“ ц.о. експорт-импорт, Скопје, ул.,Дрварска“ бр. 28. 

За ликвидациона управник е определен Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителиве на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник ца РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави водеа примероци со докази. Се повикуваат доверителите 
на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот во ,,Службен весник на РМ“ до 
ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. Се повикуваат дрлжншргте да ги намират долговите кон ликви-
дациониот должник без “одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 24. VI. 1996 година во 
9 часот во соба број 53-а .во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1115) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.494/96 од 20. V.) 996 година е отворена ликвидациона постапка над 
Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија, услуги, посреду-
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вање, транспорт, финансирање и производство „Флер Интернационал“ 
ДОО увоз-извоз, Скопје. жиро сметка број 40100-601-175760. 

За ликвидациона управник е определен Ефтим Петров од Скопје, 
бул.„Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ др ликвидациониот совет со при-
јава и дока-зи во два примероци. Се 'задолжуваат должниците да ги 
помират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на ден 28. VI. 1996 година во 8,30 часот 
во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1117) 

Окружниот стопански суд во Скопје Објавува дека со решението 
Л.бр.495/96 од 20.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија на големо и мало „Кобра" експорт-импорт 
ц.о. - Скопје, со жиро сметка 40100-601-125551. 

За ликвидационен управник с определен Ефтим Петров од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителит“е на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава и докази во два примероци. Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на ден 28. VI. 1996 година во 8,30 часот 
во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 1813/95 од 20.11.1996 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија, производство, услуги и туризам 
„Солид" д.о.о. експорт-импорт, бул.„Партизански одреди“ бр. 64-6 II/ 
44, Скопје. 

За ликвидациокен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул.„Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI. 1996 година во 
9 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1119) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.410/96 од 
23. IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Три-СЈ" 
доо увоз-извоз - Скопје, ул.„Париска Комуна“ бр. 8. 

За ликвидационси управник се определува Владо Атанасови од 
Скопје, ул.„Рузвелтова" бр. 63. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должнжгитс 
да ги намират долговите према ликвидаторот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувала на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 26. VI. 1996 година во 
9 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1120) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 503/96 од 
20. УЛ996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „М. С. Меркатор" увоз-извоз до - Скопје ул. „Фин-
ска“ бр. 3/15. 

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасовски од 
Скопје, ул. ЈРузвелтова" бр. 63. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливидациониот совет на овој суд 
со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да 
ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 26.VI.1996 година во 
9 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 446/96 од 
15. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „Мен Тоурс" експорт-импорт ЦО Тетово, ул. „Иво 
Рибар Лола“ бр. 27. 

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 47, телефон 32-318. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник од ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливцдациониот совет на овој суд 
со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI.1996 во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 469/96 од 
16.У.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие „Липа“ ДОО - с. Голема Речица - Тетово, жиро 
сметка бр. 41500-601-27718. 

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 47, телефон 32-318. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.VI.1996 во 11,00 
часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1127) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 394/96 од 
08.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство и трговија на големо и мало „Јужни ветро-
ви“ ДОО - Скопје, жиро сметка број 40100-601-168012. 

За ликвидационен управник се определува Алексиќ Ружица од 
Скопје, ул. „Никола К. Мајски“ бр. 41/11, телефон 611-946. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. VI. 1996 во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 502/96 од 
20.V. 1996 година, отвори ликвидациона постапка за над Претпријати-
ето за трговија, услуги и посредување на големо и мало „Донекс" ц.о, 
експорт-импорт, ул. „Смилевска“ бр. 2-а, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI. 1996 во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.501/96 од 
20.V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „Дел-Датекс" д.о.о. ек-
спорт-импорт, ул. „Црвена армија“ бр. 16-а, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. VI. 1996 во 10 часот 
во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1130) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 393/96 од 
16. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Произ-
водното услужно и прометно претпријатие „Фортуна Комерц“- Кума-
ново, ул. „Димитар Влахов“ бр. 2, со жиро сметка 40900-601-10238. 

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.VI.1996 во 10,40 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1131) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 484/96 од 
16.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за промет „Жиле и Компани“ - Скопје, ул. „Коста Новако-
виќ“ бр. 18/3-11, жиро сметка број 40100-601-301596. 

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.VI. 1996 во 10,50 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ш Л.бр. 497/96 
од 22.V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над 
Трговското претпријатие „Су-Ма" експорт-импорт д.о.о. - Скопје, ул. 
„Стоевска“ бр. 21-6. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI.1996 во 8,20. 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 486/96 од 
22.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „Муаз" 
експорт-импорт ц.о. Скопје ул. „НО“ бр. 27, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул.„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI. 1996 во 08,10 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. , (1134) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л.бр. 488/96 
од 22. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, трговија, посредување, застапување и ту-
ристички услуги „Гонихтоурс" д.о.о, експорт-импорт, ул. , Д о Ши 
Мин“ бр. 137, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI.1996 во 08,35 
часот во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 489/96 од 
22.V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за внатрешен и надворешен промет „Макотурк" експорт-
импорт д.о.о. ул. „Христијан Тодоровска Карпош“ бр. 55-6, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски, од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.VI. 1996 во 08,15 
часот во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 479/96 од 
16 V 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија „Мак-

ко" од Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 29-2/65, со жиро сметка број 
40100-601-31497. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. VI1996 година во 9 
часот во соба број 83. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1159) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 455/96 од 
13.V 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „Сефер-Комерц" с. Горно 
Оризари - Титов Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-42536. 

За ликвцдационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. VI1996 година во 9 
часот во соба број 83. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1160) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 462/96 од 
14. V 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „Бинатурал" од Скопје, 
ул. „Данска“ бр. 28-а, жиро сметка број 40120-601-315268. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 24. VI.1996 година во 
9 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1161) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 414/96 од 
16.V 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „Билијарда" од Скопје, 
ул. „Финска“ бр. 174, со жиро сметка број 40110-601-55877. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 24. VI 1996 година во 9 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1162) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 461/96 од 
\4.\ 1996 година, отвори постапка з? редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „Рифлекс" експорт -
импорт д.о.о. - Скопје, ул. „Финска“ бр.44/а. со жиро сметка број 
40110-601-116524. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-4/33, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во ,,Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. VI 1996 година во 9 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1163) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 522/96 од 
24.V 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „Гижа Импекс“ Д.О.О, 
увоз извоз - с. Србица, Кичево. 
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За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 02. VII1996 година во 
8,05 часот во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1172) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 521/96 од 
24.V. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство промет и услуги „Макотрејд 
Импекс“ доо - Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 103/25. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот дрлжник на 02.VII. 1996 година, во 
8,20 часот, во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1173) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 500/96 од 
21. V. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за економски и правни услуги и промет во 
земјата и странство „ЛЕГИС" Д.О.О., ул. „Дрезденска" бр. 15/1-9 со 
жиро сметка број 40120-601-194385. 

За ликвидационен управник се определува Стојан Ќоќоровскн од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35, телефон 612-360. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават совите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник на 25. VI. 1996 
година, во 10,40 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1174) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 100/96 од 09.11.1996'година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ТП „ДЕНИ ПРОМ" од Скопје, ул. „606" бр. 5. 

За ликвидационен управник е одреден Сашко Крстевски од Скопје 
ул. „Теодосиј Синаетски" бр. 20-а, телефон 248-193. 

. Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26. VI. 1996 год на, во 8,15 часот, во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1175) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л. бр. 499/96 
од 22. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, услуги и промет „Агрокум" увоз извоз ц.о. 
- Куманово, ул. „Тоде Тумба“ бр. 23-А. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28. VI. 1996 година, во 8,30 
часот, во соба број 53-А на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л. бр. 507/96 
од 22. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за транспорт и трговија „Еуро Трејд Транс“ ц.о. експорт-
импорт - Скопје, ул. „1" бр. 158, с. Арачиново. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28. VI.1996 година, во 9,30 
часот, во соба број 53-А во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. . (1138) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението П Л. бр. 487/96 
од 22. V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Про-
изводното трговско претпријатие „Биба-Уником" д.о.о. експорт им-
порт Скопје, ул. „Штросмаерова" бр. 13-А Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116 телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28. VI. 1996 година, во 8,10 
часот, во соба број 83 на овој суд., 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1139) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението П Л. бр. 498/96 
од 22. V. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над „Матрејд" П.О. Претпријатие во приватна сопственост за 
трговија на големо и мало увоз извоз и занаетчиски работи - Скопје, 
ул. „Жегљане" бр. 26-А. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се. повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28. VI. 1996 година, во 9,15 
часот, во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во С коп је. (1140) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи ликвидационата 
постапка со решение и тоа: Л. бр. 23/95 над ППС „Тајна Вечера“ -
Штип, Л. бр. 51/95 над ППС ,,Малби" - Штип, Л. бр. 59/95 над СЗ 
„Станоградба" - Кочани, Л. бр. 71/95 над Станбено претпријатие ДОО 
во општествена сопственост - Струмица, Л. бр. 75/95 над ППС „Есма -
промет“ - Струмица, Л. бр. 79/75 над УТП „Амиго" - Струмица, Л. бр. 
12/96 над СЗ „Статер", с. Ново Село - Струмица, поради немање на 
имот. По правосилноста на решенијата горе наведените претпријатија 
ќе се бришат рд судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1141) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи ликвидационата 
постапка со решение и тоа: Л. бр. 16/96 над ППС „Центар-промет" - с. 
Ново Село, Струмица, Л. бр. 20/96 над ППС „Калифорнија" - Пехчево, 
Л. бр. 24/96 над ПТП „Сам“ - Штип, Л. бр. 28/96 над ПУТП „ЃВ-4-
компани" - Штип, Л. бр. 32/96 над ППС „Черго-транс" - Берово, Л. бр. 

. 44/96 над ПП „Александрија-промет - 94" - Струмица, Л. бр. 48/96 над 
ППС „Графос" - Штип, поради немање на имот. По правосилноста на 
решенијата горе наведените претпријатија ќе се бришат од судскиот 
регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопан-
скиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1142) 

Окружниот стопански суд Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 458/96 се отвора постапка за редовна ликвидација над Трговското 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз „ИН-КОМ" ДОО од Скопје, 
ул. „Аугуст Цесарец" бр. 3/2-9. ^ 

За ликвидационен управник се определува Љубомир Крстевски од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28. VI. 1996 година, во 8,00 
часот, во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1143) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 98/96 од 
12.IV. 1996 година над ПТУЗ „75" - Битола, отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1144) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 62/96 од 
21.Ш. 1996 година над ПП „Грамос“ - Прилеп, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1145) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 483/96 од 
16. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Друш-
твото со ограничена одговорност за производство и трговија ЈГранде 
М" - Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 64-6 со жиро сметка број 
40120-601-282542. 

За ликвидационен управник се определува Марко Горчиновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвида1(иониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 27.VI. 1996 година, во 
11,10 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1158) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Л. бр. 513/96 од 22.V. 1996 година, се отвора постапка за редовна ликви-
дација над должникот Претпријатие во приватна сопственост за надво-
решна и внатрешна трговија на големо и мало „ФЕТ“ експорт-импорт, 
ул. „Вашингтонска“ бр. 23-а од Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-
347129. 

За ликвидационен управител се одредува дипл. ек. Игне Касниоски 
од Скопје ул. „Торонто" бр. 28, телефон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
прават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања за 
27.VI. 1996 година во 8,40 часот, во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1176) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Л. бр. 512/96 од 22.УЛ996 година, се отвора постапка за редовна ликви-
дација над должникот претпријатие за производство, промет, тран-
спорт и услуги „Џевад-Трејд" увоз-извоз П.О. со седиште на ул. „376" 
бр. 1Ц во Скопје со жиро сметка број 40100-601-269568. 

За ликвидационен управител се одредува дипл. ек. Игне Касниоски 
од Скопје, ул. „Торонто" бр. 28, телефон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник Да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања за 
27.VI. 1996 година, во 8,30 часот, во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1177) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 467/96 од 21. V.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за увоз извоз и промет на големо и мало 
,Димитер“ експорт-импорт Д.О.О. - Скопје со жиро сметка 40100-601-
363633 со седиште на ул. „Иван Козаров“ бр. 24. 

За ликвидационен управник е определен Мирко Петрески од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето ца 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 24. VI. 1996 година, во 8,35 
часот, во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1180) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 412/96 ои 
25.IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското претпријатие „Ико-Мак" ДОО експорт-импорт -
Скопје, ул. „Ферид Заири“ бр. 2, со жиро сметка 40100-601-341835. 

За ликвидационен управник се определува Томо Пановски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-9, телефон 162-067. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должините 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувала на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.VI. 1996 година, во 
11,00, часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (11^1) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 298/96 од 28.111.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство, трговија и услуга „Граната“ Д О.О. -
Скопје, ул. „Атинска“ бр. 26, спрат УП, стан 28. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300, 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират, долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
02. VII. 1996 година, во 9 часот, во овој суд, соба број 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1182) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 519/96 од 
24.УЛ996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија, транспорт и туризам „Фета Ком-
пани“ ДОО експорт-импорт, с. Форино - Гостивар, со жиро сметка 
41510-601-55578. 

За ликвидационен урпавник се определува Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 02.VII.1996 година, во 
11,15 часот ЈВО соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (12Ш 
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на име Лидија Тодоровска, Скопје. (1549) 

Чекови бр. 2433790, 2433792 и 2789800 од тековна 
сметка број 5337617, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Божин Тримпаревски, Скопје. 

(1550) 
Чековна картичка бр. 69671-76 и чек бр, 2495074, 

издадени од Комерцијала банка а.д. Скопје на име 
Марица Катушевска, Скопје. (1551) 

Чековна картичка бр. 14155т24 и чекови од бр. 
9990076 до 9990080, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Велика Поповска, Скопје. (1601) 

Чекори бр: 2946453, 2946454 и 2946455 од тековна 
сметка број 206890402, издадени од Комерцијална банка 
на име Ефтимија Момировска, Скопје. (1602) 
„ Чек бр. 771237 од тековна сметка број 203700479, 

Издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име 
Елица Донева, Скопје, (1603) 

Чековна картичка бр. 71340-62 и чекови од бр. 
3005786 до 3005790 и броевите 2910857, 2910859 и 
2910862, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Томев Јован, с. Мралино,,Скопје. (1604) 
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Чековна картичка бр. 0010795244 и чек бр. 
90001570131, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Аница Ѓорѓевска, Скопје. (1605) 

Чек бр. 1960310 од тековна сметка бр. 11490466, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Ѓоре Стојковски, Скопје. (1606) 

Решение Уп. бр. 25-994 од 24.111.1993 година, изда-
дено од Секретаријат за стопанство - Центар - Скопје 
на име Горан Ангелески, Скопје. (1607) 

Решение за дуќан Уп. бр. 2412 од 14.111.1995 година, 
издадено од Министерство за стопанство - Центар -
Скопје на име Јусуф Љатифи, с. Сарај, Скопје. (1608) 

Решение Уп. бр. 4321 од 27.VI.1988 година, издадено 
од СО - Центар - Секретаријат за стопанство - Скопје 
на име Салин Нехад, Скопје. (1609) 

Работна книшка на име Дрита Рушити, с. Радуша 
Скопје. (1610) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 
од ОУ „Никола Вапцаров“ - Скопје на име Исмаил 
Мустафа, Скопје. (1611) 

Работна книшка, на име Лета Барџиева, Скопје. 
(1612)) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на 
име Ненад Таневски, Скопје. (1613) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Горан Ваневски, издадено од ОУ „25 Мај“ - Скопје. 

