
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Понеделник, 23 март 1992 
Скопје 

Број 18 Год. XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 90 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

228. 
Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонка и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за работните односи, што Собранието на Република 
Македонија го донесе на седницата, одржана на 18 март 
1992 година. 

Број 08-1112/1 
18 март 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ-

ТЕ ОДНОСИ 

Член 1 

Во Законот за работните односи („Службен ве-
сник на СРМ“ број 20/90, 27/90 и 10/91), во членот 35 
став 2 алинеите 3 и 4 се бришат. 

Член 2 

Во членот 36 по зборовите: „став 2" се додаваат 
зборовите: „на овој закон“, се става точка, а зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

Член 3 

Во членот 59 бројот „1991" се заменува со бројот 
„1992". 

Член 4 
41 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. % 

229. 
Врз основа на член 76 став 1 од Законот за 

вработувањето („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија“ број 32/87, 19/89, 36/89, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија “ број 36/ 
91), Собранието на Република Македонија на седница-
та, одржана на 18 март 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1992 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот за вработување за 1992 
годнна Изнесува 0,8% од утврдената основица. 

Член 2 

Обврзници за плаќање на придонесот за вработу-
вање се: 

1. Работниците вработени во претпријатија,1 орга-
низации од општествени дејности, банки и други финан-
сиски и осигурителни организации, задруги и други 
форми на соработка со странско лице, работни заедни-
ци и други организации и заедници, граѓански^правни 
лица, претставништва, други правни лица на странски 
фирми, дипломатско-конзуларни претставништва и кај 
работодавач. 

2. Воените старешини во Армијата на Република 
Македонија, граѓанските лица на служба во Армијата и 
војниците по договор. 

3. Работниците на привремена работа во странство 
за кби бившата СФРЈ и Републиката немаат склучено 
меѓудржавна спогодба за социјално осигурување; 

4. Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд, односно со личен труд и со средства во 
сопственост на граѓаните. 

Член 3 

Кака'основица за пресметување на придонесот за 
вработување се зема: 

1. За обврзниците од член 2 точките 1 и 2 на оваа 
одлука, личниот доход на работниците во кој се содр-
жани придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход. 

2. За обврзниците од член 2 точка 3 на оваа 
одлука, просечниот личен доход остварен во стопан-
ството на Републиката во претходната година зголемен 
со планираната стапка на пораст на личен доход за 
тековната година. 

3. За обврзниците од член 2 точка 4 на оваа 
одлука, основицата според која се плаќа данок од личен 
доход. 

4. За обврзниците од член 2 точка 4 на оваа одлука 
кои данокот го плаќаат во годишен паушален износ, 
придонесот за вработување се утврдува на 5% од 
паушалниот износ на данокот. 

Член 4 
Плаќањето на придонесот за вработување се 

врши: 
1. За обврзниците од член 3 точка 1 на оваа 

одлука, при исплатата на личниот доход; 
2. За обврзниците од. член 3 точка 2 на оваа 

одлука,, пред заминувањето на работа во странство; 
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3. За обврзниците од член 3 точка 3 на оваа 
одлука, со плаќањето на данокот од личен доход и 

4. За обврзниците од член 3 точка 4 на оваа 
одлука, со плаќањето на данокот утврден во паушал-
ниот износ. 

Член 5 

Средствата од придонесот за вработување се упла-
туваат на сметка на Републичкиот завод за вработува-
ње. 

Член 6 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1113/1 Претседател 
18 март 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 април 1992 година. 

230. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
број 38/90), Владата на Република Македонија донесе 

4 О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

Во Одлуката за републичките надоместоци за 
одделни производи („Службен весник на Република 
Македонија“, број 23/91, 34/91, 37/91, 44/91, 47/91, 49/91 
54/91 и 4/92), членот 4 се менува и гласи: 

„Средствата од член 2 на оваа одлука обврзниците 
на надоместокот ги уплатуваат во Републичкиот буџет, 
во рок и на начин пропишан за пресметување и плаќање 
на данокот на промет“. 

Член 2 

Во член 5 ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„Исплатата на правото на регрес од став 1 на овој 

член го врши Министерството за стопанство, врз осно-
ва на поднесената документација' 

Министерството за стопанство составува вкупна 
пресметка и доставува барање до Министерството за 
финансии за преведување на средства за исплата на 
регрес периодично“. 

Член 3 
Во член 7 ставот 1 се брише. 

Член 4 

по член 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 
„Член 11-а 

- За износот на наплатените средства на име 
надомест на малопродажната цена на моторните бен-
зински и дизел горива според член 2 на оваа одлука од 1 
јануари 1992 година до почетокот на применувањето на 
оваа одлука, се намалуваат обврските во Републичкиот 
буџет за 1992 година што се намируваат од средствата 
на надоместокот“. 

Број 23-914/1 
12 март 1992 година 

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

231. 
Врз основа на член,46 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 38/90), по предлог на Мини-
стерството за финансии, Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕ-
НО ПАТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
1. Висината на дневниците за службено патување 

во Република Словенија и Република Хрватска да се 
пресметува согласно точка 140 од Решението за измени 
на решението за највисоките износи на дневниците за 
службено патување во странство и за издатоците за 
селидбени трошоци што на сојузните органи на управа-
та и на Сојузните организации им се признаваат во 
материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/ 
91) односно „Сите други држави - за сите места - 54 
САД долари“. 

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

232. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 февруари 1992 година, донесе 

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

УПРАВА 
1. За републички советник вб Министерството за 

правосудство и управа се именува д-р Ванчо Проевски, 
досегашен републички советник во Владата на Репу-
блика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот . на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-691/1 
20 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скоп је Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

233. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За републички советник во Министерството за 
внатрешни работи се именува Димитар Шешов, досега-
шен заменик на министерот за внатрешни работи. 

Број 17- 919/1 

12 март 1992 година 
С к о п ј е 

Претседател на Владата 
д-р Никола Кљусев, с.р. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесуваното, а ќе објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-692/1 
20 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

234. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Јордан Арсовски се разрешува од должноста 
потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-657/1 „ 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д'Р Никола Кљусев, с. р. 

235. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Виктор Танаскоски се разрешува од должноста 
помошник на републичкиот секретар за внатрешни 
работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-658/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скоп је д-р Никола Кљусев, с.р. 

236. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Јорданчо Којзаклиев се разрешува од должноста 
помошник на министерот за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила ( со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-659/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р' Никола Кљусев, с.р. 

237. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Тихомир Николовски се разрешува од должно-

ста советник на републичкиот секретар за внатрешни 
работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-660/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

238. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Рецеп Муслиу се разрешува од должноста совет-

ник на републичкиот секретар за внатрешни работи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесуванѕето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. ^ 

Број 17-661/1 „ 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скоп је Д“Р Н и к о л а Кљусев, с.р. 

239. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година донесе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за внатрешни 
работи се назначува Алексо Доневски, досегашен на-
чалник на Управата на СДБ за град Скопје. 

2. Ова решение влегува во СИЛР со денот на 
донесува!вето, а ќе се објави во „Слух н весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-662/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скоп је Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
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240. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за внатрешни 
работи се назначува Славко Саздов, досегашен раково-
дител на Отсекот за штедно валутно работење во 
Љубљанска банка - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објавило „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-664/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е д-р Никола Кљусев, с.р. 

241. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за внатрешни 
работи се назначува Дијана Тафчиевска, досегашен 
началник на Управата за правни и кадровски работи во 
Министерството за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17—663/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

242. 
Врз основа на член 153 став З од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за внатрешни работи 
се назначува Јордан Арсовски, досегашен потсекретар 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-665/1 
24 февруари 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

243. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24 февруари 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за внатрешни работи 
се назначува Стојан Ристов, досегашен советник во 
Министерството за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-666/1 
24 февруари 1992 година Претседател На Владата, 

Скоп је Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

244. 
Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и 38/91) и 
Макроекономската политика на Република Македонија 
во 1992 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 13/92), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ ВО 1992 ГОДИНА 

ВОВЕД 
Рецесивните економски движења присутни во по-

следната деценија продолжуваат и во 1992 година пора-
ди што ќе дојде до значително влошување на општите 
услови на стопанисување, ограничување на распредел-
бата и потрошувачката и кумулирање на социјалните 
проблеми кои не ќе можат да се разрешат во покус рок. 

Стагнантната, а во одделни периоди и негативна 
динамика на стопанскиот растеж, со изразито ниско 
ниво на општествен производ по жител ќе создаде и во 
оваа година проблеми во одржувањето на производната 
активност, инвестирањето од сопствени извори, анга-
жирањето на работоспособното население и реалното 
опаѓање на животниот стандард на населението. Со-
стојбите уште повеќе се влошуваат со интензивирање 
на инфлатррните движења со тенденција да добијат 
хиперинфлаторни карактеристики што директно ќе се 
одрази на натамошното реално опаѓање на платите а со 
тоа и на одделните видови социјални примања. Тоа ќе 
доведе до зголемување на бројот на граѓаните кои ќе се 
најдат на границата на социјална издржливост и на кои 
ќе им биде неопходна определена социјална заштита. 

