
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. 

Петок, 26 јуни 1992 
Скопје 

Број 39 Год. ХLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини Т00 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

758. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), и член 45 од Законот, за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) Вла-
дата на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА МОТОР-
НИТЕ БЕНЗИНИ И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ШТО ГО 
КОРИСТАТ СТРАНСКИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА 
1. Странските правни и физички лица што кори-

стат патничко возило, товарно возило или моторен ча-
мец со странска регистрација или изнајмено патничко 
возило (рент-а-кар) регистрирано во Република Маке-
донија и граѓаните на Република Македонија со престој 
во странство кои поседуваат возило со странска реги-
страција можат да набавуваат моторни бензини и дизел 
гориво со бонови купени во Аутомото сојуз на Македо-
нија по следните цени: 

- 1 германска марка и 60 
фенинга 
- 1 германска марка и 40 
фенинга 

2. Одредбите од точката 1 на оваа одлука не се 
однесуваат на конзуларните и дипломатските претстав-
ништва на странските држави, претставништвата на ме-
ѓународните организации и нивниот персонал во Репу-
блика Македонија, странските трговски, сообраќајни, 
културни и други претставништва, странските допис-
ништва и странците, странски дописници, односно по-
стојани дописници на странските дописништва. 

3. Оваа одлука ќе се применува од 14 јуни 1992 
година од 00,1 часот. 

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

- моторни бензини 

- дизел гориво 

Бр. 23-1947/1 
12 јуни 1992 година 

Скопје 

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

759. 
Врз основа на член 34-а од Законот за администра-

тивните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/ 
77, 25/84, 31/84, 44/85, 7/88, 51/88, 41/89, 47/90, 11/91, 55/ 
91 и 7/92), и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТАКСИ 
ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што ги 
издава органот на управата надлежен за внатрешни ра-

боти на граничните премини утврдена во Тарифниот 
број 6 од Тарифата на административни такси се менува 
и изнесува: 

1. За државјани на Република Македонија: 
а) за дозвола на движење и задржу-
вање на граничен премин ден. 520 
б) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин “ 520 

2. За странски државјанин: 
а) за виза на патна исправа за едно 
патување заради престој во Репу-
блика Македонија или за еден тран-
зит 44 9.000 
б) за визи на заедничка патна 
исправа за секое лице по “ 4.200 
в) за туристичка пропусница “ 780 
г) за дозвола за движење и задржу-
вање на граничен премин “ 780 
д) за дозвола за движење и престој 
надвор од местото на граничен пре-
мин 44 780 
ѓ) за постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин “ 1.040 

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

Бр. 23-1813/1 
14 јуни 1992 година 

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

760. 
Врз основа на член 49 од Законот на Владата на 

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

ОДЛУКА 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕС-ЦЕН-
ТАР ЗА РАБОТА НА СТРАНСКИ НОВИНАРИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Владата на Републ,ика Македонија основа Меѓуна-
роден прес-центар (МПЦ). 

Меѓународниот прес-центар се формира со цел да 
ги пружа сите неопходни услови на странските нови-
нари - дописнион кои известуваат од Скопје за секојд-
невието на Република Македонија. 

2. Меѓународниот прес-центар се основа во згра-
дата на Клубот на пратениците на Македонија во 
Скопје, а за таа намена ќе се адаптираат салата од 
левата страна на влезот на Клубот, „билијард44 салата, 
а за прес конференции, камерни настапи, промоции, 
предавања и други активности ќе се реновира и повре-
мено ќе се користи и кино салата на Клубот. 
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За потребите на раководството на Меѓународниот 
прес-центар се обезбедуваат две канцеларии во Клубот. 

3. Средства за оваа намена обезбедени се од Буџе-
тот на Република Македонија за 1992 година во износ од 
20.000.000 денари. 

4. Работите на реновирањето на просториите на-
менети за Меѓународниот прес-центар започнуваат вед-
наш. 

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

Бр. 23-2011/1 . „ 
19 јуни 1992 година Претседател- на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

2. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

761. 
Врз основа на член 10, став 2 6д Уредбата за усло-

вите, начинот и постапката за доделување на градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 21/91 и 15/92), Владата на Република Македо-
нија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПО-

СРЕДНА СПОГОДБА 
1. Се дава согласност за доделување на градежно 

неизградено земјиште со непосредна спогодба за из-
градба на хотел де лукс, на Претпријатието за финанси-
рање, проектирање и градежништво „Ото Ташковиќ“ 
Д.О.О. - Скопје. 

Согласноста се дава за доделување на градежно 
земјиште што претставува градежна парцела форми-
рана од КП бр. 7675/2, КП бр. 7678, КП бр. 7680, КП 
бр. 7681, КП бр. 7682/2, КП бр. 7692/2, КП бр. 7693/2, 
КП бр. 7700/2, КП бр. 6421/3, КП бр. 6578/3, КП бр. 
7739/2, КП бр. 7740, КП бр. 7741/2, КО Скопје, во 
вкупна површина од 8.145 м^ според Извод од Урбани-
стичкиот план на град Скопје, бр. 11/92, од 2.03.1992 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-1538/1 
17 јуни 1992 година 

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

762. 
Врз основа на член 10, став 2 од Уредбата за усло-

вите, начинот и постапката за доделување на градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/91 и 15/92), Владата на Република Македонија 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ' НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПО-

СРЕДНА СПОГОДБА 

1. Се дава согласност за доделување на градежно 
неизградено земјиште за изградба на угостителско -
туристички објект со непосредна спогодба на АД -
Ексклузивен клуб „Елен Камен“ - Скопје. 

Согласноста се дава за доделување на градежно 
земјиште што претставува градежна парцела форми-
рана од делови од КП број 774/1, 764/1, 766, 769, 770, 
768, 772 и 773, сите во КО Калишта, во вкупна повр-
шина од 12.220 м2, според Извод од основниот урба-
нистички план за крајбрежниот простор - Струга УЛ. 
бр 13-сл/1, од 19.05.1992 година. 

Број.23-1737/1 
17 јуни 1992 година 

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

763. 
Врз основа на член 16 о̂д Законот за експроприја-

ција („Службен ресник на СРМ“, бр. 46/89 и 36/91), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.06.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДЕН ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТ - ЗЕМЈЕН НАВОД-

НИТЕЛЕН КАНАЛ 

I. Се утврдува дека е од општ интерес изградбата 
на водостопански објект - земјен наводнителен ка-
нал на катастарската парцела КП бр. 567, КО Мојанци, 
Општина Кочани. 

II. Составен дел од Одлуката е експропријаци-
ониот елаборат за изградба на земјен наводнителен ка-
нал со податоци за катастарската парцела на која ќе се 
гради наводнителниот канал, издаден од Републичката 
геодетска управа - Одделение за премер и катастар за 
општина Кочани, а се наоѓа во Министерството за фи-
нансии. 