(1614) 
Работна книшка на име Љупчо Борлески, Скопје. 

(1615) 
Работна книшка на име Марика Пислевиќ, Скопје. 

(1616) 
Работна книшка на име Небојша Радивој е вик, 

Скопје. (1617) 
Свидетелство за завршено средно училиште, изда-

дено од УСО „Коце Металец“ - Скопје на име Небојша 
Радивојевиќ. (1618) 

Работна книшка на име Рамиза Муриќ, Скопје. 
(1619) 

Денарска штедна книшка бр. 34403-76, издадена од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Марика Пиеле-
виќ, Скопје. (1620) 

Работна книшка на име Шерифи Мухамед, с. Буко-
виќ, Скопје. (1621) 

Работна книшка на име Незан Демири, Скопје. 
(1622) 

Пасош бр. 775048/95 издаден од УВР Струмица на 
име Николчо Митев ул. „Димитар Влахов“ бр. 63, 
Струмица. (2487) 

Пасош бр. 89510/93 издаден од УВР Тетово на име 
Џемаил Шаини ул. „ЈНА“ бр. 46, Тетово. (2488) 

Пасош бр. 047410/93 издаден од УВР Тетово на име 
Мемедали Злфиу ул. „Б. Миладиновци“ бр. 176, Те-
тово. (2489) 

Пасош бр. 669269/95 издаден од УВР Тетово на име 
Шенџан Адеми, Тетово. (2490) 

Пасош бр. 0207328/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ајрије Зејадини ул. „Лазар Трновски“ бр. 31/2-6, 
Скопје. (2491)) 

Пасош бр. 129766/93 издаден од УВР Скопје на име 
Јулиета Хоџа ул. „Вич“ бр. 24/9, Скопје. (2492) 

Пасош бр. 539749/94 издаден од УВР Скопје на име 
Снежана Дрнковска ул. „Народен фронт“ бр. 13/54, 
Скопје. (2493) 

Пасош бр. 360589/94 издаден од УВР Скопје на име 
Цвета Арсовска ул. „Шидска" бр. 24/17, Скопје. (2494) 

Пасош бр. 322739/94 издаден од УВР Скопје на име 
Гоце Саздов ул. „Јани Лукровски“ бр. 12/14, Скопје. 

(2495) 
Пасош бр. 059920/93 издаден од ГУВР Скопје на име 

Шарламанов Роберт ул. „Руди Чајевац" бр. 37/4, 
Скопје. (2496) 

Пасош бр. 394952/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ејупи Илми с. Крушопек, Скопје. (2497) 

Пасош бр. 574989/95 издаден од УВР Скопје на име 
Искра Кочева ул. „К.Ј. Питу“ бр. 15-П/8, Скопје. (2498) 

Пасош бр. 866189/96 издаден од УВР Скопје на име 
Неби Ѓулер, ул. „Боро Менков“ бр. 4-1/5, Скопје. (2499) 

Пасош бр. 824051 на име Ислами Шаќир с. Врап-
чиште, Гостивар. (2500-а) 

Пасош бр. 477812/94 издаден од УВР Скопје на име 
Владо Јовановски ул. „Р. Равановски" бр. 34. Скопје. 

(2576-а) 
Пасош на име Димновска Елизабета с. Речица, Ку-

маново (2559) 
Пасош бр. 0778912 издаден од УВР Струмица на име 

Граматиков Спасо ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 31, Стру-
мица. (2530) 

Тековна сметка бр. 233/46 и чекови од бр. 1172375 до 
1172377 и од бр. 1176643 - 1176647 и лична карта бр. 
50247 издадена од УВР Кочани на име Арсовски Крсто 
ул. „Ударничка" бр. 22, Кочани. _ _ (2532) 

Пасош бр. 01057731 издадев рд УВР Битола на име 
Јане Шијаковски, ул. „Север?^ 2/40, Ветела,. . 

Пасош бр. 419357 издаден од УВР Куманово на име 
Сел,адин Ибраими ул. „Карл Маркс“ бр. 27, Куманово. 

(2535) 
Пасош бр. 016533 на име Башевски Стивен ул. „Ле-

нинова“ 1/9, Т. Велес. (2536) 
Пасош бр. 0164344 издаден од УВР Тетово на име 

Синани Шефкет с. Боговиње, Тетово. (2537) 
Пасош бр. 306523 на име Глигоровски Иван, Гости-

вар. (2538) 
Пасош бр. 0695021 на име Салиевски Нешат с. Бу-

даково, Битола. (2540) 
Четири чека од тековна сметка 39463-87 издадени од 

Стопанска банка на име Ацо Димишковски, Скопје. 
(2541) 

Пасош бр. 406569 на име Хасипи Шукрија с. Г. Ба-
њица, Гостивар. (2542) 

Чекови бр. 8460612, 13, 14 од тековна сметка бр. 
42239/91 издаден од Стопанска банка АД Скопје на име 
Снежана Гардовска, Скопје. (2546) 

Пасош на име Кочевски Ванчо, Делчево. (2547) 
Пасош бр. 401430 на име Небија Мерсел с. Него-

тино, Гостивар. (2548) 
Пасош бр. 0501185 издаден од УВР Прилеп на име 

Петреска Наташа ул. „Јордан Грабулоски" 56, Прилеп. 
(2549) 

Пасош бр. 0472473 на име Саиме Умер ул. „Караџо-
ва" бр. 31, Битола. (2550) 

Чекови од бр. 9853307 до 9853312 од тековна сметка 
бр. 20012/40 на име Магда Младчева, Скопје. (2551) 

Пасош бр. 034896 на име Мурчева Вера ул. „11 Ок-
томври“ бр. 8, Богданци. (2551-а) 

Пасош бр. 0349585 на име Љушев Никола ул. 
„Мирче Ацев“ 34, Богданци. (2490-а) 

Пасош бр. 0508098 на име Сентовски Васил ул. „Ј. 
Сандански“ бр. 2 Пробиштип. (2552-а) 

Пасош бр. 0731390 на име Сентовска Добрица“ ул. 
„Ј. Сандански“ бр. 2 Пробиштип. (2553-а) 

Пасош бр. 388833/94, издаден од УВР Скопје на 
име Енвер Селим, ул. „Пелагонија" бр. 37, Скопје. 

(2548) 
Пасош бр. 595001, на име Исмаили Аднан, ул. 