Во вакви услови остварувањето на социјалната 
политика ја наметнува потребата од преземање на 
поефикасни мерки и активности, пред се насочени кон 
обезбедување на социјалната сигурност на граѓаните и 
нивните семејства и натамошно спречување на социјал-
ните тензии. Во таа смисла социјалната политика 
првенствено треба да ја има социјално-заштитната 
функција преку која ќе се обезбеди заштита на живот-
ниот стандард на социјално загрозеното население. 

Мерките на социјалната политика ќе поаѓаат пред 
се од трудот и резултатите од трудот на кои треба да се 
засновува социјалниот статус на секое домаќинство 
односно на вработените и работноспособните членови 
на домаќинството. Имено, платата ќе го обезбедува 
задоволувањето на основните животни потреби и ќе 
стане стимулативен фактор на зголемување на еконо-
мичноста, рентабилност и продуктивноста на трудот, 
преку поефикасното користење на трудот и расположи-
вите капацитети. Со новиот систем на колективното 
договарање во областа на платите се менува улогата на 

. претпријатието во остварувањето на социјално - заш-
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титните функции. Со тоа претпријатието треба да ја 
има основната функција да создава доход и добивка, 
успешно да стопанисува со средствата прилагодувајќи 
се кон новите пазарни услови на стопанисување, да 
создава услови за нови вработувања и слично, а само во 
одделни сегменти преку своите програми да ја оствару-
ва и социјалната функција врз принципот на взаемност 
и солидарност. 

Со примена на колективните договори преку обе-
збедувањето на најниската цена на трудот за одделни 
степени на сложеност всушност се овозможува матери-
јална и социјална сигурност на работникот и на негово-
то семејство. При тоа, со зголемувањето на доходот и 
добивката, а со тоа и на платите ќе дојде до јакнење на 
материјалната основа за задоволување на личните, 
општествени и заеднички потреби со што работникот 
со својот труд ќе обезбеди материјална и социјална 
сигурност за себе и за своето семејство. На тој начин ќе 
се создадат услови заштитната функција на социјалната 
политика да се сведе само на оние категории од населе-
нието кои со својот труд не ќе бидат во можност да 
обезбедат материјална и социјална сигурност односно 
од објективни причини не ќе можат да бидат продуктив-
но ангажирани и не ќе можат да го обезбедат задоволу-
вањето на своите потреби. 

Тргнувајќи од ваква основа на социјалната полити-
ка што ќе се остварува во Републиката во текот на 1992 
година мерките што се предвидуваат со оваа програма 
пред се се насочени на заштитата на стандардот на 
работниците со најниски лични доходи, невработените 
лица, пензионерите - корисници на најниска пензија, 
корисниците на социјална и детска заштита, ученич-
киот и студентскиот стандард и боречко - инвалидската 
заштита. 

I. СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНО НИВО 
Во услови на спроведување на новата концепција 

на општествено-економскиот развој заснована на про-
мените на стопанскиот систем и преминот кон стопани-
сување прилагодено на пазарни услови, заштита на 
социјално - загрозеното население претставува едно од 
приоритетните задачи во Републиката. Основен преду-
слов претставува обезбедувањето на материјалната си-
гурност на граѓаните во Републиката што претпоставу-
ва утврдување на договорено ниво на социјална сигур-
ност, односно социјален минимум на корисниците на 
ова право. Во таа смисла се предвидува воведување на 
определено социјално заштитно ниво за граѓаните во 
Републиката како минимум на социјална сигурност за 
едно домаќинство. 

Имајќи го предвид обемот на потребните средства 
за обезбедување на минимумот на социјалната сигур-
ност и можностите на Републиката за обезбедување на 
соодветен обем на средства, социјално заштитното 
ниво се утврдува во висина од: 

- 15% од просечниот месечен чист личен доход по 
работник во стопанството на Републиката во претхо-
дното тримесечје, по член на домаќинството за сите 
граѓани во Републиката; 

- за едночлените домаќинства социјално - заштит-
ното ниво се утврдува на ниво од 25% од просечниот 
месечен чист личен доход по работник во стопанството 
на Републиката во претходното тримесечје. 

Право на социјално заштитно ниво остварува член 
на домаќинство чии вкупни месечни приходи се помали 
од висината на утврденото социјално заштитно ниво. 

Износот на надоместокот до висината на социјално 
заштитното ниво за домаќинството се утврдува триме-
сечно како разлика помеѓу вкупните просечни месечни 
приходи на сите членови, на домаќинството по сите 
основи и висината на социјално заштитното ниво на 
сите членови на домаќинството. 

Исплатата на надоместокот до висината на соци-
јално за!ититното ниво се врши месечно во паричен 
износ. Право на надоместокот остваруваат најмногу 
пет члена на домаќинството. 

Како приходи врз основа на кои се утврдува 
материјалната состојба на домаќинството за остварува-
.ње на право на социјално заштитното ниво, се сметаат 
приходите кои ги остваруваат сите членови на домаќин-
ството во претходното тримесечје по сите основи: . 

- чистиот личен доход, надоместоците на личен 
доход и другите примања по основа на работен однос; 

- пензиско и инвалидското осигурување (старосна 
пензија, инвалидска - семејна и сл.); 

- парични надоместоци, односно парични помош-
та за време на привремена невработеност; 

- детски додаток; 
- ослободување од плаќање на трошоците во орга-

низациите за предучилишно образование и воспитание 
и трошоците за дневно сместување во друго семејство; 

- примања по основ на социјална заштита (посто-
јана парична помош, еднократна парична помош, дода-
ток на соуживател и др.); 

- примања по основ на боречко - инвалидска 
заштита, помошта на семејствата чиј хранител се наоѓа 
на задолжителна воена служба и цивилните инвалидни-
ни; 

- субвенционирање на станарините, односно тро-
шоците за становање и др; 

- примање по основ на имот и имотни права; 
- приходи по основ на вршење на земјоделска 

дејност; ^ 
- примања од вршење на дополнителна стопанска 

дејност со личен труд; 
- примања по основ на вршење професионална 

дејност; 
- примања по основ на привремена работа во 

странство; 
- алиментации, стипендии, кредити и други-прихо-

ди согласно законот; 
- други приходи. 
Приходот по член на домаќинство се утврдува на 

секои три месеци и претставува основица за остварува-
ње на правото на надоместокот на домаќинството до 
висината на социјално заштитното ниво. 

Правото на надоместокот до висината на социјал-
но заштитното ниво не може да го оствари домаќин-
ството чии членови, освен куќата или станот во кој 
живеат, поседуваат друга семејна куќа или стан, викен-
дичка, моторно возило или обработливо земјиште до 
определена големина како и домаќинствата чии члено-
ви обавуваат самостојна стопанска или професионална 
дејност. 

Правото на надоместокот не може да го оствари 
работоспособно а невработено лице кое уредно не се 
пријавува во Заводот за вработување најмалку 3 месеци 
или одбило понуда за вработување, преквалификација 
или стручно оспособување. 

Правото на надоместок се остварува со поднесува-
ње ,на барање до Центарот за социјална работа, за 
невработените лица во Заводот за вработување, \ за 
корисниците на пензија во Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување. 

Центарот за социјална работа, Заводот за вработу-
вање, односно Фондот за пензиско и инвалидско осигу-
рување определува еден член од домаќинството како 
носител на правото и издава соодветно решение. 

II. МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНОТО НИВО 

1. Владата на Република Македонија ќе донесе 
посебна одлука за начинот и постапката за остварување 
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на правото на социјално заштитното ниво, поблиски 
критериуми и мерила за негово остварување, како и за 
приходите врз основа на кои се утврдува материјалната 
состојба на домаќинството. 
НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 

политика 
РОК: Месец дена по донесување на Програмата 

2. Од Буџетот на Републиката ќе се обезбедат 3,0 
кЛшијарди динари за остварување на оваа програма. 
НОСИТЕЛ: Министерство за финансии 
РОК: Континуирано 

3. Ќе се пропише образец за водење единствена 
евиденција за корисниците на надоместокот за оствару-
вање на социјално заштитното право. 
НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 

политика 
РОК: Месец дена по донесување на Програмата 

III. ДРУГИ МЕРКИ 
Имајќи ги предвид актуелните состојби во областа 

на животниот стандард во Републиката, во функција на 
заштита на социјално загрозеното население во текот 
на 1992 година ќе се преземат мерки и тоа: 

1. Ќе се интензивираат активностите околу доне-
сувањето на единствен општ колективен договор за 
стопанството и вонстопанските дејности во Република-
та, како и на гранските колективни договори. 