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

Број 23-1740/1 
17 јуни 1992 година 

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

763-а 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“, број 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
17.6.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
БЕНЗИНСКА ПУМПА И СЕРВИС ЗА ПОПРАВКА 

НА ВОЗИЛА НА МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-26 
СКОГОЕ-ОХРИД, ДЕЛНИЦА ИЗВОР-БОТУН, 
ЛЕВО НА КМ. 145+800, НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ОХРИД 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се 
определува локација за изградба на бензинска пумпа и 
сервис за попрарка на возила на магистралниот пат М-' 
26 Скопје-Охрид, делница Извор-Ботун, лево на км. 
145+800, на подрачјето на општината Охрид, чиј инве-
ститор е Претпријатието за трговија и земјоделство 
„Октан“ од Охрид и се определува земјиштето што му 
припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог (ситуација во М 1:250), кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и екологија. 

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

Број 23-1774/1 Претседател на Владата, 
17 јуни 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

С к о п ј е 
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764. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 22/92), а во врска 
со член 41, став 2 од Законот за системот на финансира-
њето на општите општествени и заеднички потреби 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91. 
55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Репу-
блика Македонија се дава позајмица во износ од 
9.080.000 денари на собранијата на општините: 

- Штип 2.790.000 
- Делчево 3.000.000 
- Демир Хисар 670.000 
- Пробиштип 835.000 
- Македонски Брод 1.785.000 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање до 15.08.1992 година. 

3. За користењето и враќањето на позајмицата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
собранијата на општините на кои им е дадена позајмица 
и министерот за финансии. 

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

Бр. 23-1861/1 
17 јуни 1992 година „ 

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

765. 

Врз основа на Заклучокот на Владата Република 
Македонија број 23-1481/1 од 7.05.1992 година, Комиси-
јата за политички систем на Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.06.1992 година, го 
утврди пречистениот текст на Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија. 

Пречистениот текст на Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија ги опфаќа Деловни-
кот за работа на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/ 
91), Одлуката за изменување и дополнување на Делов-
никот за работа на Владата на Социјалистичка Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 27/91), Одлуката за дополнување на Де-
ловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
33/91), Одлуката за дополнување на Деловникот за ра-
бота на Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 13/92) и Деловни-
кот за изменување и дополнување на Деловникот за 
работа на Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник,наЈРепублика Македонија“ бр. 32/92), во кои 
е означен и денот на нивното влегување во сила. 

Бр. 23-1481/2 
12. јуни 1992 година 

Скопје Претседател на Комисијата 
за политички систем, 

д-р Љубомир Фрчкоски, с.р. 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој Деловник, во согласност со Уставот на 

Република Македонија и со Законот за Владата на Ре-
публика Македонија и други закони, поблиску се утвр-
дува внатрешната организација и се уредува начинот за 
работена на Владата на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Влада) и на нејзините работни тела, 
начинот на остварување на односите на Владата со Со-
бранието на Република Македонија и другите органи, 
односите и соработката на Владата со други организа-
ции, како и други прашања од значење за работата и 
организацијата на Владата. 

Член 2 

Заради остварување на своите функции и задачи, 
Владата донесува програми и планови за својата ра-
бота. 

Член 3 
Одредбите на овој Деловник соодветно се приме-

нуваат и при работа на Владата во случај на постоење 
на воена или вонредна состојба, ако со овој Деловник 
или со друг општ акт не е поинаку уредено. 

1. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕ-
НОВИ НА ВЛАДАТА И СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА 

1.1. Претседател на Владата 

Член 4 
Претседателот на Владата: 

- свикува седници на Владата и на нив претсе-
дава; 

- ги потпишува прописите и други акти-што 
ги донесува Владата и се грижи за нивно спрове-
дување; 

- обезбедува колективна работа и го насо-
чува дејствувањето на Владата во целина и на 
нејзините членови; 

- остварува соработка на Владата со другите 
органи на Републиката по прашањата од заед-
нички интерес; 

- презема мерки за спроведување на заклу-
чоците на Владата; 

- се грижи за извршување на Програмата и 
на плановите за работа на Владата; ! 

- одлучува за одржување на состаноци, сове-
тувања во врска со разгледувана на прашања во 
надлежност на Владата; 

- го известува Претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Македонија за прашањата од оствару-
вањето на политиката за извршувањето на зако-
ните и другите прописи на Собранието; 

- врши и други работи во согласност со Уста-
вот, законот и со овој Деловник. 

Член 5 

6 о случај на отсутност или спреченост, претседателот 
на Владата го заменува потпретседателот на Владата, 
според редоследот што ќе го утврди претседателот на 
Владата. 
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Член 6 
На претседателот на Владата во вршењето на не-

говите права и должности му помагаат потпретседате-
лите на Владата. 

Претседателот на Владата може да им довери на 
потпретседателите на Владата вршење на одделни ра-
боти што произлегуваат од неговата надлежност. 

Потпретседателите на Владата се грижат за извр-
шување на работите од надлежност на Владата и ја 
координираат работата на органите на управата по од-
делни прашања за кои ќе ги задолжи Владата. 

1.2. Членови на Владата (министри) 

Член 7 

Членовите на Владата имаат право и должност да 
присуствуваат на седниците на Владата; да предлагаат 
претресување на одделни прашања од надлежност на 
Владата, да учествуваат во претресувањето и одлучува-
њето за прашања за кои се расправа на седници на 
Владата, да даваат иницијатива за подготвување на за-
кони и други прописи кои ги предлага Владата и про-
писи и други акти што ги донесува Владата, да бидат во 
тек со подготвувањето на одделни материјали и да би-
дат запознати со можните решенија и алтернативи, да и 
предлагаат на Владата утврдување на начелни ставови 
и насоки за работата на органите на управата, да уче-
ствуваат во работата на телата на Владата во кои се 
членови и да вршат други работи од надлежност на 
Владата во согласност со Уставот, Законот, овој Де-
ловник и Заклучоците на Владата. 

Членовите на Владата имаат право, во согласност 
со овој Деловник, да учествуваат и во работата на ра-
ботните тела на Владата во кои не се членови и да 
изнесуваат мислења и предлози за прашана за кои се 
расправа на седниците на тие работни тела. 

Секој член на Владата има право да бара Владата 
да заземе став по прашана од значена за спроведување 
на утврдената политика за извршување на законите и 
другите прописи и општи акти. 

Член 8 
Членот на Владата, кој од оправдани причини е 

спречен да присуствува на седница на Владата, е дол-
жен преку секретарот на Владата за тоа благовремено 
да го извести претседателот на Владата. 