„Тоде Богдански“ бб, Гостивар. (2549) 
Пасош бр. 305665/94, издаден од УВР Тетово на 

име Цека Теута, ул. „Љуботенска“ бр. 136, Тетово. 
(2550) 

Пасош бр. 515361/95, издаден од УВР Тетово на 
име Абдулмеџит Бејтулахи, с. Шемшево, Тетово. (2551) 
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Пасош бр. 195649/94, издаден од УВР Гостивар на 
име Аритон Тодоровска, ул. „Живко Брајковски" бр. 
97, Гостивар. (2531) 

Пасош бр. 401367/94, издаден од УВР Гостивар на 
име Анча Тодороска, ул. „Живко Брајковаш“ бр. 97, 
Гостивар. (2532) 

Пасош бр. 193797/94, издаден од УВР Тетово на 
име Бедри Адеми, с. Боговиње, Тетово. (2533) 

Пасош бр. 204937/94, издаден од УВР Куманово на 
име Љутви Алити с. Отља, Куманово. (2534) 

Пасош бр. 241309/94, издаден од УВР Кратово на 
име Гордан Наковски, ул. „Јове Гичев“, бр. 3, Кратово. 

(2536) 
Пасош бр. 436623/94, издаден од УВР Скопје на име 

Ерина Гаврилска ул. „Тодор Чангов“ бр. И, Скопје. 
(2536) 

Пасош бр. 0427213, издаден од ГУВР Скопје на име 
Нимет Мемеди с. Студеничани, Скопје. (2537) 

Пасош бр. 820165/96, издаден од УВР Скопје на име 
Назми Сулејмани, с. Арачиново бр. 306, Скопје. (2538) 

Пасош бр. 686546/95, издаден од УВР Скопје на име 
Азем Абази, ул. „7 Албанска бригада“ бр. 21А, Скопје. 

(2539) 
Пасош бр. 281797/94, издаден од УВР Скопје на 

^ме Љубиша Медаревик, с. Мршевци, Скопје. (2540) 
1 Пасош бр. 718930/95, издаден од УВР Скопје на име 
Горјан Велевски, ул. „М. Хаџивасилев“ бр. 16/37, 
Скопје. (2541) 

Пасош бр. 133502/93, издаден од УВР Скопје на име 
Томислав Велевски, ул. „М. Хаџивасилев“ бр. 16/37, 
Скопје. (2542) 

Пасош бр. 538088/94, издаден од УВР Скопје на име 
Ванче Симонов, ул, „Бутелска“ бр. 34, Скопје. (2543) 

Пасош бр. 32063/92, издаден од УВР Скопје на име 
Слободан Ангеловски, ул. „В. С. Бато“, бр. 9-1/23, 
Скопје. (2544) 

Пасош бр. 161666/94, издаден од УВР Скопје на име 
Маја Луковска ул. „Пушкинова“ бр. 3-1/16, Скопје. 

(2545) 
Пасош бр. 450156/94, издаден од УВР Скопје на име 

Драга Калаузаров ул. „Кочо Рацин“ бр. 18/16, Скопје. 
(2546) 

Пасош бр. 607443/93, издаден од УВР Скопје на име 
Сали Азизи с. Долно Свиларе, Скопје. (2547) 

Пасош бр. 81856, издаден од ОВР Струга на име 
Даути Ибраим ул. „Караорман" бр. 17, Струга. (2552) 

Пасош бр. 089802, издаден од УВР Тетово на име 
Алими Нуредин, с. Рогле, Тетово. (2553) 

Пасош бр. 83434, издаден од УВР Охрид на име 
В е лој алоски Крсте с. Волино, Охрид. (2554) 

Пасош бр. 0292809, на име Котевски Џанго с. Ка-
рамани, Битола. (2555) 

Пасош бр. 266743, на име Артиновски Драган ул. 
„Октомвриска револуција“ бр. 5/6, Куманово. (2506-а) 

Пасош бр. 0221091, на име Мавровски Бранко ул. 
„Атанас Кармен“ бр. 23, Струмица. (2556) 

Пасош бр. 41604, издаден од УВР Струмица на име 
Мечкаров Живко с. Моноспитово 254, Струмица. (2528) 

Пасош бр. 628546, издаден од УВР Струмица на 
име Јусинов Мустафа ул. „Ѓорѓи Василов“ 29, Стру-
мица. (2529) 

Пасош бр. 0426303, издаден од УВР Т. Велес на име 
Гозда Гурова ул. „Маркова“ бр. 13, Т. Велес. (2530) 

Пасош бр. 0311242, издаден од УВР Прилеп на име 
Јашароски Севим ул. „Дојранска“ 36, Прилеп. (2557) 

Пасош бр. 0691801, на име Нанеска Видан Лилјана, 
ул. „Коста Абрашевиќ" бр. 1, Битола. (2558) 

Пасош бр. 166097, на име Шабани Сервет с. Жи-
ровница, Гостивар. 

Пасош бр. 41563/93, издаден од УВР Тетово на име 
Амити Зеќирија, с. Г. Палчиште, Тетово. (4086-) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
С О П С Т В Е Н И Ц И И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ 38/93) а во врска со член 4 од Законот за 
трансформација на претпријатијата и задругите со опш-
тествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 19/96) ЗИК 
„Куманово“ А.Д. Куманово, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ЗИК „Куманово“ А.Д. Куманово ги повикува по-
ранешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, доколку имаат да 
ги пријават своите побарувања од Комбинатот, освен за 
земјоделското земјиште, во рок од 60 дена, сметано од 
денот на објавувањето на Огласот. 

2. Седиште на ЗИК „Куманово“ А.Д. Куманово е 
Булевар „III МУБ" бр. 17 Куманово. 
; 3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-

зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доста-
вува и до Агенцијата на Република Македонија - Скопје 
ул. „Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410. 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 38/93 и Одлуката за трансфор-
мација бр. 02-745 од 29.05.1996 година Земјоделската 
задруга „Братство Единство“ ц.о. Горно Лисиче -
Скопје, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИ-

ЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. Земјоделската задруга „Братство Единство“ џ.о. 

Горно Лисиче Скопје ги повикува поранешните соп-
ственици и нивните правни наследници, државјани на 
РМ, доколку имаат - да ги пријават своите побарувања 
кон задругата. 

2. Седиштето на Земјоделската задруга „Братство 
Единство“ ц.о. Горно Лисиче - Скопје е на ул. „12 
Ударна бригада“ бб. - Скопје. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на РМ за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на посебен 
образец („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок од 60 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал и чл. 4 
од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште, Д.О.О. ПОЛЕДЕЛСТВО „МУ-
СТАФИНО" с. Мусгафино, Св. Николе објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА КОН ДОО ЗА ПОЛЕДЕЛСТВО „МУСТАФИ-
НО" СВ. НИКОЛЕ 

1. ДОО ЗА ПОЛЕДЕЛСТВО „МУСТАФИНО", с. 
Мустафино, Св. Николе ги повикува поранешните сол-
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ственици и нивните правни наследници, државјани на 
Република Македонија, доколку имаат да ги пријават 
своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот 
на објавува!вето на огласот. 

2. Пријавувањето на побаруван,ата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примерока од кои по еден до: 

- ДОО ЗА ПОЛЕДЕЛСТВО „МУСТА ФИНО“, с. 
Мустафино, Св. Николе и до 

- Агенцијата за трансформација на Република Ма-
кедонија. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, АД ФАС 
„11 Октомври“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претварања на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „516" бр. 10 Скопје 
во време од 8 до 15 часот. 