Со колективниот договор ќе се утврди, покрај 
другото, и цената на работната сила по одделни степени 
на сложеност односно цената на трудот со која ќе се 
обезбедува материјална и социјална сигурност на ра-
ботникот и неговото семејство. При тоа, ќе се донесе 
единствена методологија со која ќе се утврди платата 
како најниска цена на трудот под која не можат да се 
исплатуваат платите за остварените резултати на тру-
дот. 
НОСИТЕЛ: Учесници на колективното договарање 
РОК: I полугодие 1992 година 

2. Ќе се процени потребата од измена на Законот 
за фондовите за заеднички резерви во смисла на зголе-
мување на стапката за издвојување средства во Репу-
бличкиот фонд за заеднички резерви, како и обезбеду-
вање на побрза и поажурна наплата на позајмените 
средства со што ќе се овозможи непречено функциони-
рање на фондот за намените утврдени со законот. 
НОСИТЕЛ: Министерство за финансии во соработка 

со Стопанска комора на Македонија и 
Министерство за труд и социјална полити-
ка 

РОК: I полугодие 1992 година 
3. Ќе се донесе Програма за обезбедувана на 

правата на работниците за чија работа престанува 
потребата заради структурно прилагодување на стопан-
ството, во 1992 година, со која ќе се утврди начинот и 
постапката на остваруваното на со закон утврдените 
права. 
НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 

политика 
РОК: I тримесечје 1992 година 

4. Републичкиот завод за вработување со посреду-
вало со правните лица ќе се ангажира за вработувано-
то на невработените лица на кои работниот однос им 
престанал поради примената на Законот за санација и 
престанок на организацијата и тоа преку исплата на 

“ неисплатениот дел од паричниот надоместок на кои има 
право работникот според Законот, на организацијата 
која повторно ќе го вработи. 
НОСИТЕЛ: Републички завод за вработувано 
РОК: Континуирано 

5. Ќе се преземат мерки со билатерални договори 
да се обезбедат трајни решенија за исплата на пензиите 
кои се остварени во другите републики. 

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 
политика 

РОК: I полугодие 1992 година 
6. До донесување на новиот Закон за социјална, 

заштита правото на паричен надоместок за носителот 
на правото, за корисникот на додатокот за соуживате-
лот, за корисникот на паричниот надоместок за помош 
и нега од друго лице и надоместок за лицата сместени 
во друго семејство ќе се остварува согласно постојните 
прописи. 
НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 

политика 
РОК: До донесување на Законот 

.7. Ќе се согледаат можностите за пореално утвр-
дување на потребите на корисниците сместени во уста-
новите за социјална заштита и на лицата сместени во 
друго семејство и нивно усогласување согласно пропи-
сите заради пореално утврдување на трошоците околу 
згрижувањето, како и да се изнајдат други порационал-
ни форми на вонинституционални облици на социјална 
заштита на граѓаните (преку црвениот крст, верските 
заедници, донаторството и сл.). 
НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 

политика 
РОК: Во текот на годината 

8. Ќе се продолжи со субвенционирање во цената 
за сместување на децата во организациите за предучи-. 
лишно воспитувано и образование За вработените со 
ниски лични примања, а особено на оние на кои им 
престанал работниот однос поради стечај односно лик-
видација на организацијата. 
НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална 

политика 
РОК: I полугодие 1992 година 

9. Во областа на ученичкиот и студентскиот стан-
дард, при селективното регресирање во трошоците на 
исхраната и сместувањето, како и доделувано на креди-
ти и стипендии, ќе се поаѓа од материјалната состојба. 
на домаќинството и успехот во студирањето, односно 
учењето. 
НОСИТЕЛ: Министерство за образование и физичка 

култура 
РОК: Во текот на годината 

10. Ќе се врши селективна исплата на средствата 
што ќе се користат за бесплатни учебници како и за 
одмор и рекреација на учениците, зависно од матери-
јалната положба на учениците, и ќе се согледа можно-
ста за зголемување на бројот на корисниците на овие 
права. 
НОСИТЕЛ: Министерство за образование и физичка 

култура 
РОК: Континуирано 

11. До донесувањето на новиот Закон за станбени 
односи ќе се продолжи со субвенционирање на станари-
ната на корисниците на станарско право кои се со ниски 
приходи, врз основа на постојните критериуми утврде-
ни во општините. Корисниците на социјална заштита и 
натаму да бидат ослободени од обврската за плаќање на 
станарина. 
НОСИТЕЛ: Министерство за урбанизам, градежнине -

тво сообраќај и екологија 
РОК: До доенсување на Законот 

12. Со Законот за станбени односи да се дефинира 
начинот на обезбедувано на потребните средства за 
субвенционира^ на станарината како и основните 
принципи и кретируми за субвенционирање на станари-
ната на носителите на станарско право со пониски 
примана во домаќинството. 
НОСИТЕЛ: Министерството за урбанизам, градеж-

ништво, сообраќај и екологија 
РОК: I полугодие 1992 година 
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13. Со Законот за станбени односи да се утврдат 
основните начела за остварување на пошироката соли-
дарност во станбената област, при што да се утврди 
начинот и критериумите на користење на становите за 
солидарни цели за домаќинства со ниски приходи. 
НОСИТЕЛ: Министерството за урбанизам, градеж-

ништво, сообраќај и екологија 
РОК: I полугодие 1992 година 

14.За заштита на животниот стандард на работни-
те луѓе играѓаните во смисла на редовно снабдување на 
пазарот во Републиката со одделни витални производи, 
во текот на годината по укажана потреба ќе се интерве-
нира од републичките стокови резерви и од увоз со 
основните прехранбени производи (брашно, шеќер, 
масло за јадење и сл.). 
НОСИТЕЛ: Министерството за стопанство 
РОК: Континуирано 

IV. СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА 

За остварување на правото на социјално заштитно-
то ниво и за остварување на паричниот надоместок за 
основните права од социјалната заштита потребните 
средства изнесуваат: 
1. За социјално заштитно-
то ниво на околу 
48.000. домаќинства 2,7 милијарди дин. 
2. За паричен надоместок 
на корисниците на основ-
ните права во социјалната 
заштита (околу 10.000 ко-
рисници) 0,3 милијарди дин. 

ВКУПНО: 3,0 милијарди дин. 
Пресметките за остварување на правото на соци-

јално заштитното ниво се правени за седум месеци од 
1992 година и врз основа на просечниот месечен чист 
личен доход во стопанството на Републиката што ќе се 
оствари во периодот јануари - март 1992 година. Ната-
мошното усогласување на правата и потребните сред-
ства ќе зависи од динамиката на порастот на личните 
доходи во текот на годината. 

Потребните средства ќе се обезбедуваат континуи-
рано во текот на годината од Буџетот на Републиката. 

V. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ПРОГРАМАТА ' 

1. Се задолжуваат носителите на активностите на 
оваа програма редовно и континуирано да ги следат 
состојбите и да преземаат потребни мерки за нејзино 
спроведување. 

2. Се задолжува Министерството за труд и социјал-
на политика да ги следи активностите во остварувањето 
на мерките од оваа програма и по потреба да ја 
информира Владата на Република Македонија за нејзи-
ното спроведување, како и за преземање на дополни-
телни мерки за заштита на животниот стандард. 

3. Оваа програма даг се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Број 23-678/1 
6. март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

245. 
Врз основа на член 17 од Законот за работните 

односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90, 27/90 и 10/ 
91) и Макроекономската политика на Република Маке-
донија за 1992 година („Службен весник на РМ“ бр. 13/ 
92). Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 март 1992 година, донесе 

ПРОГРАМА 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ЧИЈА РАБОТА ПРЕСТАНУВА ПО-
ТРЕБАТА ЗАРАДИ СТРУКТУРНО ПРИЛАГОДУ-

ВАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО, ВО 1992 ГОДИНА 

ВОВЕД 

Промените во економскиот, стопанскиот и поли-
тичкиот систем нужно претпоставуваат и соодветни 
промени во социјалната политика. Досегашните иску-
ства покажуваат дека без адекватни социјални програ-
ми не е можно успешно прилагодување кон општествен 
ните промени и надминување на економската, политич-
ката и општествената криза. 

Во концепцијата на новата социјална политика 
неопходно е да се обезбеди социјалната политика да 
постане интегрален дел на развојната и економската 
политика заснована на промените во стопанскиот си-
стем насочени кон оспособување на стопанството за 
развој во услови на делување на економските и пазар-
ните законитости. 

Досегашната активност во насока на дефинирање 
нова концепција на општествено - економскиот развој, 
сопственичкото и производственото преструктуирање, 
преминување на пазарни услови на стопанисувана, 
укинување на ^продуктивните работни места и сл., се 
следени со крупни промени на планот на вработеноста 
и вработувањето, во структурата на работната сила, 
материјалната состојба на вработените и условите за 
работа. 

Овие процени во полна уера ја разоткриваат при-
криената невработеност и неминовно покренуваат про-
цес на ослободување' на вишокот на работници. Покрај 
тоа, прилагодувањето кон пазарните услови на стопа-
нисување а во врска со тоа, и процесот на структурното 
прилагодување на стопанството, доведува до гаснење 
на нерентабилните стопански субјекти и пораст на 
невработеноста по тој основ. 

Во вакви услови изнаоѓа!вето оптимални и ефика-
сни решенија значително е отежнато, помеѓу другото, и 
поради неповолната и ^флексибилна стопанска струк-
тура во Републиката, ниското ниво на продуктивноста 
на трудот и ефикасност во работењето , недоволен 
обем на инвестиции итн. 