Министерот, кој од оправдани причини подолго 
време е спречен да присуствува на седници на Владата е 
должен да побара одобрение за отсуство од седниците. 
По тоа барање Владата одлучува без расправа. 

Член 9 
Член на Владата има право и должност, во соглас-

ност со овластувањата, насоките и ставовите на Вла-
дата, да ја претставува Владата во Собранието. 

Членовите на Владата, по овластување на Вла-
дата, ја претставуваат Владата пред други органи, орга-
низациии и заедници и на јавни, културни и други мани-
фестации. 

Член 10 
Владата му дава насоки и утврдува ставови за ра-

бота на членот на Владата што ќе го определи да ја 
претставува. 

Секој член на Владата е лично одговррен за сво-
јата работа и за работата на Владата во согласност со 
своите права и должности. 

Членот на Владата е одговорен за застапување и 
спроведување на ставовите на Владата, а должен е да ја 
известува Владата за извршување на сите работи што 
таа му ги доверила. 

Член 11 

Членовите на Владата што раководат со министер-
ствата се одговорни за спроведувањето на начелните 
ставови на Владата во работата на тие органи и за 
навремено покренување пред Владата на прашања од 
надлежност на Владата што спаѓаат во областа за која е 
основано министерството. 

Членовите на Владата кои раководат со министер-
ствата се должни, по своја иницијатива или по барање 
на Владата да ја известуваат Владата за состојбата во 
областа за која е основан органот со кој раководат за 
спроведувањето на политиката и за извршувањето на 
прописите во таа област, како и за извршувањето на 
заклучоците на Владата и на другите задачи што им ги 
доверила Владата. 

Член 12 

Членот на Владата, во согласност со Законот е 
должен да ја чува државната, службената, воената и 
деловната тајна (тајна). 

Како тајна се сметаат податоците што членот на 
Владата ќе ги дознае на седницата на Владата или на 
седницата на неговото работно тело во врска со праша-
њата за кои на седницата се расправа. 

За тајна се сметаат и сите материјали што им се 
упатуваат на Владата и на работните тела, а кои како 
такви се означени од подготвувачот или предлагачот на 
материјалот. 

Член 13 
Претседателот, потпретседателите и членовите на 

Владата уживаат имунитет од денот на изборот до де-
нот на разредуваното од должноста член, на Владата. 

За нивниот имунитет одлучува Владата. 

Член 14 

Член на' Владата не може да биде притворен без 
одобрение од Владата, ниту, доколку се повикува на 
имунитет, против него може да се поведе кривична 
постапка, без одобрение од Владата. Членот на Вла-
дата може да биде притворен без одобрение од Владата 
само доколку е затечен во вршење кривично дело, за 
кое е пропишана казна затвор во траење подолго од 5 
години. 

Член 15 
По барање од надлежниот орган за спроведување 

на постапка, Владата одлучува дали ќе даде или нема да 
даде одобрување за поведување кривична постапка или 
за продолжување на истрагата, односно согласност за 
притворање или задржување во притвор на член на 
Владата. 

По примениот извештај за поведената кривична 
постапка против член на Владата кој не се повикал на 
имунитет, Владата може да го воспостави имунитет-
н о т о право на членот на Владата, доколку тоа е по-
требно поради вршење на неговата функција. 

За работите од ставовите 1 и 2 на овој член, Вла-
дата одлучува на првата наредна седница по примањето 
на барањето односно извештајот. 

За одлуките од ставовите 1 и 2 на овој член, Вла-
дата ќе го извести надлежниот орган заради постапу-
вање според прописите. 

Член 16 
На членовите на Владата им се издава легитима-

ција. 
Покрај податоците за идентитетот на членот на 

Владата, легитимацијата ги содржи и имунитетските и 
други права на членот на Владата што тој може да ги 
оствари врз основа на легитимацијата. 
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Легитимациите на членовите на Владата ги потпи-
шува претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија. 

1.3 Секретар на Владата 

Член 17 
Владата именува секретар. 
Секретарот на Владата му помага на претседате-

лот на Владата во подготовките и организирањето на 
седниците на Владата, учествува во работата на седни-
ците на Владата без право на одлучување и врши други 
работи утврдени со овој Деловник или што ќе му ги 
довери Владата или претседателот. 

Член 18 

Секретарот има заменик што го именува Владата. 
Заменикот на секретарот на Владата му помага во 

вршењето на работите на секретарот на Владата и го 
заменува во случај на негова отсутност или спреченост. 

Член 19 

За својата работа и за работата на Стручната 
служба на Владата, секретарот и заменикот и одгова-
раат на Владата. 

Член 20 
Секретарот на Владата, во согласност со упат-

ствата на претседателот на Владата, ги врши работите 
во врска со подготвувањето на седниците на Владата, се 
грижи за обезбедување и доставување на материјалите 
потребни за“работа на Владата и на нејзините работни 
тела, за доставување на Заклучоците на Владата до 
надлежните министерства и до другите органи и орга-
низации, за извршузање на обврските на Владата 
спрема Собранието на Репбулика Македонија и за обез-
бедување услови за работа на работните тела на Вла-
дата, за организирање и обебедување на законито и 
ефикасно извршување на работата на Стручната 
служба. 

Секретарот на Владата му помага на претседате-
лот на Владата во врска со спроведувањето на овој 
Деловник. 

Секретарот на Владата може да биде избран како 
член во работните тела на Владата. 

Секретарот донесува стручни упатства и други 
акти со кои го уредува начинот на работата на Струч-
ната служба на Владата и одлучува во согласност со 
закон, за правата, должностите и одговорностите на 
работниците во вршењето на Службата. 

Член 21 

Секретарот на Владата раководи со Стручната 
служба на Владата и се грижи за унапредување на нејзи-
ната организација и методот на работа. 

\ З а работата на Стручната служба секретарот е 
одговорен пред Владата. 

2. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА 

2.1 Работни тела на Владата 

Член 22 

За разгледување на прашања од нејзина надлеж-
ност, за давање мислења и за подготвување предлози за 
одделни прашања, Владата образува работни тела. 

Работните тела на Владата се образуваат како по-
стојани и повремени. 

Во разгледувањето на прашањата од надлежност 
на Владата, работните тела обезбедуваат соработка и 
усогласување на мислењата на министерствата и дру-

гите органи на управата и управни организации и по-
кренуваат иницијатива за донесување на определени 
акти и преземање на соодветни мерки за прашања од 
надлежност на Владата. 

Член 23 
Постојани работни тела на Владата се: комисиите 

и посебните комисии на Владата. 
Постојаните работни тела на Владата се образу-

ваат и нивниот делокруг и начин на работа се утврду-
ваат со овој Деловник. 