(1276) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформаци-
јата на претпријатијата со општествен капитал АД 
„Гевгелија Турист“ - Гевгелија 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, додаде согласност за трансформација на претпри-
јатието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал . 

Во постапката на трансформација целокупниот 
општествен капитал претпријатието го има трансфор-
мирано во приватен капитал. 

Со содржината на Решението сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гевгелиски парти-
зански одред“ бб во време од 10,00 - 14,00 часот. 

(1231) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД ,Ден-
тро" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање акции заради дополнително вложување во 
комбинација со претворање на побарувањата на дове-
рителите во траен влог и пренесување на остатокот на 
општествениот капитал на Агенцијата. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Босна и Херцего-
вина“ б.б. во време од 09,00 до 11,00 часот 

(1230) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал РИОМ „Си-
лажа“ - Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието и издавање акции 
заради дополнително вложувана. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ЈНА“ бр. 318, во 
време од 8 до 12 часот, и во „С плика т- Вардар“ ДОО 
Гостивар, кое се наоѓа на ул. „Беличица“ бб, во време 
од 8 до 10 часот. 

1264 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „РЕ-
МОНТ И СЕРВИС СО ТРГОВИЈА“ - Свети Николе 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
75, во време од 8 до 14 часот. 

1259 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Стокопро-
мет" - Црна Река Д.О.О. - Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
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ствен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловите простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бб во 
време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Агро-
Марирво" с. Витолиште - Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 9.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управуваното со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз“-
наат преку непосреден ув“ид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Витолиште - Прилеп 
во време од 09.00 до 13.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Мирка 
Гинова“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 9.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп да претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории ,на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул.4јХристо Татарчев 69 
во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ПРВИ 
МАЈ“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Чедомир Кантар-
циев“ 28 во време од 9,00 до 12,00 часот. 

(1257) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96) Комисијата за јавни 
нарачки во Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК Б Р . 1 

за прибирање на понуди без јавно отворање 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија има потреба од набавка на 
следната угостителска опрема: 
1. Машина за миење садови со капацитет 
од 1.000 минин на час 1 парче 
2. машина за миење садови со капацитет 
од 400 чинии на час 1 парче 
3. Апарат за приготвувано на мраз „Скочман" 
АЦМ-55 со капацитет 29 кгр ./24 часа . 1 парче 
4. Апарати за приготвување на мраз „Скочман" 
АЦМ-45 со капацитет 23 кгр./24 часа 8 парчиња 

Во понудата да бидат разработени следниве еле-
менти: 

- Опис на квалитетот и техничките карактеристики 
на опремата; 

- Цена без данок на промет и царина, франко монти-
рани и пуштени во работа; 

- Рок на испорака; 
- Начин на плаќање; 
- Изработка на упатство за ракување, чување и одр-

жување на опремата со превод на македонски и обезбе-
дување со резервни делови; 

- Гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок; 
- Гаранција за примен аванс; 
- Опција на понудата; 
- Изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка и 
- Други услови. 
Понудата се доставува во еден оригинален примерок, 

потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот., 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци ќе 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледу-
вање. 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи? ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „понуда“. 

Понудата да се достави до нарачателот - Служба за 
општи и заеднички работи ^о Владата на Република 
Македонија, ул. Железничка бб Скопје, во рок одЛ5 
дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на РМ“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон бр. 121-406. 
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Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96) Комисијата за јавни 
нарачки на Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК Б Р . 2 
ЗА НАРАЧКА НА БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОТВОРЕН 

ПОВИК 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на РМ, има потреба од набавка на следнава опрема: 
1. Апарат за фотокопирање „Канон - 6020" 1 парче 
2. Апарат за фотокопирање „Рикох - 6645" 2 парчиња 
3. Апарат за фотокопирање „Рикох - 6665" 1 парче 
4. Апарат за фотокопирање „Рикох - 6655" 2 парчиња 

Апаратите за фотокопирање да се комплет со сортири 
АРДФ 
5. Кн иго возачки ножеви за сечење хартија 

„Адаст - Максима“ - 80 ФП 2 парчиња 
6. Машина за перфорирање и ветување 

Б-2 формат електрична 1 парче 
7. Електрична термо-пл астифицирка 

ЗЕКХНИ модел 569 ЛМ 1 парче 
8. Уништувачи на хартија за повеќе листови 4 парчиња 
9. Машини за сметање „Олимпија“ - 5212 цпд 8 парчиња 
10. Машини за пишување електрични или 

механички со валјак од 46 см. кирилица 4 парчиња 
11. Дактилографски столови со лифтомати 50 парчиња 

Во понудата да бидат разработени следниве еле-
менти: 

- Опис на квалитетот и техничките карактеристики 
на опремата; 

- Цена без данок на промет и царина, франко монти-
рани и пуштени во работа, а за дактилографските сто-
лови франко магацин на купувачот со царина; 

- рок на испорака; 
- начин на плаќање; 
- гаранција за примениот аванс; 
- изработка на Упатство за ракување, чување и одр-

жување на опремата со превод на македонски јазик и 
обезбедување со резервни делови; 

- гаранција за квалитет, сервис, гарантен рок; 
- опција на понудата; 
- изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка; и 
- други услови 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци ќе 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледу-
вање. 

Јавното отворање ќе се одржи на 26.06. (среда) 1996 
година во 10 часот во просториите на Клубот на репу-
бличките органи и организации, во присуство на пону-
дувачите. 

Понудувачите со себе да понесат овластување за 
застапување на претпријатијата. 

Понудите се доставуваат во двојно запечатен плик. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никакв,а ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. Овој 
плик треба да ги содржи придружните' документи (из-
јава и друго). 

Внатрешниот плик, на кој е испишано името на 
испраќачот, ја содржи самата понуда. 

Понудата да се достави до нарачателот - Служба за 
општи и заеднички работи во Влада на Република Ма-
кедонија, улица„Железничк;ѓ б.б. - Комисија за јавни 
нарачки, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 

,,Службен весник на Република Македонија," 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 121-406. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96) Комисијата за јавни 
нарачки на Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, објавува 

Ј А В Е Н П О В И К Б Р . З 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија има потреба од набавка на: 

1. Канцелариски материјали - по список бр. 1 
2. Репроматеријали за апарати за фотокопирање -

по список бр. 2 
3. Репроматеријали за машини за печатење - список 

бр. 3 
4. Материјали за одржување на хигиена - по список 

бр. 4 
Во понудата да бидат дадени: 
- опис на квалитет на материјалот/ 
- производител на материјалот; 
- цена поединечна без данок на промет франко мага-

цин; 
- рок на испорака; 
- начин на плаќање; 
- гаранција за квалитет; 
- изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Списокот на материјалите може да се добие во 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија, секој работен ден од 10-13 ча-
сот. 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја 
носи ознаката „понуда“. 

Понудата да се достави до нарачателот - Служба за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, улица Железничка б.б. во рок од 10 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон: 121-406. 

Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб - Скопје, објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК 

за собирање на писмени понуди за набавка на делови 
од униформата на полицијата и противпожарните еди-
ници и тоа: 
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а) За полиција 
1. Длабоки чевли 5.000 чифта 
2. Теренски чевли 3.000 чифта 
3. Ракавици кожни 2.500 чифта 
4. Кошули со долги ракави 12.000 парч. 
5. Вратоврски 11.000 парч. 
6. Чорапи доколеници 9.000 чифта 

б) За противиожарни единици 
1. Кошули зимски 1.800 парч. 
2. Вратоврски 1.800-"-
3. Пуловери 900-"-
4. Чорапи зимски 1.800-"-

Условите за изработка на деловите од униформата 
се за полицијата пропишани во Уредбата за унифор-
мата и ознаките на звањата на полицијата („Сл. весник 
на РМ“ бр. 39/94), а за противпожарните единици во 
Правилникот за условите за униформата... („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 44/94). 