Заради ублажување на ваквите негативни состој-
би, неопходно е и оваа година да се донесе програма со 
која се предлагаат решенија за работниците за чија 
работа престанува потребата со основна цел обезбеду-
вање на нивна материјална и социјална сигурност, што 
всушност претставува продолжение на активностите 
содржани во програмите во 1990 и 1991 година. 

Состојби со невработеноста во Републиката 
Според расположивите податоци од декември 1991 

година бројот на евидентираните лица кои бараат 
работа во Републиката изнесува 166.873 лица, што во 
однос на бројот на лицата од декември 1990 година 
претставува зголемување од 4,75%. Ова значи дека 
состојбите со невработеноста и натаму се неповолни. 

На ова се надоврзува мошне неповолната состојба 
со вишокот на работниците за чија работа„ престанува 
потребата. Според направеното аналитичко согледува-
ње и врз основа на доставените податоци од одделни 
општини и правните лица во 1991 година вкупниот 
вишок на вработените во Републиката изнесува околу 
55.000 работници. 

Меѓутоа, треба да се има предвид дека состојбите 
со вишокот на вработените можат да бидат променливи 
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бидејќи се работи за мошне ќомплексен проблем што 
зависи од низа фактори кои можат да влијаат на 
зголемувањето, односно намалувањето на вишокот на 
вработените. 

Вака утврдениот вишок на работници кумулиран 
повеќе години наназад не може да се очекува во 
пократок период целосно да се разреши, туку започна-
тиот процес да продолжи и натаму во рамките на 
материјалните можности, односно да се создадат усло-
ви за континуирано разрешување на проблемот. 

Со програмите за 1990 и 1991 година со средствата 
партиципирани од Републичкиот буџет разрешено е 
прашањето на 4335 лица преку остварување на правото 
на пензија со докуп на стаж и на 4650 лица преку 
исплата на испратнина од 24 просечни лични доходи. 

Покрај тоа, одделни правни лица проблемот со 
вишокот работници, делумно или во целост го решаваа 
користејќи исклучиво сопствени извори на средства. 

Во сегашната фаза на општествено економскиот 
развиток, преку програмата ќе се настојува да се 
обезбеди одредено ниво на материјална и социјална 
сигурност на вишокот ца работниците и создавање 
услови за нивно што побрзо вклучување во процесот на 
работата. 

Меѓутоа, основаа и долгорочна определба за ре-
шавање на проблемот на вишокот на вработените е 
негово продуктивно ангажирање, преку реализирање 
на нови инвестициони програми со кои би се поттикна-
ло преструктуирањето на производството, воведување 
современа технологија, модернизација на капацитети-
те, понатамошен развој на малото стопанство, потти-
кнување на побрзиот развој и модернизација на земјо-
делието и сточарството, туризмот, угостителството, 
сообраќајот и другите услужни дејности и сл. 

II 
Права на работниците за чија работа 

престанала потребата 
Социјалната сигурност на вишокот на вработени-

те, односно заштитата на нивните права, е утврдена во 
Законот за основните права од работниот однос, Зако-
нот за работните односи и Општиот колективен дого-
вор за стопанството на Република Македонија. 

Со овие прописи е предвидено дека на работникот 
не може да му престане работниот однос, доколку со 
технолошки и други унапредувања со кои се придонесу-
ва за зголемување на продуктивноста на трудот и се 
зголемува успехот на правното лице, ќе престане по-
требата за негова работа додека не му се обезбеди 
друго работно место, кое одговара на неговото знаење 
и способности, односно работната способност, или пак 
на друг начин не му се обезбеди остварување на едно од 
правата, и тоа: 

- право на работа во друго правно лице, врз основа 
на спогодба на надлежните органи, на работно место 
кое одговара на неговото знаење и способност, односно 
работна способност; 

- право на преквалификација или доквалификаци-
ја за работа на работи на работно место во истото или 
во друго правно лице, во степенот на стручната 
подготовка на работникот, односно неговото знаење и 
способности; 

- право на докуп на стаж најмногу до пет години 
пензиски стаж за исполнување на условите за оствару-
вање на право на старосна пензија; 

- право на еднократен надомест во вид на испрат-
нина во .височина од најмалку 24 просечни лични доходи 
на работниците во правното лице, ако работникот 
писмено изјави дека сака да му престане работниот 
однос и дека со тие средства трајно го решава своето 
натамошно работно ангажирање, под услови и на начин 
утврден во Законот; 

- работникот на кого не му е обезбедено едно од 
наведените права, има право на паричен надоместок 
најмалку во височина на загарантираниот личен доход, 
додека не се стекнат условите за остварување на право-
то, а најдолго до две години. 

III 
Мерки и задачи 

За создавање услови за обезбедување материјална 
и социјална сигурност на вишокот на работниците, 
неопходно е да се превземат соодветни мерки на ниво 
на'претпријатијава, заводите за вработување и Репу-
бликата, и тоа: 

1. Претпријатијата и другите правни лица кој врз 
основа на сопствена програма за технолошки и други 
унапредувања и во согласност со законот, колектив-
ниот договор и општиот акт ќе утврдат вишок на 
работници, ќе донесат и програма за нивно повторно 
вработувале и обезбедување на другите со закон утвр-
дени права. 
НОСИТЕЛ: Претпријатијата и другите правни лица 
РОК: Континуирано 

2. Републичкиот завод за вработување во соработ-
ка со претпријатијата и другите правни лица, кои врз 
основа на програмата за технолошки и други унапреду-
вања и во согласност со законот, колективниот договор 
и општиот акт утврдиле вишок на работници, ќе 
организира преквалификација или доквалификација на 
овие работници во случаите каде на тој начин е можно 
да се обезбеди повторно работно ангажирање. 
НОСИТЕЛ: Републичкиот завод за вработување во 

соработка со претпријатијата и другите 
правни лица 

РОК: Континуирано 
3. Со измени и дополнување на Законот за даноци 

од граѓаните ќе се предложат стимулативни времени 
даночни олеснувања за поттикнување на поголемо 
вработување во приватниот сектор (производство, пре-
работка, занаетчиство, туризам и друго) и индивидуал-
ното! земјоделство и сточарство, на работниците за чија 
што работа престанала потребата. 
НОСИТЕЛ: Министерството за финансии 
РОК: До крајот на прво полугодие 

4. Во рамките на даночниот систем да се согледа 
можноста за утврдување законски решенија со кои би 
се овозможило претпријатијата и другите правни лица 
во сите форми на сопственост и лицата кои обавуваат 
дејност со личен труд, кои преземаат технолошки и 
економски вишоци или работници на кои работниот 
однос им престанал поради стечај и ликвидација, зави-
дно од бројот на нововработените, да остварат даночни 
олеснувања во плаќањето на данок од личен доход. 
НОСИТЕЛ: Министерството за финансии 
РОК: Во текот на годината 

IV 
Утврдување на потребните средства и нивно 

обезбедување 
1. Утврдување на потребните средства. 
Со оглед на значително отежнатите услови во кои 

се спроведува програмата, а за да би се задржала 
динамиката во решавањето на проблемот со вишокот 
на вработените од претходните години, за 1992 година 
за околу 5.650 работници ќе бидат потребни вкупно 
околу 1.555,0 милиони динари. 

Потребните средства се утврдуваат по одделни 
намени, и тоа: 

2.1. За испратницата во еднократен износ од 24 
просечни лични доходи од средствата од Буџетот на 
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Републиката (во натамошниот текст: републички сред-
ства) ќе се обезбедуваат средства во висина од 60% од 
просечниот чист личен доход во стопанството на Репу-
бликата остварен во последните три месеци. По овој 
основ правото ќе го остварат околу 2.150 работници, за 
што се потребни 632,0 милиони динари. 

2.2. За преквалификација или доквалификација од 
републичките средства ќе се обезбедуваат средства во 
висина од 50% од просечниот чист личен доход во 
стопанството на Републиката остварен во последните 
три месеци и соодветните даноци и придонеси од 
личниот доход. По овој основ правото ќе го оствару-
ваат околу 2700 работници, за што се потребни 133,0 
милиони динари. 

2.3 За вработување на работниците на кои им 
престанал работниот однос поради стечај и ликвидација 
на правното лице при исплатата на еднократен надо-
мест на правното лице кое ќе ги вработи, 60% од 24 
просечни чисти лични доходи во стопанството на Репу-
бликата остварени за последните три месеци, ќе се 
обезбедуваат од Републичките средства. По овој основ 
правото ќе го остварат околу 800 работници, за што се 
потребни 235,0 милиони динари.. 

Останатиот дел од потребните средства по наведе-
ните основи ќе го утврдуваат правните лица корисници 
на републичките средства. 

2. Обезбедување на средствата 

Средствата за остварување на правата утврдени со 
оваа програма се обезбедуваат од: 

2.1. Буџетот на Републиката во износ од 1.000,0 
милиони динари. 
НОСИТЕЛ: 'Министерството за финансии 
РОК: Континуирано во текот на годината. 

2.2. правните лица во износ од 555,0 милиони 
динари. 
НОСИТЕЛ: Правните лица 
РОК: Континуирано во текот на годината 

V 
Услови и начин на користење на Републичките сред-

ства 
Републичките средства се водат во Министерство-

то за труд и социјална политика. 
Средствата се користат без обврска за враќање. 