Со одлука на Владата можат да се укинуваат по-
стојаните работни тела образувани со овој Деловник и 
да се менуваат нивниот делокруг и задачи. 

Член 24 
Заради обезбедување организирано учество на за-

интересираните органи, организации и поединци во 
претходното разгледување на одделни прашања од неј-
зина надлежност, Владата образува стручни совети 
како постојани консултативни тела и тоа: 

- правен совет; и 
- економски совет. 
Стручните совети од став 1 на овој член на барање 

на Владата, органите на управата или по сопствена 
иницијатива, разгледуваат определени, правни, еко-
номски и други прашања од надлежност на Владата, 
односно од надлежност на органите на управата и да-
ваат стручно мислење. 

Член 25 
Правниот совет особено: разгледува прашања во 

врска со остврувањето на начелото на владеењето на 
правото како темелна вредност на уставниот поредок; 
разгледува прашања од изградувањето на правниот си-
стем и републичкото законодавство; правната заштита 
на сопственоста; управувањето и учеството во одлучу-
вањето'врз основа на сопственоста на трудот и слично. 

Член 26 
Економскиот совет особено: разгледува прашања 

од остварувањето на начелото на слободата на пазарот 
и претприемништвото; разгледува прашања од обезбе-
дувањето на еднаквата правна положба на сите суб-
јекти на пазарот; порамномерниот просторен и реги-
онален развој на Републиката и побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените подрачја; учеството на 
Републиката во меѓународната поделба на трудот и 
слично. 

Член 27 

Стручните совети од член 25 и 26 од овој Деловник 
имаат претседавач - координатор и шест членови. 

Членовите на правниот и економскиот совет се 
избираат од редот на научните и стручните работници. 

Член 28 

За разгледување на определени прашања од сво-
јата надлежност, Владата може со одлука да образува 
повремени работни тела. 

Со актот за образување на овие тела се определу-
ваат нивните задачи, начинот на работата и составот. 

Во итни 'случаи, работни групи за извршување на 
определени задачи и за давање мислења и предлози на 
Владата, може да образува претседателот на Владата, 
за тоа, тој ја известува Владата на првата наредна сед-
ница. 

Член 29 

Владата ги има следниве комисии: 
1. Комисија за прашања од областа на одбраната, 

безбедноста и меѓународните односи. 
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2. Комисија за прашањата на стопанскиот систем, 
планирањето и огаитествено-екон9мскиот раз-
вој. 

3. Комисија за прашања за тековната-економска и 
социјална политика. 

4. Комисија за политички систем. 
5. Комисија за прашања од областа на општестве-

ните дејности (јавни служби) 
6. Комисија за кадровски и административни пра-

шања. 

Член 30 
Комисијата за прашања од областа на одбраната, 

безбедноста и меѓународните односи, разгледува пра-
шања во врска со спроведувањето на политиката за 
извршување на законите, другите прописи и општи 
акти на“ Собранието и на Владата од областа на одбра-
ната, безбедноста и меѓународните односи и и предлага 
на Владата соодветни мерки што обезбедуваат постапу-
вање на органите на управата и другите организации по 
прашањата од овие области; ги разгледува прашањата 
во врска со организирањето и спроведувањето на под-
готовките од областа на одбраната на Владата, мини-
стерствата, другите органи на управата и управните 
организации. 

Член 31 

Комисијата за прашања на стопанскиот систем, 
планирањето и отитествено-економскиот развој ги 
разгледува прашањата што се однесуваат на развојната 
политика и мерките за нејзина реализација; поттикну-
вањето на економскиот напредок и за порамномерниот 
просторен и регионален развој, како и за побрз развој 
на стопански недоволно развиените подрачја; научниот 
и технолошкиот развој; утврдување на материјалните, 
енергетски идругитебиланси; уредувањето на систем-
ските прашања во областа на стопанскиот систем, фи-
нансиите, даночната политика, економските односи со 
странство, урбанизмот, банкарството, кредитно моне-
тарната, девизната и царинската политика, кредитните 
односи со странство, пазарот и цените, јавната потро-
шувачка, техничката култура и слично и и дава ми-
слења и предлози на Владата за решавање на праша-
њата од нејзината надлежност. 

Член 32 
Комисијата за прашања на тековната-економска и 

социјална политика, преку анализи, осврти и информа-
ции ги разгледува прашањата во врска со остварува-
њето на политиката за извршување на законите и дру-
гите прописи на Собранието и на Владата; ја следи 
материјалната положба на стопанството, јавната по-
трошувачка преку донесување и извршување на Репу-
бличкиот буџет, програмите за финансирање на од-
делни дејности и намени од интерес на Републиката, 
јавните служби од материјалното производство, врабо-
теноста и вработувањето, станбено-комуналните ра-
боти, заштитата и унапредувањето на човековата око-
лина, животниот стандард, туризмот, имотно-правните 
односи и и дава мислења и предлози на Владата за 
решавање на прашањата од нејзината надлежност. 

Член 33 
Комисијата за политички систем ги разгледува, 

прашањата што се однесуваат на функционирањето на' 
парламентарната демократија и владеењето на пра-
вото; изградувањето на правниот систем и републич-
кото законодавство; разгледува прашања од областа на 
внатрешните работи ,-одбраната, правосудството и пра-
восудниот сисѓЅ^/ прашања од ѕќнфб^м^ѓи4ншот си-
стем; организацијата, функционирањето на^рЅкавните 

органи, како и други прашања од овие области и и дава 
мислења и предлози на Владата за решавање на праша-
њата од нејзина надлежност. 

Член 34 
Комисијата за прашања од областа на општестве-

ните дејности (јавни служби), ги разгледува прашањата 
во врска со образованието, науката, уметноста, култу-
рата, спортот, здравствената заштита, социјалната си-
гурност и социјалното осигурување, посебната заштита 
на децата, здравственото, пензиското и инвалидското 
осигурување, социјалната заштита на борците, воените 
инвалиди и цивилните жртви од војната, организацијата 
и условите за работа во овие области и стручното 
усовршување на работниците во мир, како и други пра-
шања од интерес за развојот на овие области и и дава 
мислења и предлози на Владата за решавање на праша-
њата од нејзина надлежност. 

Член 35 
Комисијата за кадровски и административни пра-

шања ги разгледува прашањата од областа на кадров-
ската политика од надлежност на Владата; и дава ми-
слење на Владата односно поднесува предлози до Вла-
дата за именување, назначување или разрешување од 
должност на функционери и раководни работници и 
индивидуални работоводни органи на јавни претприја-
тија и работни организации од посебен општествен ин-
терес, што ги именува, односно назначува Владата, или 
што се именуваат по претходно мислење, предлог или 
во согласност со Владата; се грижи за спроведување на 
заклучоците на Владата во врска со кадровската поли-
тика; подготвува предлози на решенија што Владата ги 
донесува во управна постапка, предлози за примање на 
работа Странски државјани или на лица без државјан-
ство во органите на управата; и дава мислења и пред-
лози на Владата по барањата за признавање старосна и 
семејна пензија според одредбите на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување; подготвува пред-
лози на решенија за определување личен доход на 
функционерите и раководните работници што ги име-
нува, односно назначува Владата; ги разгледува праша-
њата во врска со имунитетните права на членовите на 
Владата; предлага доделувано на одликувања на работ-
ниците и функционерите во органите на управата и 
стручните служби на Владата. 