Крајниот рок на испорака на деловите е 15.09.1996 
година со можност за претходна сукцесивна испорака. 

Заинтересираните производители - понудувачи 
треба да достават писмени понуди во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето, до МВР на РМ - Скопје. 

Мострите за бараните артикли да бидат доставени 
на денот на отворањето на понудите лично во МВР. 

При изготвувањето и доставувањето на понудите да 
бидат применети одредбите на Уредбата за јавни на-
рачки („Сл.весник на РМ“ бр. 18/96). 

Плаќањето на деловите ќе се врши во денарска про-
тиввредност по извршената испорака и уредно доставе-
ната документација. 

Отворањето на писмените понуди во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на 24.06.1996 година во 10,00 
часот во МВР на РМ - Скопје. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, 
ИНСТАЛИРАЊЕ И ВКЛУЧУВАЊЕ ВО РАБОТА 

НА ГОВОРНИ АВТОМАТИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1 Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонка“ - Скопје 

Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Нико-
лов“ бб 
1.2 Предмет на нарачката се ГОВОРНИ АВТОМАТИ, 
кои треба да овозможат автоматско давање на говорна 
информација за промена на бираниот кориснички теле-
фонски број. 
1.3. Количина: бројот на говорните автомати треба да 
овозможи говорна информација за промена на 5.000 
кориснички телефонски броеви. 
1.4. Рок на испорака: 
^ За количина на говорни автомати кои ќе даваат го-
ворна информација за 1000 претплатнички броеви 30 
дена од објавувањето на носителот на нарачката 
^ За количина на говорни автомати кои ќе даваат го-
ворна информација за уште 2000 претплатнички броеви 
45 дена од објавувањето на носителот на нарачката 
I За комплетната количина од нарачката 60 дена од 
објавувањето на носителот на нарачката 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.6 Технички карактеристики на уредите: дадени во 
тендер документацијата. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: 7 дена од денот на 
објавувањето на овој јавен повик. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр.18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје, ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Секторот 
за телекомуникации, соба број 12, секој работен ден од 
10:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот што 
треба да се плати при подигање на тендер документаци-
јата е неповратен износ од 100 ДМ во денарска против-
вредност. 
2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата во валута на понудата, издадена од прво-
класна банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на субјектот. 
3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
чд.28 од Уредбата за јавни нарачки. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл.61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 
3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
првиот работен ден по истекот на рокот за доставување 
на понудите, во 12:00 часот во просториите на Дирекци-
јата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје, во 
салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и оние 
кои не се изработени според пропозициите и програ-
мата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 
4.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 2 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ДИГИТАЛНИ ЛИНИСКИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ 

УРЕДИ 
РСМ2, РСМ4 И РСМ10/11 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје 
- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Нико-
лов“ бб 
1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за 
набавка на дигитални линиски претплатнички уреди 
РСМ2, РСМ4 и РСМ10/11. 
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1.3. Количина: 
ПЦМ2 1000 пар. 
ПЦМ4 2000 пар 
ПЦМ10/11 50 пар. 
1.4. Рок на испорака: Даден во тендер документација 
1.5. Рок на важност на понудата: 37 дена (5 недели) од 
денот на прифаќањето на понудата. 
1.6. Технички карактеристики на уредите: дадени во 
тендер документацијата. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: 20 дена од денот 
на објавувањето на овој јавен повик во „Сл. весник на 
Р. Македонија“. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.10 Постапката на Повикот се спроведува согласно 
уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје, ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Секторот 
за инвестиции, соба број 220, секој работен ден од 10:00 
до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да 
се плати при подигање на тендер документацијата е 
неповратен износ од 100 Ѕ во денарска противвредност. 
2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во Износ од најмалку 2% од вредноста на 
понудата во валута на понудата, издадена од прзо-
класна банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на субјектот. 
3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 
3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
првиот работен ден по истекот на рокот за доставување 
на понудите, во 12:00 часот во просториите на Дирекци-
јата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје, во 
салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 
4.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 3 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊА НА БАКАРНИ 
И ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОЈУ-

ВАЊЕ НА ОПТИЧКИ ВЛАКНА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје 

- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Нико-
лов“ бб 
1.2. Предмет на нарачка е набавка на инструменти за 

мерење на бакарни и оптички каблови и опрема за 
спојување на оптички влакна. 

1.3. Количина: 
Компјутерски подржан еџометар за мерење на 

бакарни кабли, за растојанија над 50 km .. 1 парче 
- Микропроцесорски контролиран, самобаланси-
рачки мостни мерен кофер .. .8 парч. 

. - Рачен ,^Рефлектометар" во робустна изведба за 
мерење на растојанија до 3 km 
- „Рефлектометар" во робустна изведба, преци-
зен ,̂ за мерење на растојанија до 8 km ... 15 парч. 
- Високопрецизен „Рефлектометар", робустна из-

ведба за мерење на растојанија до 20 km ...3 парч. 
- ^Трагач на каблови", во робустна изведба, за 
лоцирање на кабел до длабочина 3 m ... 14 парч. 
- Високопрецизен „Трагач на каблови" со мож-
ност за регистрирање на оштетување на омотач, со 
излезна моќност поголема од 8 W ... 3 парч. 
- „Дигитален мерач на ниво“ за фреквентен опсег 
30 Hz - 20 Khz, точност 0,1 dB ...19парч. 
- „Генератор на ниво“ за фреквентни опсег 200 Hz 
- 4 Khz, комплементарен со погоре дадениот „Ди-
гитален мерач на ниво“ ... 19 парч. 
- „Optical Time Domain Reflectometer" за мерење 
на мономодни оптички кабли на 1310 nm и 1550 nm, 
за растојанија над 150 km ... 7 пар. 
- „Оптички ласерски извор“ за 1310 nm и 1550 nm, 
min. излезна оптичка снага: - 1 0 dBm .. .7 пар. 
- „Оптички атенуатор“халибрираи на 1310 nm и 
1550“ nm, max, внос на загуби: до 3 dB 7 пар. 
- „Опрема за спојување на оптички влакна“, за 
мономодни и мултимодни оптички влакна, max. 
внос на загуби при сплајсување до 0.05 dB, со авто-
матско подесување по z оска .. .7 парч. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да сс достават соглсно чл\ 27 и чл. 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 

1.4. Рок на испорака: Даден во тендер документација 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.6. Технички карактеристики на уредите: дадени во 
тендер документацијата. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: 10 дена од денот 
на објавувањето во „Сл. весник на Р. Македонија“. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.10 Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во Ди-
рекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје, ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Сек-

торот за телекомуникации, соба број 10, секој ра-
ботен ден од 11:00 до 13:00 часот. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата во валута на понудата, издадена од прво-
класна банка. 
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3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја до-
стават документацијата предвидена со чл. 61 од 
Уредбата за јавни нарачки. 

3.4 Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено првиот работен ден по истекот на рокот за 
доставување на понудите, во 12:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Ма-
кедонија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и оние 

кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледу-
вани. 