Истите се наменски и можат да се користат исклучиво 
за остварување на утврдените права, на начин и постап-
ка утврден со оваа програма. 

Утврдувањето на бројот на вишокот на работници-
те за чија работа престанува потребата поради техно-
лошки и други унапредувања во правното лице се врши 
согласно постапката и критериумите утврдени во Зако-
нот за работните односи и Колективниот договор. 

Правните лица можат да користат дел од репу-
бличките средства врз основа на Програма за обезбеду-
вана на правата на работниците за чија работа преста-
нува потребата, одлука за'престанување на потребата 
од работа на работниците и Барање, кои се доставуваат 
до Министерството за труд и социјална политика. 

Програмата, согласно Законот за работните одно- . -
си, задолжително треба да содржи: попис на работни-
ците за чија работа престанала потребата, право кое на 
работникот му се обезбедува, потребни средства за 
остварување на правата и изворите на средствата за 
овие намени. 

Одлуката за престанување на потребата од работа 
на работниците треба да биде донесена од надлежниот 
орган по претходно прибавено мислење од синдикатот, 
кој е должен истото да го достави во рок од 30 дена. 

Барањето треба да ја содржи пресметката за по-
требните средства за остварување на правата на работ“-
ниците за чија работа престанува потребата и посебно 
делот кој треба да се обезбеди од републичките сред-
ства во соодноси утврдени во оваа програма. 

Остварувањето на програмата и барањето од прав-
ните л |ца, ќе се усогласува со обемот на средствата 
што ќе се обезбедат за реализација на оваа програма. 

Правните лица кои ќе ги вработуваат работниците 
на кои им престанал работниот однос поради стечај и 
ликвидација доставуваат до Министерството за труд и 
социјална политика посебна Програма за повторно 
вработување на работниците на кои им престанал 
работниот однос поради стечај и ликвидација. 

Користењето на републичките средства по оддел-
ни основи се врши на следниот начин, и тоа: 

1. За еднократен паричен надомест во вид на 
испратнина 

- Правното лице при доставување до Министер-
ството за труд и социјална политика на Програмата, 
Одлуката и Барањето, доставува и список на работни-
ците кои се согласиле да користат еднократен паричен 
надомест во вид на испратнина и соодветна пресметка 
на потребните средства за остварување на ова право за 
намените утврдени во член 16 од Законот за работните 
односи. При тоа, во пресметките не може да бидат 
земени предвид работници кои исполнуваат еден од 
условите за остварување на правото на старосна пензи-
ја, работниците кои исполнуваат услови за предвремена 
пензија и 36 месеци пред да исполнат услови за предвре-
мена пензија, како и работниците со помалку од 2 
години работен стаж; 

- Министерството за труд и социјална политика, 
врз основа на доставените документи издава согласност 
за учество во исплатата на еднократните испратнини; 

- Правното лице на работниците наведени во 
списокот за кои има добиено согласност им издава 
решенија за престанок на работниот однос, им го 
исплатува делот што според Законот, колективниот 
договор и оваа програма е должна да го обезбеди, и 
работниците ги одјавува во Заводот за вработување. Во 
рамките на оваа постапка Заводот за вработување 
проверува дали доставените пријави за одјава на работ-
ниците по овој основ се во рамките на критериумите од 
оваа програма и при тоа соодветниот список го заверу-
ва со печат и потпис на овластеното лице и искористе-
ното право го евидентира во работната книшка на секој 
работник; 

- Правното лице заверениот список, податоците за 
жиро сметката како и потврда дека делот што е должно 
да го подмири правното лице е подмирен, ги доставува 
до Министерството за труд и социјална политика најка-
сно во рок од 30 дена од денот на добивањето на 
согласноста; 

- Министерството за труд и социјална политика 
врз основа на добиената документација врши уплата на 
соодветниот републички дел на жиро сметката на 
правното лице од која веднаш, а најдоцна во рок од 3 
дена средствата им се исплаќаат на работниците за кои 
е добиена согласност. Пресметката на републичкиот 
дел од средствата се врши , во висина од 60% од 
просечниот чист личен доход во стопанството на Репу-
бликата остварен во последните три месеци, утврден на 
денот на издавањето на согласноста. 

Кога работникот за чија работа престанува потре-
бата го користи правото на еднократен надомест во вид 
на испратнина заради вработување кај друго правно 
лице по пат на спогодба, потребно е да се достави 
покрај горенаведените документи и спогодбата склуче-
на помеѓу правното лице во која работниците се про-
гласени за вишок и правното лице кое истите работни-
ци трајно ги ангажира, при што соодветниот дел од 
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републичките средства се уплатуваат на правното лице 
кое ги вработува работниците. 

2. За преквалификација или доквалификација 

- Правното лице покрај Програмата, Одлуката и 
Барањето Доставува список на работници за кои ќе се 
спроведе преквалификација или доквалификација; Од-
лука од надлежниот орган во правното лице за почето-
кот и времетраењето на преквалификацијата или док-
валификацијата и пресметка на “потребните средства за 
исплата на бруто личните доходи на лицата од списо-
кот; 

- Министерсково за труд и социјална политика, врз 
основа на приложената документација, издава согла-

сност за учество со дел од републички средства во 
спроведувањето на преквалификацијата или доквали-
фикацијата преку исплата на личните доходи и соодвет-
ните даноци и придонеси, најдолго за три месеци. 
Пресметката на републичкиот дел ќе биде во висина 
од 60% од просечниот чист личен доход во стопанство-
то на Републиката остварен во последните три месеци и 
соодветните даноци и придонеси од личниот доход; 

- преквалификацијата или доквалификацијата ќе 
се одвива во утврдениот рок и времетраење; 

- републичките средства, Министерството за труд 
и социјална политика ги префрла на правното лице 
месечно. 

3. За паричен надоместок 
- Правното лице доставува Програма за повторно 

вработување на работниците на кои им престанал 
работниот однос поради стечај и ликвидација, со список 
на работниците и пресметка на потребните средства; 

- Министерството за труд и социјална политика, 
врз основа на приложената документација, издава со-
гласност за финансирање на програмата во висина на 
60% до 24 просечни лични доходи во стопанството на 
Републиката остварени во последните три месеци, по 
работник; 

- утврдениот износ Министерството за труд и 
социјална политика го пренесува на жиро сметката на 
правното лице кое ги вработува работниците. 

VI 
Спроведување и следење на Програмата 

1. Оваа програма ќе се спроведува континуирано, 
од денот на нејзиното донесување заклучно со 31 
декември 1992 година. 

1 2. Правните лица програмите ќе можат да ги 
доставуваат до Министерството за труд и социјална 
политика во текот на годината а најде на до 30 август 
1992 година. 

3. За навременото и наменското користење на 
средствата кои се обезбедуваат во согласност со оваа 
програма се грижат правните лица, Заводот за вработу-
вање и другите општествени субјекти, во согласност со 
своите права и одговорности. 

4. Министерството за труд и социјална политика 
континуирано ќе ја следи реализацијата на оваа програ-
ма и преку инспекцијата на трудот ќе интервенира за 
нејзиното спроведување, а по потреба ќе ја информира 
Владата на Република Македонија и ќе презема други 
мерки за нејзино остварување. VII 

Оваа “програма да се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 23-679/1 Претседател на Владата, 
6 март 1992 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

246. 
Врз основа на член 154 став 4 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 38/91), Министерството за здравство, 
донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА ЗВАЊЕТО ПРИМАРИУС 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат поблиските усло-

ви и начинот за доделување на звањето примариус на 
здравствените работници со завршен медицински, сто-
матолошки и фармацевтски факултет (во натамошниот 
текст: лекарите, стоматолозите и дипломираните фар-
мацевти). 

Член 2 
Лекарите, стоматолозите и дипломираните фарма-

цевти можат да се здобијат со звањето примариус, во 
смисла на член 154 од Законот за здравствена заштита, 
ако: 

1) положиле специјалистички испит од одредена 
гранка на специјалност предвидена со Правилникот за 
гранките и времетраењето на специјализацијата на 
здравствените работници со високо образование; 

2) имаат најмалку 15 години успешна работа за 
унапредувањето, организирањето и во спроведувањето 
на здравствената заштита; 

3) имаат објавено стручни или научни трудови од 
соодветна гранка на медицината, стоматологијата 
односно фармацијата; 

4) покажале позитивни резултати во стручното 
издигање и усовршување на здравствените работници и 
здравствените соработници, како наставници или пре-
давачи на медицинските образовни организации, на 
курсеви, семинари или на други облици на стручно 
усовршување или покажале организациони способно-
сти. 

Лекарите, стоматолозите и дипломираните фарма-
цевти кои не се стекнале со одредена специјалност 
можат да се стекнат со звањето примариус ако покрај 
условите од член 154 став 2 од законот за здравствената 
заштита ги исполнуваат условите предвидени во став 1 
точките 2, 3 и 4 на овој член. 