Член 36 
Посебни комисии на Владата се: 

1. Комисија за прашања на производството и 
вршено услуги за потребите на одбраната. 

2. Комисија за енергија и Вардарски слив. 
3. Комисија за станбени прашања. 
4. Комисија за иселенички прашања. 
5. Комисија за трансформација на претпријатијата 

со општествен капитал. ^ “ 

Член 37 
Комисијата за прашања на производството за по-

требите на одбраната го разгледува планирањето и раз-
војот на производството за вооружување и воена 
опрема во мир; планирањето и оспособувањето на ос-
новните и дополнителните капацитети наменети за про-
изводство за вооружување и воена опрема во војна, 
како и на производството на лекови, санитетски мате-
ријали и други производи, опрема и услуги за потребите 
на одбраната. 

Член 38 
Комисијата за енергија и Вардарскиот слив ги раз-

гледува прашањата што се однесуваат на: потребите и 
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можностите на Републиката за развој и применување на 
сите видови енергија, како и заштитата од јонизирачки 
зрачења; програми и планови за развој на енергетиката 
во Републиката, состојбата и плановите за истражу-
вање на сите видови енергенти, научно истражувачки и 
истражувачко-развојни програми и проекти од областа 
на енергетиката; програми за оспособување на научни 
и стручни кадри; иницирање на закони и други прописи; 
договори за развој и користење на нуклеарна енергија; 
изградба и користење на нуклеарни капацитети и други 
видови енергија; интегралниот развој, користењето и 
заштитата на водите, просторот и природните богат-
ства во сливот на реката Вардар, определувањето на 
условите за издавање на концесии за виталните објекти 
во сливот на реката Вардар и во енергетиката; меѓуна-
родното значење на реката Вардар; џо врска со тоа 
остварува соработка со соодветните органи, организа-
ции и институции во Републиката и и дава мислење и 
предлози на Владата за решавање на прашањата од 
нејзината надлежност. 

Член 39 
Комисијата за станбени прашања ги врши рабо-

тите во врска со купуваното и изградбата на станови и 
доделувањето на станови на користење на функционе-
рите, раководните работници и работниците во мини-
стерствата, другите органи на управата, управните ор-
ганизации и правосудните органи, остварување на пра-
вата и обврските што произлегуваат од користење на 
стан, доделување на станови за службени потреби и 
доделувањето на кредити за станбена изградба на функ-
ционерите во органите на управата и правосудните ,ор-
гани и по овие прашања дава мислења и предлози во 
Владата за решавање на прашањата од нејзината над-
лежност. 

Член 40 
Комисијата за иселенички прашања ги разгледува 

прашањата што се однесуваат на: грижата на Репу-
блика Македонија за работните луѓе на привремена 
работа во странство за иселениците од Македонија и 
припадниците на македонскиот народ што живеат во 
другите земји како национално малцинство; потребите 
за што поефикасно остварување на реинтеграција и 
репатриација на повратниците и иселениците; матери-
јалното и друго обезбедувано на одредени категории 
повратници и иселеници, како и за други лица за кои 
дава согласност за прифаќано, помагање, поттикну-
вање и следење на остварувањето на програмите во 
општините во врска со создавањето конкретни услови 
за реализација на повратната политика; договорите со 
кои се воспоставуваат материјалните обврски на Репу-
бликата, а кои се однесуваат на повратниците и иселе-
ниците и во врска со тоа соработува со соодветните 
органи и организации во Републиката; по овие пра-
шана и дава мислења и предлози на Владата за реша-
вање на прашањата од нејзината надлежност. 

Член 41 
Комисијата за трансформација на претпријатијата 

со општествен капитал ги разгледува условите и начи-
нот за трансформација на општествената сопственост; 
предлага'законски и други мерки за нејзино реализи-
рање; разгледување анализи на претпријатијата опфа-
тени со програмите за трансформација на сопствено-
ста; дава мислење за развојнитегпрограми кои се канди-
дати за финансирање од Републичкиот фонд за развој; 
ја разгледува Годишната програма, финансискиот план 
за работа на Агенцијата за преструктуирање и развојна 
оценува работата на Републичкиот фонд за развој и 
Агенцијата за преструктуирање и развој и врши други 
работи од нејзината надлежност. 

Член 42 

Постојаните работни тела на Владата имаат прет-
седател и најмалку четири члена. 

Претседателот и членовите на работните тела се 
избираат за период за кои што е избрана Владата. 

Претседателот и членовите на работните тела 
може да бидат разрешени и пред истекот на времето за 
кои е избран. 

Претседателите на работните тела се именуваат од 
редот на членовите на Владата, а членовите на работ-
ните тела се именуваат од редот на членовите на Вла-
дата и други функционери, а во работата на работните 
тела учествуваат и претставници на одделни органи, 
организации, јавни, културни и научни работници, без 
право на изјаснување, а кои претставници ги утврдува 
претседателот на работното тело. 

Член 43 
Работното тело, на првата седница, од редот на 

своите членови определува заменик на претседателот 
кој го заменува претседателот во случај на негова спре-
ченост или отсутност. 

2.2 Начин на работа на работните тела 

Член 44 
Работните тела на Владата работат на седница. 
Седниците на работните тела се јавни. 

Претседателот на работното тело се грижи за орга-
низирање и подготвување на седниците на работното 
тело, свикува седница на телото, претседава на седни-
ците, предлага дневен ред, и се грижи за остварување 
на заклучоците на работното тело. 

Претседателот на работното тело ги свикува сед-
ниците по своја иницијатива, по предлог од член на 
работното тело, врз основа на заклучок на работно 
тело или на Владата, по барање од претседателот на 
Владата или по предлог од друго работно тело на Вла-
дата. 

Работните тела меѓусебно соработуваат заради 
разгледување на прашањата од заеднички интерес. 

Член 45 

Работните тела соработуваат меѓусебно. 
Работните тела можат да одржуваат заеднички 

седници заради разгледување на прашања од заеднички 
интерес или заради усогласување на ставови. 

Заедничките седмици на две или на повеќе работни 
тела ги свикуваат договорно претседателите на тие 
тела. 