4.2, Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. ; 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Претпријати-
ето за одржување на јавни патишта „Македонијапат" -
Скопје објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ ,Д“ 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА НАБАВКА НА СОЛ ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА 
1. Општи услови 
1.1. Нарачател на повикот е Претпријатието за одржу-

вање на јавни патишта „Македонијапат" - Скопје. 
- Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. „Даме 
Груев“ бр. 14. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за 
набавка на 8.000 Т сол за одржување на јавни па-
тишта во зимскиот период. 

1.3. Рок на испорака е јули, август и септември со-
гласно динамиката во тендерската документација. 

1.4. Техничките карактеристики се предвидени во тен-
дерската документација. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки. 

2. Тендерска документација 

Тендерската документација може да се подигне во 
просториите на Дирекцијата на Претпријатието за одр-
жување на јавни патишта „Македонијапат" - Скопје. 

3. Содржина на понудата 

3.1. Понудата треба да биде изразена со цени на коли-
чините и начин на плаќање согласно тендерската 
документација. 

3.2. Понудувачот треба да достави атест за квалитетот 
на солта и мостра во количина од 5 кгр. 

4. Доставување на понудите 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот - понудувач. 

4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен плик. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува испра-
ќачот. Овој плик треба да ја содржи атестот на 
јавната нарачка. Внатрешниот плик, на кој е испи-
шано името на испраќачот, ја содржи понудата. 

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта или 
со предавање во доставната служба - Архива на 
нарачателот. Понудувачот е должен да обезбеди 
доказ за датумот на доставувањето на пратката. 

5. Рокови 
5.1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши третиот ден 
по завршувањето на јавниот повик објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ во 
10,00 часот, во присуство на овластени претстав-
ници на понудувачите, во просториите на Дирекци-
јата на „Македонијалат“ - Скопје, во салата на VI 
кат, ул. „Даме Груев“ бр. 14. 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и оние 

кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 4 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА КАБИНЕТ СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊА НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија со седиште на ул. „Желез-
ничка“ бб - Скопје. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за уредување на 
кабинет. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички 

лица, чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за 

јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Рекапитулација на предмет 
- 1 . Плафони 
- И. Подови 
- III. Ѕидови 
- IV. Врати 
- V. Електрика 
- VI. Опрема 
- Опрема изработена по нарачка 
2.2. Тендерската документација може да се подигне во просториите 

во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, секој работен ден од Кг0 до 1300 часот, во кое време на 
сите заинтересирани учесници може да им се овозможи увид и појасну-
вање околу тендерската документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да биде изразена со поединечни цени на коли-
чините од позициите дадени со тендерската документација. 

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на работите. 
3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба 
да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот. 

4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен плик. Надвореш-
ниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, 
како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува испраќачот. Овој плик 
треба да ја содржи гаранцијата на јавната нарачка. Внатрешниот плик 
на кој е испишано името на испраќачот ја содржи понудата. 

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта или со предавање 
во доставната служба - Архива на нарачателот. Понудувачот е должен 
да обезбеди доказ за датумот на доставувањето на пратката. 

5. РОКОВИ 
5.1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во 

„Сл. весник на Република Македонија“. 
5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 26.VI. 1996 година 

во 1200 часот, во просториите на Клубот на републичките органи и 
организации, во присуство на понудувачите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се 

изработени според пропозициите на јавниот повик, нема да бидат раз-
гледувани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда. 
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ЈАВЕН ПОВИК БР. 5 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА САЛА ЗА ПРИЕМИ И СОСТАНОЦИ СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. општи УСЛОВИ 
1.1. Нарачателот на повикот е Службата за општи и заеднички 

работи во Владата на Република Македонија со седиште на ул. „Желез-
ничка“ бб - Скопје. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за реконструк-
ција на сала за приеми и состаноци во Скопје. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички 

лица, чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за 
јавни нарачки („Сл. весник на Р.М." бр. 18/96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Рекапитулација на предметот 
- I. Гипс - картон - систем „КМА1ЈР" 
- II. Молерофарбарски работи 
- III. Подови 
- IV. Разни работи 
- V. Електрика со осветлување 
- VI. Опрема - мебел 
2.2. Тендерската документација може да се подигне во просториите 

во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, секој работен ден од Кг0 до 1300 часот, во кое време на 
сите заинтересирани учесници може да им се овозможи увид и појасну-
вање околу тендерската документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да биде изразена со поединечни цени на коли-
чините од позициите дадени со тендерската документација. 

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на работите. 
3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба 

да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот. 
4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен плик. Надвореш-

ниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, 
како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува испраќачот. Овој плик 
треба да ја содржи гаранцијата на јавната нарачка. Внатрешниот плик 
на кој е испишано името на испраќачот ја содржи понудата. 

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта или со предавање 
во доставната служба - Архива на нарачателот. Понудувачот е должен 
да обезбеди доказ за датумот на доставувањето на пратката. 

5. РОКОВИ 
5.1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во 

„Сл. весник на Република Македонија“. 
5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 26.VI. 1996 година 

во 1300 часот, во просториите на Клубот на републичките органи и 
организации, во присуство на понудувачите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се 

изработени според пропозициите на јавниот повик, нема да бидат раз-
гледувани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда. 

ОБЈАВИ 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за 
труд и социјална политика 

ОБЈАВУВА 

Просечната месечна нето плата по работник во Репу-
бликата за месец мај 1996 година која се применува за 
аконтативно пресметување на персоналниот данок од 
доход изнесува 8.900,00 денари. 

Министер за труд 
и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

ОБЈАВУВА 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец мај 1996 година не може да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра Гранка Основица 

0101 Електростопанство 7.675 

0102 Производство на јаглен 5.049 

0105 Производство на нафтени, дери-
в а т 8.994 

0106 Производство на железна руда 5.301 

0107 Црна металургија 4.562 

0108 Производство на руди на обоени 
метали 4.679 

0109 Производство на обоени метали 8.617 

0110 Преработка на обоени метали 5.778 

0111 Производство на неметални ми-
нерали (без градежен материјал) 5.494 

0112 Преработка на неметални мине-
рали (без градежен материјал) 3.849 

0113 Металопреработувачка дејност 4.648 

0114 Машиноградба 5.283 

0115 Производство на сообраќајни 
' средства 5.368 

0117 Производство на електрични ма-
шини и апарати 4.739 

0118 Производство на базни хем. про-
изводи 6.125 

0119 Преработка на хемиски произ-
води 8.011 

0120 Производство на камен, чакал и 
песок 4.377 

0121 Производство на градежен мате-
ријал 6.681 

0122 Производство на режана граѓа и 
плочи 4.740 

0123 Производство на финални про-
изв. од дрво 2.739 

0124 Производство и преработка на 
хартија 4.106 

0125 Производство на текстил, пре-
дива и ткаен. 3.509 

0126 Произв. на готови текстилни про-
изводи 3.973 

0127 Производство на кожа и крзно 3.955 
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0128 Произв. на кожни обувки и галан-
терија 3.315 

0130 Производство на прехранбени 
производи 6.286 

0131 Производство на пијалоци 8.637 

0132 Производство на добиточна храна 4.911 

0133 Производство и преработка на 
тутун 6.483 

0134 Графичка дејност 4.658 

0135 Собирање и примарна прера-
ботка на индустриски отпадоци 4.861 

0139 Производство на разновидни про-
изводи 7.630 

0201 Земјоделско производство 4.297 

0202 Земјоделски услуги 6.956 

0203 Рибарство 4.098 

0300 Шумарство 5.396 

0400 Водостопанство 5.609 

0501 Високоградба 3.680 

0502 Нискоградба и хидро градба 4.550 

0503 Инсталатерски и завршни работи 
во градежништвото 3.839 

0601 Железнички сообраќај 6.352 

0604 Воздушен сообраќај 10.096 

0605 Друмски сообраќај 4.467 

0606 Градски сообраќај 6.523 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.107 
0701 Трговија на мало 4.765 