Член 3 
Се смета дека здравствените работници покажале 

позитивни резултати во работата во унапредувањето, 
организирањето и во спроведувањето на здравствената 
заштита, во смисла на став 1 точка 4 и став 2 од член 2 
на овој правилник, ако исполнуваат еден од следните 
критериуми: 

1) со својата работа да придонеле за унапредување-
то и подобрувањето на здравствената состојба на насе-
лението и на санитарно хигиенската и епидемиолошка-
та состојба на одредено подрачје; 

2) да придонеле за унапредувањето , организација-
та и развојот на здравството на одредено подрачје, 
односно за ефикасноста, рационалноста и економично-
ста во работењето на здравствената организација или 
на поголема организациона единица во таа здравствена 
организација. 

Член 4 
Како стручни или научни трудови, во смисла на 

член 2 став 1 точка 3 на овој правилник, се сметаат 
трудовите објавени во стручните списанија, публика-
ции, зборници на лекарските друштва и медицинските џ 
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факултети во Републиката и во странство, издадените 
учебници и монографии и магистерските, одбранети 
специјалистички трудови и докторски дисертации. 

Кандидатот за звањето примариус во повеќе од 
половината на трудовите треба да биде прв автор. 

Член 5 

Елаборатите, анализите и другите стручни матери-
јали кои не се објавени, а им послужиле на органите, 
организациите или фондот за здравствено осигурување 
во решавањето на проблемите во здравствената зашти-
та, можат да се сметаат како стручни трудови во смисла 
на член 4 на овој првилник, ако се прифатени или 
прикажани на соодветните органи на корисниците. 

. Член 6 

Постапката за доделување на звањето примариус 
се поведува по предлог на здравствената организација 
каде здравствениот работник е вработен или по барања-
на здравствениот работник. 

Кон предлогот ,односно барањето за доделување на 
звањето примариус се прилага: 

1) заверен препис од дипломата за завршен меди-
цински, стоматолошки односно фармацевтски факул-
тет; 

2) заверен препис од уверението за положен специ-
јалистички испит, освен во случаите од член 2 став 2 на 
овој правилник; 

3) лична биографија на кандидатот; 
4) потврда за движењето во работата во здравстве-

ната дејност по полагањето на стручниот испит; 
5) список на објавените стручни и научни трудови 

со примерок од секој труд и со назначување каде се 
објавени, односно потврда за денот, местото и органот 
односно комисијата пред која трудот е прифатен одно-
сно органот; 

6) писмено мислење на стручниот колегиум или 
друго стручно тело на здравствената организација во 
која кандидатот за примариус работи, односно за здрав-
ствени работници кои вршат дејност со личен труд, 
писмено мислење од со,одветната комора, за покажа“-
ниот успех во унапредувањето, организирањето и спро--
ве дуваното на здравствената заштита; 

7) писмено мислење за постигнатите резултати во 
стручното усовршување на здравствени работници од 
сите профили и степени на стручност, издадено од 
организацијата која стручната настава, односно усовр-
шувањето го организирала. 

Предлогот, односно барањето за доделувањето на 
звањето примариус, заедно со сите прилози, се доставу-
ва до Министерството за здравство. 

Член 7 
Посебната комисија за доделување на звањето 

примариус се формира од редот на најистакнатите 
здравствени работници во Република Македонија. -

Комисијата за доделувана на звањето примариус 
има претседател, заменик на претседателот и 5 члена. 

Мандатот на комисијата за доделување на звањето 
примариус трае 4 години. 

Член 8 
Начинот на работата на комисијата за доделување 

на звањето примариус се уредува со деловникот за 
работа на комисијата. 

Член 9 
На лекарите, стоматолозите, односно фармацев-

тите на кои им с доделено звањето примариус им се 
издава уверение според образецот кој с составен дел на 
овој правилник. 

Уверението за доделување звање примариус го 
потпишува министерот за здравство и претседателот на 
комисијата. 

За издадените уверенија за звањето примариус се 
води посебен регистар. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за поблиските 
услови и начинот на доделувањето на звањето прима-
риус („Службен весник на СРМ“ бр. 27/84). 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 10-440 
24 февруари 1992 година Министер за здравство, 

Скоп је Д"Р Перко Колевски, с.р. 

О Б Ј А В А 

Министерството4 за земјоделство, шумарство и во-
достоспанство на Република Македонија, во смисла на 
став 3 од член 18 од Законот за саден материјал 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/73, 51/88 и 20/90 и 32/ 
91) објавува дека во регистарот на производители на 
лозов саден материјал се запишува следното претприја-
тие: 

- ПОС ЗСС „Петровец“ с. Петровец - Скопје за 
производство на лозов саден материјал, Регистарски 
број 35, Решение број 10-2014/2 од 6.III.1992 година. 

Министер 
за земјоделство, шумарство и 

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

Бр. 10-2014/3 
6 март 1992 година 

Скоп је 



\ 

Стр.12 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 март 1992 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

21. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ број 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 18, март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 
ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИ-

ТЕ ДОХОДИ ОД 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Личните доходи остварени од 1966 до 1991 година 

кои се земаат за утврдување на пензиската основа се 
пресметуваат спрема личните доходи од 1991 година 
како последна календарска година која и претходи на 
годината во која осигуреникот го остварува правото на 
пензија, со валоризациони коефицинети кои се пресме-
туваат врз основа на статистичките податоци за движе-
њето на личните доходи на сите вработени на територи-
јата на Републиката и тоа: 

Член 2 
Пензиите пресметани според член 1 на оваа одлука 

се сведуваат од просечно на месечно ниво со процент од 
27,73% што претставува сооднос на нивото на просеч-
ниот личен доход од ноември 1991 година корегиран со 
ефектот од процентот на бројот на вработените кои не 
исплатиле личен доход во тој месец и просечниот личен 
доход за 1991 година. 

Со процентот од став 1 на овој член на месечно 
ниво се сведуваат и паричните надоместоци од инвалид-
ското осигурување. 

Процентот од став 1 на оваа одлука ќе се примену-
ва и на посебните категории осигуреници. 

Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
1992 година. 

Бр. 02-812 Претседател, 
18 март 1992 година Владо Додевски, с.р. 

С к о п ј е 

22. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ број 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 18, март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИХОДИ-
ТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗА-
ВИСИ ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

Член 1 

При остварувањето на правото на додаток на 
пензијата се смета дека ниту корисникот на пензијата 
ниту членовите на неговото домаќинство немаат други 
приходи доволни за издржување ако: 

1) приходите остварени врз основа на работен 
однос (лични доходи, надоместоци, пензии) не изнесу-
ваат повеќе од 2.400,00 динари месечно по член на 
домаќинството; 

2) катастарскиот приход од вршење на земјодел-
ската дејност не изнесува повеќе од 1.200,00 динари 
годишно по член на домаќинството; 

3) приходите од вршење на самостојна или профе-
сионална дејност, или од интелектуални услуги како и 
приходи од имотни права што подлежат на данок не 
изнесуваат повеќе од 1.200,00 динари месечно по член 
на домаќинството. 

При утврдувањето на висината на приходите на 
домаќинството на корисникот на пензијата од став 1 на 
овој член се сметаат приходите остварени за годината 
што претходи на годината во која е поднесено барањето 
за остварување право на додаток на пензијата. 

Член 2 

Ако корисникот на пензија и членовите на негово-
то домаќинство немаат остварено приходи во претхо-
дната година, а такви приходи оствариле во тековната 
година во која се остварува правото на додаток на 
пензијата, за утврдување на приходите по член на 
семејството се земаат просечните приходи остварени во 
таа година, освен чистиот личен доход на корисникот 
на пензија остварен во месеците пред пензионирањето 
во тековната година. 

Член 3 
Ако корисникот на пензија и членовите на негово-

то домаќинство имаат остварено приходи во претходна-

Година Коефициенти 
1 2 
1966 99.779,287 
1967 85.921,053. 
1968 78.360,000 
1969 69.881,094 
1970 59.423,660 
1971 49.594,937 
1972 41.504,237 
1973 35.683.060 
1974 27.721,698 
1975 22.414,188 
1976 19.787,879 
1977 16.892,785 
1978 13.943,060 
1979 11.683,897 
1980 9.620,232 

1981 ' 7.296,995 
1982 5.628,771 
1983 4.477,032 
1984 3.268,268 
1985 1; 984,601 
1986 . 991,832 
1987 492,430 
1988 182,994 
1989 10,347 
1990 1,843 
1991 1,000 
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та година, а таквите приходи се смалени во годината во 
која се остварува правото на додаток на пензијата, за 
утврдување на приходите по член на семејството се 
земаат приходите остварени во годината во која се 
остварува правото на додаток на пензијата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето на „Службен весник на РМ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1992 година. 

Бр. 02-814 Претседател, 
18 март 1992 година Владо Додевски, с.р. 