Член 46 

Поканата за седници на работното тело и матери-
јалите за дневниот ред на седницата се доставуваат и до 
Секретаријатот за законодавство. 

Во случај на спреченост или отсутност на член на 
работното тело што раководи со министерство, друг 
орган на управата или со управна организација, во ра-
ботата на работното тело учествува неговиот заменик, 
а во исклучителни случаи - потсекретарот или помош-
никот. 

За времето на одржување на седницата на работ-
ното тело и за предлогот на дневниот ред на седницата, 
се известуваат и претставниците на изготвувачите на 
материјалите .што се. разгледуваат на седницата. 

Член 47 
Материјалите за седниците на работните тела, во 

кои учествуваат и претставници од член 42 од овој Де-
ловник, се доставуваат според прегледот (списокот) на 
претставниците, утврдени од претседателот на работ-
ното тело.. 
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Член 48 

Претседателот на работното тело може, по пред-
лог од предлагачот на материјалот или по своја иници-
јатива, на седницата на работното тело да повика и 
претставници на заинтересираните органи и организа-
ции и здруженија, како и стручни лица, заради давање 
мислења по прашањата што се на дневен ред на седни-
цата. 

Со поканата се доставуваат и материјалите што се 
однесуваат на соодветните точки од дневниот ред. 

Член 49 

Дневниот ред на седницата на работното тело се 
утврдува на почетокот на седницата. Во дневниот ред 
се внесуваат и сите прашања што ги предложил претсе-
дателот на Владата. 

Иницијатива за внесување на одделни прашања во 
предлогот на дневниот ред на седницата на работното 
тело можат да дадат и и другите работни тела на Вла-
дата, Владата, органите на управата и организациите, 
институцгагге, претпријатијата и општините. 

Член 50 

Претставникот на изготвувачот на материјалот 
присуствува на седницата на работното тело на кое се 
разгледува материјалот на изготвувачот; доколку не е 
присутен на седницата, работното тело може да го од-
ложи разгледувањето на материјалот. 

Кога изготвувачот е министерството, друг орган 
на управата или управната организација, на седницата 
на работното тело присуствува функционерот кој рако-
води со тој орган или неговиот заменик односно рако-
воден работник од органот, кој е овластен во име на 
органот да се изјаснува за ставовите на работното тело 
џ да прифаќа обврски во име на органот. 

Кога изготвувачот е друг орган или организација, 
на седницата на работното тело присуствува овластен 
претставник од тој орган односно организација. 

Член 51 
Материјалите на седниците на работните Тела се 

доставуваат најдоцна пет дена пред одржувањето на 
седницата на работното тело. 

Материјалите примени за седница на Владата, ра-
ботните тела ги разгледуваат најдоцна три дена пред 
одржувањето на седницата на Владата. 

Овие рокови не се однесуваат на материјалите што 
се разгледуваат по итна постапка. 

Член 52 
Работното тело може да одржува седница и да раз-

гледува прашања од својот делокруг ако на седницата 
присуствува мнозинството од вкупниот број членови на 
телото. 

Работното тело одлучува со мнозинство гласови од 
присутните членови, а може да одлучува и со посебно 
мнозинство. 

, Член 53 
Работните тела и поднесуваат писмени извештаи 

на Владата, со мислења и предлози по разгледаните 
материјали. 

Претседателот на работното тело, по завршува-
њето на претресот но одделен материјал, го формулира 
ставот на телото по материјалот и по предложените 
мерки и заклучоци во него, како и заземените ставови и 
предлози на заклучоците што ќе и бидат предложени на 
владата на усвојување. 

Ако претставникот на предлагачот на материјалот 
не се согласи односно не ги прифати заклучоците на 
телото за преработување на материјалот, во извешта-

јот на телото посебно се изнесуваат причините врз кои 
се засновуваат ставовите на предлагачот. 

Извештајот на работното тело се доставува до чле-
новите на Владата заедно со поканата за седница на 
Владата, на која ќе се разгледуваат тие материјали, а 
најдоцна еден ден пред одржувањето на седницата на 
Владата. 

Ако се работи за материјал што се разгледува по 
итна постапка и ако поради тоа работното тело немало 
можност да достави извештај во рокот од претходниот 
став, извештајот може да се достави до почетокот на 
седницата на Владата или работното тело може да го 
овласти претседателот на работното тело да поднесе 
усмен извештај на седница на Владата. 

Член 54 
По исклучок работното тело може да одлучи да 

одржи седница на која можат да присуствуваат само 
членови на тоа тело. 

Претседателот на работното тело го известува 
претседателот на Владата за членот на тоа тело кој 
повеќе од пет пати едно по друго неоправдано отсуству-
вал од седниците на телото. Телото може да предлога! 
Владата да го разреши тој член и на негово место да 
избере друг член. 

Член 55 
За проучување на одделни прашања од. својот де-

локруг и за составување на извештај од тие прашања, 
работните тела можат да формираат работни групи. 
Членовите на овие работни групи се определуваат од 
редот на членовите на работното тело, од редот на 
научните, стручните и јавните работници и претстав-
ници на органите на управата и управните организации 

Член 56 

За работата на работното тело се грижи секрета-
рот на работното тело. 

2.3. Одлучување во управна постапка во втор сте-
пен 

Член 57 
За решавање во управна постапка во втор степен, 

Владата ги образува следните комисии: 
1. Комисија за решавање на управни работи во 

втор степен од областа на одбраната, внатрешните 
работи, правосудството и управата. 

2. Комисија за решавање на управните работи 
во втор степен во областа на стопанството. 

3. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на урбанизмот и градежниш-
твото. 

4. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на сообраќајот, врските и 
екологијата. 

5. Комисија за решавање на управни работи 
во втор степен од областа на образованието, на-
уката, културата и физичката култура, архивската 
дејност, информирањето, здравството и социјалната 
заштита. 

6. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на земјоделството, шумар-
ството, водостопанството и ветеринарството. 

7. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на премерот, катастарот и 
запишување на правата на недвижностите. 

8. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен за доделување на градежно земјиште. 

9. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на имотно-правните работи. 
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10. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на девизните, надворешно-
трговските и царинските прекршоци^ и 

11. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на приредување игри на 
среќа и забавни игри на автомати. 

Член 58 

Комисиите што одлучуваат во управна постапка во 
втор степен се составени од претседател и двајца чле-
нови. 

Членовите на овие комисии се променливи. 
Претседателот на комисијата се именува од редот 

на членовите на Владата или од раководните работници 
на Стручната служба на Владата. 

3. СЕДНИЦИ НА ВЛАДАТА 

3.1. Подготвување на материјали за седниците на Вла-
дата 

Член 59 

Материјалите за разгледување на седниците на 
Владата се изготвуваат и се доставуваат на начин опре-
делен со овој Деловник. 