0702 Трговија на големо 7.625 

0703 Надворешна трговија 7.137 

0801 Угостителство 4.537 

0802 Туристичко посредување 3.470 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 4.914 

0902 Лични услуги и услуги на дома-
ќинство 4.203 

1001 Уредување на населби и простори 6.691 
1002 Станбена дејност 8.088 
1003 Комунална дејност 6.031 
1101 Банкарство 7.010 
1102 Осигурување на имоти и лица 12 Д 24 

1103 Услуги во областа на прометот 9.577 
1104 Проектер, и сродни техн. услуги 5.578 
1105 Геолошки истражувања 6.246 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 6.308 

1109 Деловни услуги 8.066 

1201 Образование 5.916 
1202 Научно истражувачка дејност 7.137 

1203 Култура, уметност и информации 6.305 
1204 Физичка култура и спорт 5.436 

1301 Здравствена заштита 6.382 
1302 Општествена заштита на децата и 

младината и социјална заштита 5.077 

1401 Органи на државна власт, еди-
ници на локалната самоуправа и 
други облици 6.288 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.513 

1403 Здруженија 8.617 

1404 Политички партии, општествени 
организации, здруженија и други 
организации 5.366 

Министер за труд 
и социјална политика, 
Насер Зибери, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
502. Одлука за именување на јавен обвинител 

на Република Македонија 857 
503. Одлука за оттуѓување на материјални сред-

ства надвор од употреба 857 
1 504. Одлука за определување _ на услови за 

градба на сателитски центар за поврзува-
њето на Република Македонија со земјите 
од Европа, Америка и Австралија на по-
драчјето на општината Кисела Вода -
Скопје 858 

505. Одлука за одобрување на позајмица од Бу-
џетот на Република Македонија 858 

506. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за труд и социјална поли-
тика 858 

507. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за труд и социјална поли-
тика 859 

508. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за труд и социјална политика. . . . 859 

509. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за труд и социјална политика. . . . 859 

510. Решение за именување главен републички 
инспектор за труд 859 

511. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на ЦСНО 
„Злате Малакоски" - Гостивар 859 

512. Решение за именување директор на Цента-
рот за социјална работа - Пробиштип . . . . 860 

513. Решение за именување директор на Цента-
рот за социјална работа - Охрид 860 

514. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именување индивидуален работоводен 
орган на Матичната библиотека „Гоце 
Делчев“ - Титов Велес 860 

515. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именување работоводен орган на ЦОП 
„Универзална сала“ во Скопје 860 
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516. Решение за давање согласност на Одлуката 
за избор на директор на Хидробиолошкиот 
завод во Охрид 860 

517. Решение за давање согласност на Одлуката 
за избор на директор на Економскиот ин-
ститут „Скопје“ во Скопје 860 

518. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Националната 
комисија за УНЕСКО на Република Маке-
донија 861 

519. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Репу-
бличкиот завод за заштита на природните 
реткости - Скопје 861 

520. Решение за давање согласност за назначу-
в а ^ земјоделски инспектор во Неготино. . 861 

521. Решение за назначување советник на мини-
стерот за здравство 861 

522. Решение за давање согласност за разрешу-
в а ^ од должноста урбанистички инспек-
тор за општина Струмица 862 

523. Решение за именување директор на Репу-
бличкиот завод за заштита на природните 
реткости - Скопје 862 

524. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. . 862 

525. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. . 862 

526. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. „ 862 

527. Решение за назначуван,е советник на ди-
ректорот на Педагошкиот завод на Маке-
донија 863 

528. Решение за назначува^ советник на ди-
ректорот на Педагошкиот завод на Маке-
донија 863 

529. Решение за давање согласност за назначу-
вање виши републички пазарни инспек-
тори и републички пазарни инспектори во 
Републичкиот пазарен инспекторат 863 

530. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за финансии 863 

531. Правилник за начинот на пресметувањето 
и висината на трошоците на инспекцискиот 
надзор во постапки поведени по барање на 
странка 864 

532. Правилник за регистрација на работни ма-
шини, земјоделски трактори, мотокултива-
тори, велосипеди со мотор, запрежни во-
зила и приклучни возила што ги влечат 
земјоделски трактори или мотокултива-
тори и за водење на евиденција 864 

533. Правилник за оценувањето, напредува-
в т е , полагањето на испити, видовите на 
пофалби, награди и педагошки мерки за 
учениците во основното училиште 873 

534. Правилник за критериумите и начинот на 
остварување на основното образование на 
учениците со пречки во развојот 876 

535. Правилник за критериумите и начинот на 
остварување на основното музичко и ос-
новното балетско образование 876 

536. Правилник за распоредот на работното 
време на учителите, наставниците, струч-
ните работници во основното училиште и 
воспитувачите во ученичкиот дом 877 

537. Правилник за формирање и работа на уче-
ничките домови 878, 

538. Правилник за начинот и постапката при 
полагање стручен испит на учител, настав-
ник, стручен работник и воспитувач во ос-
новното училиште 878 

539. Правилник за начинот на верификација на 
основното училиште 883 
Програма за полагање на стручен испит на 
учителот, наставниот, стручниот работ-
ник и воспитувачот во основното училиште 886 

540. Правилник за начинот на водење на еви-
денција од извршената нострификација и 
еквиваленција на свидетелства стекнати во 
странство, за завршено основно или од-
делно одделение од основното образование 887 

541. Правилник за начинот на работа и обезбе-
дувале услови за остварување на педа-
ѓошко-Методската практика на студентите 
од насгавничките факултети во основното 
училиште 888 

542. Календар за организација и работа на ос-
новните училишта во учебната 1996/97 го-
дина 888 

543. Правилник за начинот на водење на еви-
денција од извршената нострификација и 
еквиваленција на свидетелства и дипломи 
од средно образование стекнати во стран-
ство 889 

544. Правилник за условите и начинот на пола-
гање на стручниот испит на наставниците и 
стручните соработници во јавните средни 
училишта 890 
Про1рама за полагање на стручен испит на 
наставникот и стручниот соработник во 
јавното средно училиште 894 

545. Правилник за нормативите за распоредот 
на работното време на наставниците и 
стручните соработници во јавните средни 
училишта 896 

546. Правилнкк за начинот на верификација на 
средното училиште и водење на регистарот 896 

547. Правилник за начинот на оценувањето, на-
предувањето на учениците и полагањето на 
испити во средното училиште 899 

548. Календар за организација на учебната 
1996/97 година во јавните училишта 901 

549. Решение за формирање Комисија за кате-
горизација на угостителските објекти . . . . 901 

550. Решение на Републичката геодетска 
управа 902 

551. Решение на Републичката геодетска 
управа 902 

552.' Решение на Републичката геодетска 
управа 902 

Спогодби 

19. Спогодба за продолжување на важноста на 
Општиот колективен договор за стопан-
ството на Република Македонија 902 

Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец мај 
1996 година . . . 918 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на дано-
ците и придонесите од плата за месец мај 
1996 година 918 
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