С к о п ј е 

23. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ број 
18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското'и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 18. март 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА КОИ НЕ 
ОСТВАРИЛЕ ЛИЧЕН ДОХОД ОДНОСНО НАДО-
МЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ПО 1 ЈАНУАРИ 
1966 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 1992 

ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува пензиската основа на 
осигурениците и лицата кои не оствариле личен доход 
односно надоместок на личниот доход по 1 јануари 1966 
година 

Член 2 

Пензиската основа за осигурениците и лицата од 
член 1 на оваа одлука се утврдува според стручната 
подготовка и тоа од следните пензиски основи: 

1) За висока стручна подготовка 8.800,00 дин. 
2) за виша стручна подготовка или подго-
товка на висококвалификуван работник . 7.000,00 дин. 
3) За средна стручна подготовка или под-
готовка на квалификуван работник 5.600,00 дин. 
4) За стручна подготовка на полуквали-
фикуван работник односно нижа стручна 
подготовка 4.600,00 дин. 
5) За осигуреници и лица без стручна 
подготовка 4.000,00 дин. 

Член 3 

Износите одредени во член 2 на оваа одлука се 
сметаат како просечен личен доход остварен во 1991 
година и служат за утврдување на пензиската основа за 
осигуреници и лица кои право на пензија остваруваат во 
1992 година 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992, 
година. “ „ 

Бр. 02-813 Претседател, 
18 март 1992 година Владо Додевски, с.р. 

С к о п ј е 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

СУШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
ПреЛ Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Незакет Асанов-
ска, засгапувана од адвокатот Бранко Алексов. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на општините на град Скопје на тужениот му е 
поставен за привремен старател адвокатот Валеријан Монев-
ски од Скопје, кој ќе го застапува во постапката се додека тој 
или негов полномошник не се јават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, XIV П. бр. 2390/ 
91. (бб) 

Пред овој суд заведен е спор за поништување на договор за 
подарок и утврдување на сопственост на недвижен имот по 
тужбата на тужителите Горѓи Стефановски и други од с. 
Брњарци, Скопско, против тужените Панче Стефановски и 
други од Скопје, како и тужената Вера Зибер од Скопје, а сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Вера Зибер од Скопје да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во 
истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана 
од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, I П. бр. 467/92. 
(67) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Се повикува лицето Бајрами Рамазан од Гостивар да се 
јави во ,Општинскиот суд во Гостивар во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас за да може да ги застапува своите 
интереси по тужбата на тужителот ТПОС „Гостиварска трго-
вија“ од Гостивар за отказ на стан под П.бр.83/92. 

Доколку во определениот рок не се јави, на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател кој што ќе ги штити 
неговите интереси до правосилното окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 83/92. (65) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички 

спор по тужбата на Блажевски Софроније од с. Јегуновце 
против Кочовски Иљо, Кочовски Драго и Кочовски Мио, сите 
од с. Јегуновце. 

Се повикув“а тужениот Кочовски Ил,ов Мио од с. Јегу-
новце, сега со непозната адреса во .САД, да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот или во истиот рок, да одреди полномошник. 
Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Цента-
рот за социјална работа Тетово ќе му биде одреден привремен 
застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 221/92. (64) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег.бр. 7012/91, од регистарска влошка бр. 1-13527-о-о-о, го 
запиша во судскиот регистар основањето на општественото 
претпријатие под фирма: Општествено претпријатие за меѓу-
народна и внатрешна шпедиција, трговија и туризам ,ДТС". 
Скопје, Д.О.О., Скопје. 

Седиштето на претпријетието е во Скопје, булевар „АВ-
НОЈ“ бр. 70. 

Дејности: Трговија на мало: 070/111 - леб, печива, млеко 
и млечни производи, 070112 - зеленчук, овошје и преработки, 
070113-месо, живина, риба и месни преработки, 070114 - разни 
животни артикли, алкохолни пијалаци и производи за домаш-
ни потреби, 070121 - текстил и конфекција, 070122 - обувки, 
кожа, гума и пластика, 070123 - метална и електротехничка 
стока, 070124 - огрев, и градежен материјал, 070125 - намеш-
тај, 070126 - керамика, стакло и порцелан, 070127 - бои, 
лакови и хемикалии, 070128 - книги, канцелариски материјал 
и прибор, 070129- тутун и останати непрехранбени производи, 
070132 - останата трговија со мешана стока, 070140 - трговија 
на мало со возила и делови, 070150 - трговија на мало со 
деривати од нафта. 
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Трговија на големо: 070211 - житарица и мелнички 
производи, 070212 - зеленчук, овошје и преработки, 070213 -
алкохолни пијалаци, 070214 - стока и живина, 070219 - разни 
животински артикли и производи за домашни потреби, 070221 
- текстил и конфекција, 070222 - сурова кожа, волна и сл., 
070224 - градежен санитарен и инсталационен материјал, 
070225 - хемиски производи, бои и лакови, 070226 - хартија, 
канцелариски материјал и прибор, 070229 - тутун и останати ' 
непрехранбени производи, 070230 - трговија на големо со 
возила, делови и прибор, 070240 - трговија на големо со 
деривати од нафта, 070250 - трговија на големо со мешана 
стока, 070260 - тргбвија на големо со индустриски отпадоци, 
013500 - собирање и примарна преработка на индустриски 
отпадоци, 060502 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 
080201 - туристички агенции, 080202 - туристички бироа, 
090121 - поправка и одржување на друмски моторни возила, 
090122 - поправка и одржување производи од прецизна меха-
ника, 090124 - услуги од металопреработувачкото занаетчи-
ство на домаќинствата, 090129 - останати услуги на метало-
преработувачкото занаетчиство, 090131 - поправка и одржува-
ње на електрични апарати за домаќинството, 090132 - поправ-
ка и одржување на радио, ТВ и телефонски апарати и уреди, 
090139 - поправка и одржување на електрични машини и 
останати електротехнички апарати и уреди, 110301 - јавни 
складишта, 110302 - услуги за реклами и економска пропаган-
да, 110303 - комерцијални работи на остварување на функција-
та на прометот на стоки и услуги, 110309 - услуги за внатреш-
на шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во 
областа на прометот со стоки и сообраќајот и сл. - доработка, 
преработка, производство и монтажа на финални производи 
од метали и хартии, ПВС материјали, електротехнички прои-
зводи, секундарни суровини, полупроизводи во класа. 

Надворешно-трговско работење: 070310 - надворешна 
трговија со прехранбени производи, 070320 - надворешна 
трговија со непрехранбени производи - меѓународна шпедици-
ја (отпремништво), - меѓународен транспорт, прометноаген-
циски работи, - повторен извоз на привремено увезени стоки 
(реекспорт), - посредување во надворешниот трговски про-
мет, - купувана стока во странство и продажба на тие стоки во 
странство, - застапување на странски лица, - продажба на 
странска стока од консигнација и во слободните царински 
продавници, - малограничен промет и организација на меѓуна-
родни саеми. 

Претпријатието за своите обврски одговара со сиот свој 
имот. 

Претпријатието го застанува и претставува в.д. директо-
рот Воденичарски Владимир, без ограничувана. 

Во надворешно-трговскиот промет договори заклучува и 
претпријатието го застапува и претставува в.д. директорот 
Воденичарски ВладикЈир, без огранчување. 

'-г- Претпријатието спрема трети лица во прометот истапува 
самостојно, во свое име и за своја сметка. 

' Претпријатието е основано со одлука бр. 12-а/91 од 
17Ж1991 година на Претпријатието „ДТС-ХОЛДИНГ" П.О. 
Дубровник, „Лут Реиублике" 5-а. / 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7012/ 
91. - - - - - . (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 262 од 6.11.1992 година, на регистарска в лошка бр. 1-15534-
о-о-о, го запиша во судскиот регистар основањето на претпри-
јатие во приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет. Основач: Благород 
Иваноски од Скопје, ул. „Даме Груев“ 5/6-1, Претпријатие за 
производство, услуги и промет на големо и мало „Блик", 
Д.О., увоз-извоз - Скопје, ул. „Даме Груев“ 5/6-1. 

Дејности: 020140, 020302, 030003, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 
080201, 080202, 060602^ 110903, 110909. 

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

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

Лице овластено за застанувала во надворешниот и вна-
трешниот трговски промет е Благород Ивановски, директор, 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 262/92. 
(287) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 10179/91, на регистарска влошка бр. 1-13592-о-о-о, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за туристичко угостителски услуги и-
промет со прехранбени производи „Банкотурс" д.о.о. со ц.о., 
Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука бр. 230 одб.ХН. 
1991 година. 

Дејности: 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 070111, 070113, 070114, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219. 

Во правниот промет има неограничени овластувања. 
За преземените обврски одговара со сиот свој имот. 
Зорица Ицева, в.д. директор, со целосна одговорност. | 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10179!. 

91. - - - - - (128) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 

' бр. 624/92, на регистарска влошка бр. 1-15865-о-о-о, го запиша 
во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост како д.о.о. и запишувањето право за вршење 
работи во надворешно-трговски промет под фирма: Трговско 
претпријатие за промет и услуги „Палермо-Комерц" д.о.о., 
увоз-извоз, Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бр. 25. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
20.1.1991 година, а основач е Митрески Сашо од Македонски 
Брод. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090209, 110302, 
110303, 110304, 110309, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Застапник во внатрешен и надворешен трговски промет 

е Митрески Сашо, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 624/92. 