Предлог за разгледување материјали за седниците 
на Владата поднесуваат претседателот на Владата, 
мнинистерствата, другите органи на управата и управ-
ните организации, членовите и секретарот на Владата. 

Предлозите за разгледување на материјали на сед-
ниците на Владата поднесени од други органи и органи-
зации, предходно се упатуваат на мислење на надлеж-
ното министерство. 

Член 60 
Материјалите за разгледување на седниците на 

Владата ги изготвуваат предлагачите и ги доставуваат 
до Владата во потребниот број примероци во облик на: 
предлог за донесување закон, нацрт на закон, предлог 
на закон, на друг пропис или општ односно поединечен 
акт, анализа, извештај, информација или друг матери-
јал односно предлог. 

Со посебно упатство секретарот на Владата ќе го 
определи потребниот број примероци и материјали што 
се доставуваат за седници на Владата. 

Член 61 
Предлозите на прописите и на другите општи акти 

што Владата во рамките на своите овластувања ги под-
несува на Собранието, предлагачите ги поднесуваат со-
гласно одредбите на овој Деловник и Деловникот на 
Собранието. 

Предлозите на прописите и на другите општи акти 
што ги донесува, односно утврдува Владата, предлага-
чите ги поднесуваат до Владата во облик во кој се 
донесуваат. Предлогот на актот треба да содржи: при-
чините поради кои се предлага донесување на пропи-
сот, основните начела врз кои треба да се засноваат 
основните односи што се уредуваат со законот, начинот 
на кој се предлага нивното уредување, како и образло-
жение во кое треба да се утврди уставниот, односно 
законскиот основ за неговото донесување, средствата 
потребни за неговото спроведување и изворите од кои 
ќе бидат обезбедени, како и други околности од зна-
чење за прашањата што се предлагаат да се уредат со 
прописот. 

Член 62 
Анализите, извештаите и информациите што содр-

жат актуелни прашања што се резултат на остварува-
њето на законите и другите прописи на Собранието по 
кои е неопходно Владата да заземе став и другите мате-
ријали кои и се предлагаат на Владата, треба да содр-

жат заклучни согледувања во вид на констатации и 
оценки и предлог на заклучоци. 

Предлогот на заклучоците се изготвуваат во облик 
и содржини во кои треба да ги усвои Владата и содржи 
конкретни мерки, работни задачи и задолжување на 
органите и организациите, рокови и упатства за нивно 
извршување. 

3.2. Соработка на министерствата, другите органи на 
управата и управните организации во изработката на 

материјалите 

Член 63 

Министерствата, другите органи на управата и 
управните организации материјалите што и ги доставу-
ваат на Владата за разгледување, утврдување односно 
донесување, претходно им ги доставуваат на мислење 
на заинтересираните органи и организации: 

- материјалите што се однесуваат на располага-
њето со општествените средства и на финанси-
ското работење или со кои се утврдуваат финан-
сиско-материјалните обврски на Републиката, 
општините и прописите што содржат финансиски 
одредби на Министерството за финансии; 

- материјалите кои обработуваат прашања 
на казнена политика - Министерството за право-
судство и управа; 

- материјалите од интерес за одбраната -
Министерството за одбрана; 

- материјалите од областа на односите со 
странство - на Министерството за односи со 
странство; 

- предлозите за донесување закон, нацртите 
и предлозите на законите и другите прописи и 
општи акти-на Секретаријатот за законодавство. 

Материјалите по кои не е прибавено мислење во 
смисла на претходните ставови, нема да се разгледуваат 
на седница на работните тела и на Владата. По исклу-
чок материјалите од став 1 на овој член, можат да се 
достават до Владата и без предвидените мислења, ако 
се работи за прашања што не трпат одлагање. Во тој 
случај предлагачот ќе ја извести Владата за причините 
поради кои не ги прибавил мислењата. 

Владата претходно одлучува дали ќе ги разгледа 
материјалите од претходниот став без мислењата на 
органите и организациите од став 1 на овој член. 

Член 64 
Предлогот за донесување закон, наЈфтот односно 

предлогот на закон или друг материјал^ изработен од 
страна на посебна комисија, научна или стручна инсти 
туција или од одделни стручни и научни работници 
Владата го упатува на мислење на надлежното мини-
стерство и Секретаријатот за законодавство. ^ 

За предлогот за донесување закон, нацрт на закон 
и пр^едќог на закон или на друг општ акт или материјал 
што на Владата и го доставуваат на мислење, секрета-
рот на Владата, пред одржувањето на седниците на 
работните тела на Владата, обезбедува мислење на со-
одветните министерства, други органи на управата и 
управните организации. 

Член 65 
Министерствата, другите органи на управата и 

управните организации се должни своите мислења на 
предлагачот да му ги доставуваат писмено, по правило, 
во рок од 10 дена сметано од денот на приемот на 
материјалот односно на предлогот, а за поважни си-
стемски закони - во рок од 15 дена од денот на приемот 
на материјалот односно предлогот. 

Органите и организациите од претходниот став се 
должни да го достават мисленото до предлагачот од-
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носно до Владата и во пократок рок, кога се во пра-
шање материјали за кои треба итно да се заземе став 
или да се донесе одлука. 

3.3. Доставување на материјали 

Член бб 

Материјалите за седниците на Владата предлага-
чите ги доставуваат преку секретарот на Владата, а во 
придружното писмо означуваат дали материјалот се 
поднесува за разгледување на седницата на Владата или 
за информирање на членовите на Владата; дали се да-
дени мислењата предвидени во член 64, дали се извр-
шени консултации и со кои органи и организации. 

Член 67 

На материјалите од доверлива природа, предлага-
чот, со посебна ознака на насловната страница, го озна-
чува видот и степенот на тајноста. 

Материјалите од став 1 на овој член се доставуваат 
до Владата на нач14н и според постапка утврдена со 
прописите за спроведувале на мерките за безбедност и 
заштита на тајноста. 

За строго доверливите материјали и за материја-
лите што претставуваат државна тајна, во Владата се 
води посебна евиденција и со нив се постапува во со-
гласност со посебно упатство на секретарот на Вла-
дата. 

Член 68 

Материјалите што се однесуваат на системски или 
на други поважни прашања, предлагачите ги доставу-
ваат до Владата најдоцна 15 дена, а другите материјали 
најдоцна 8 дена пред денот на одржуваното на седни-
цата На Владата на која треба да се разгледуваат. 

По исклучок, предлагачите можат да бараат од-
делни прашања да се стават на дневен ред на седницата 
иЗго нејзиното свикување, ако тие, според нивниот ка-
рактер, не трпат одлагање. Во тој случај, предлагачот е 
должен материјалот, со посебно образложение, да го 
достави до Владата најдоцна 3 дена пред денот на одр-
жува1вето на седницата. 