(288) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 

бр. 8229/91, на регистарска влошка бр. 1-13264-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на приватно прет-
пријатие под фирма: Претпријатие за промет и услуги „Вола-
н“, Д.О.О., Скопје, ул. „Ѓорѓи Пешков“ бр. 4. Скратен назив 
на фирмата е „Волан“, Д.О.О., Скопје. 

Дејности: 06503, 070127, 07013, 070132, 070140, 070225, 
070230, 070250, 090121, 110309, 110909, 120190. 

Во правниот' промет со трети лица претпријатието иста-
пува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски1 во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства. 

Директор на претпријатието е Иван Милошевски, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8229/ 
91. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 9499/91, на регистарска влошка бр. 1-13550-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во 
приватна сопственост под фирма“ Претпријатие за посредува-
ње, промет и услуги „Тапшан", Д.О.О., експорт-импорт, 
Скопје, с. Љубанци, З.П. Кучевиште. Скратен назив: „Тапша-
н", Д.О.О., експорт-импорт, Скопје. 

Претпријатието е основано со Договор за основање бр. 
01-01/91 од 24.ХН.1991 година од основачите: Тапшановски 
Живко и Костадинов Стевчо. 

Дејности: 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110909, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070231, 070251, 070260, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060201, 060202, 110101, 080190. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапувала во внатрешен и надворе-
шен трговски промет е Тапшановски Живко, директор, без 
ограничувана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9499/ 
91. (124) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 5827/91, на регистарска влошка бр. 1-13066-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во 
приватна сопственост и запишувањето право на вршење рабо-
ти во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претприја-
-/ие за производство и промет на големо и мало „Вла-Биби" 
увоз-извоз, Д.О.О. - Скопје, ул. „Стрезово" бр. 6. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25. IX. 
1991 година. Основач е Здравески Драги. 

Дејности: 070114, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070123, 070124, 070Ц5, 070126, 070127, 070128, 
070129, 07013, 070132, 07014, 070140, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 07023, 070250, 012201, 012310, 012322, 
012323, 050302, 090140, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и навореш-
но трговско работење е Здравеска Трајанка, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5827/ 
91. - - - - (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 10022/91, на регистарска влошка бр. 1-15152-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало, угостителство и туризам „Бумеранг“ увоз-
извоз, П.О., Куманово, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 8. 

Дејности: 011010, 011092; 011099, 011113, 011119, 011231, 
011232, 011299, 011311, 011312, 01313, 011314, 011315, 011319, 
011320, 011390, 011413, 011419, 011420, 011527, 011721, 011722, 
011741, 011799, 011941, 011949, 012001, 012130, 012142, 012321, 
012421, 012429, 012642, 012691, 013021, 013022, 013122, 013400, 
013500, 020110, 050100, 090123, 090124, 090129, 090131, 090139, 
090140, 110303, 110309, 110403, 110404, 11620, 110903, 080121, 
080121, 080122, 080123, 080429, 080129, 080201, 080202, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070128, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 060222, 070223, 070224, 
070225,070226, 070229,070230, 070250,070260, 070310 и 070320. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 
25. XII. 1991 година, а основач е Лазаревски Зоран. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет претпријатието одговара со сите свои сред-
ства. Потполна одговорност (П.О.). 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надво-
решно трговско работење е Лазаревски Зоран, директор, со 
целосни овластувања, без ограничување. џ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10022/ 
91 - - - - - - (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр.. 7986/91, на регистарска влошка бр. 1-12870-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за промет и услуги „Ал-Ма-Ко", д.о., 
експорт-импорт, Скопје, ул. „Даме Груев“ 7-4/19 

Основачи се: 
1. Мира Николовска, ул. „Никола Тримпаре" 18/11, 

Скопје, л.к. бр. 816477 - СВР Скопје, МБ 1904944455019; 
2. Билјана Трпкова, ул. „Васил Ѓоргов“ 26/12, Скопје, 

л.к. бр. 974910- СВР Скопје, МБ 2009952455200; 
3. Мирјана Цветковска, ул. Ламе Груев“ 7, Скопје, л.к. 

бр. 1102351 - СВР Скопје, МБ 1308951455154. 
Одлука за основање бр. 01-32 од 18.XI1991 година. 
Дејности: 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 

070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229,07023,07025,07026, 0701,07011,070111, 070112,070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07014, 07013, 070132, 110903, 110909, 
070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарија, Австрија, Италија и Маџарска. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица иста-
пува за сабја сметка и во свое име. За обврските во приватниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои 
средства целосно (ц.о.) 

Трпкова Билјана, директор, без ограничувана. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7986/ 

91. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, 
бр. 8714/91, на регистарска влошка бр. 1-131126-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „МТТ-Ко-
мерц", Д.О.О., Скопје, ул. „Иван Цанкар“ 17-а. 

Претпријатието е основано со акт бр. 1/91 од 12. XII. 1991 
година, а основачи се Антигона Буклеска и Виктор Буклески. 

Дејности: 070121, 070123, 070129, 070132, 070221, 07023, 
070229, 070250, 070260, 110302, 110309, 110303, 07021. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица наста-
пува вОЈ свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Антигона Буклеска, 
работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8714/ 
91. „ „ „ - - - (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег 
бр. 10192/91, на регистарска влошка бр. 1-13687-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на 
големо и мало „Банкопромет" ДОО со ЦО, Скопје, ул. 
„Васил Главинов“ бр. 3. Претпријатието го основа Стопанска 
банка АД - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 7, со одлука за 
основање од 6.ХН.1991 година. 

Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260. 

Дејност во надворешен трговски промет: 070320. 
Во правниот промет има неограничени овластувања. 
За преземените обврски одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворе-

шен промет е Велко Стојчев, е.д. директор, без ограничува- -
ње. ( 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10192/ 
91. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 8300/91 на регистарска влошка бр. 1-13728-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало увоз-извоз „Кико-комерц", Ц.О., Скопје, ул. „Социјали-
стичка Зора“ бб Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 9.ХН. 
1991 година. 

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 
013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 
013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 
013121, 013122, 013200, 013310, 013320, 020110, 020121, 020131, 
020140, 020201, 020202, 030001, 030002, 030003, 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. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Претпријатието за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет е Крстовски Мирко, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8300/91. 
- - ' (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 10905/91, на регистарска влошка бр. 1-1600-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на својството лицето 
овластено за застапување со следните податоци: Акционер-
ското друштво за производство на нафтени деривати Рафине-
рија за нафта „Скопје“, п.о. Скопје запишува промена на 
својството на лицето овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет Бојан Жантевски, е.д. генерален 
директор, без ограничување, кој во иднина ќе има својство на 
генерален директор без ограничување во внатрешен и надво-
решен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10905/ 
91. (131) 

I 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег.бр. 7660/91, на регистарска влошка бр. 1-13100-0-0-0, го 
запишта во судскиот регистар основањето на претпријатие во 
приватна сопственост и запишувањето на право на работење 
во надворешно-трговски примет под фирма: Претпријатие за 
производство, промет и услуги, ,Икос“, Ц.О., увоз-извоз, 
Скопје (општина „Центар"). 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
26.ХI.1991 година, а основач е Костоски Игор од Скопје. 

Дејности: 0113, 011314, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 0701, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 07013,-
070132, 110909, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320; -
застапување на странски фирми и реекспорт; - консигнациона 
продажба; - малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија, Австрија, Италија и Маџарска. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сорени во 
правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства-
-целосно (Џ.О.). 

Директор на претпријатието и застапник во надворешно-
трговскиот промет е Костоски Игор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7660/ 
91. (127) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 

решението Ст. бр. 140/91 од 23.XII. 1991 година, отвори стечај-
на постапка над Претпријатието за промет на големо и мало 
„Ангропромет" - Скопје. 

За стечаен судија се именува Ружица Топличанец, судија 
на овој суд. 

За стечаен управител се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. ,Дане Сандански“ бр. 109/2-39, тел. 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 Република Македонија“ до 
стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 

.кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник на ден 16.IV.1992 година во 9 часот, соба 
бр.81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (289) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението Л.бр.82/91 од 15.XI.1991 година ја заклучи ликви-
дационата постапка над Претпријатието за трговија на големо 
и мало увоз-извоз „Таир Комерц“ од Скопје. По правосилно-
ста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од 
регистерот на претпријатијата на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението л.бр. 65/91 од 20.ХII.1991 година ја заклучи ликви-
дационата постапка над Претпријатието во приватна сопстве-
ност за трговија на големо и мало „Мартин Компани“, 
Д.О.О., експорт-импорт од Скопје. По правосилноста на 
решението ликвидациониот должник да се брише од региста-
рот на претпријатијата на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (291) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 96/91 од 24.ХII.1991 година ја заклучи ликви-
дационата постапка над Претпријатието за промет на големо 

„Либела промет“ увоз-извоз од Скопје. По правосилноста на 
ова решение ликвидациониот должник да се брише од региста-
рот на претпријатијата на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 91/91 од 17.ХИ.1991 година ја заклучи ликви-
дационата постапка над Претпријатието за трговија на големо 
и мало „Лебед“ од Скопје. По правосилноста на решението 
ликвидациониот должник да се брише од регистарот на прет-
пријатијата на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (293) 
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