3.4. Свикување на седниците и утврдување на дневниот 
ред 

Член 69 
Седниците на Владата ги свикува претседателот на 

Владата по сопствена иницијатива, по предлог на Прет-
седателот на Републиката и на претседателот на Собра-
нието или по барање од најмалку 5 членови на Владата. 

Член 70 

Предлогот на дневниот ред за седниците на Вла-
дата го утврдува претседателот на Владата. Претседа-
телот на Владата ќе го одложи разгледувањето на опре-
делен материјал од седницата на Владата, ако утврди 
дека не е изготвен во согласност со овој Деловник. 

^ Секретарот на Владата го известува предлагачот 
заТтричините поради кои се одлага разгледувањето на 
материјалот од претходниот став за седницата на Вла-
дата. 

Ако се работи за материјал за чија содржина и 
заклучоци претходно е постигната согласност со над-
лежните и заинтересираните органи и организации или 
за материјал кој според својата природа не бара прет-
ходно разгледување од работните тела на Владата или е 
од таква природа што налага итно разгледувана, прет-
седателот на Владата може таквиот материјал ј\ц го 
внесе во предлогот на дневниот ред за седница јњ 
Владата и без претходно разгледување од страна на 
работните тела на Владата. 

Член 71 
За денот, местото и времето на одржувањето на 

седницата на Владата, секретарот на Владата писмено 
ги известува членовите на Владата. 

Со известувањето за одржување на седницата на 
Владата, на членовите на Владата им се доставуваат 
предлогот на дневниот ред и материјалите предложени 
за дневниот ред за седницата на Владата. 

По исклучок, во случај на итност, седницата на 
Владата може да се свика усно, без наведување на пред-
лог на дневниот ред и без доставување на материјали. 

Член 72 
Покана за ,седница на Владата, заради учество во 

работата на Владата им се доставува и на други функци-
онери кои раководат со другите органи на управата и 
управни организации, кога на дневен ред на седницата 
на Владата се материјали што се однесуваат на пра-
шан,а од делоКругрт на работа на соодветниот орган на 
управата и управна организација како и на Секретари-
јатот за законодавство. Со поканата, на тие функци-
онери им се доставуваат и материјалите што се однесу-
ваат на соодветната точка од дневниот ред. 

Функционерите од претходниот став присуству-
ваат на седница на Владата само за време на разгледу-
ваното на материјалот за кој им е доставена покана 
заради учество во работата на Владата. 

Кога тоа ќе го одобри секретарот на Владата, на 
седницата на Владата присуствуваат и одделни функци-
онери и работници во Стручната служба на Владата 
кои вршат определени задачи во врска со работата на 
седницата на Владата. 

Член 73 
Поканата за седница на Владата и предлогот на 

дневниот ред се доставуваат најдоцна 5 дена пред денот 
определен за одржување на седницата. 

Член 74 
Член на Владата кој е спречен да присуствува на 

седницата на Владата може своето мислење и предлози 
по материјалите што се на дневен ред на седницата да 
ги достави до секретарот на Владата писмено, пред 
почетокот на седницата. 

Правата од ставот 1 на овој член ги имаат и функ-
ционерите од став 1 на член 12 од овој Деловник во 
поглед на материјалите за кои им се доставува покана 
заради учество во работата на Владата. 

3.5. Работа и одлучување на седниците на Владата 

Член 75 
Претседателот на Владата ја отвора седницата. 
Владата, по утврдувањето на дневниот ред на сед-

ницата, што го предлага претседателот на Владата, 
пристапува кон усвојување на записникот од претход-
ната седница на Владата. 

Членовите на Владата имаат право да стават забе-
лешки на записникот. 

Записникот го потпишуваат претседателот, од-
носно потпретседателот на Владата што претседавал на 
седницата и секретарот на Владата. 

Член 76 
Владата работи врз основа на утврдениот дневен 

ред. 
За секоја точка од дневниот ред се отвора претрес. 
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На почетокот на претресот претставникот на пред-
лагачот, по барање од претседателот на Владата, може 
да даде кратко усно образложение по материјалот. 

Претседателот на Владата може да го ограничи 
времето на излаганото и дискусиите по одделни мате-
ријали. 

Член 77 
Владата може да одлучи за начелните и други 

општи праша!ва од нејзината надлежност да се води 
начелен претрес. 

Предлогот за донесување закон, нацрт на закон и 
предлог на закон, односно на друг пропис, или општ акт 
по правило, претходно се претресува во начело, а потоа 
и по нивната содржина. 

Член 78 
Право да учествуваат во претресувањето и обучу-

ваното за прашањата што се на дневен ред на седни-
цата имаат членовите на Владата. 

Право да учествува во претресот на Владата има и 
секретарот на Секретаријатот за законодавство, без 
право да одлучува. 

Право да учествува во претресот, кога заменикот 
на министерот е спречен да учествува на седница на 
Владата, има, но со посебно одобрение на претседава-
чот на седницата, потсекретарот или помошникот на 
министерот. 

Другите функционери можат да учествуваат во 
претресот на седниците на Владата по материјалите 
што тие ги поднеле. ' 

- Функционерите од ставовите 2 и 3 на овој член 
можат, по одобрување на претседавачот на седницата 
на Владата да учествуваат во претресот и по другите 
прашања од дневниот ред на седницата на Владата. 

Член 79 

По завршувањето на претресот по секое прашање 
за кое е расправано на седницата, Владата врз основа 
на предлозите содржани во материјалот и во извешта-
ите на работните тела и предлозите усвоени на седни-
цата, донесува заклучоци. 

Заклучоците од претходниот став ги формулира 
претседателот на Владата.) 

Владата може, заради формулирање на заклучо-
ците, да образува работна група од членови на Владата 
и од функционери кои раководат со органите на упра-
вата или да определи, тоа да го сторат едно или повеќе 
работни тела на Владата, во согласност со начелн!гге 
ставови утврдени од Владата. 

Заклучоците од претходниот став ги утврдува Вла-
дата на првата наредна седница, а заклучоците што се 
од итен карактер, се утврдуваат на истата седница на 
Владата. 

Член 80 
Заклучоците на Владата ги извршуваат министер-

ствата, другите органи на управата и управните органи-
зации. 

Владата може да го довери извршувањето^ на од-
делни заклучоци на свое работно тело, на член на Вла-
дата и на секретарот на Владата. 

Заклучоците на Владата, како и изменувањата 
што ќе настанат при усвојувањето на записникот, се-
кретарот на Владата ги доставува до соодветните мини-
стерства, другите органи на управата и управните орга-
низации на кои се однесуваат. 

Член 81 
Одлуките, односно заклучоците на Владата ги 

формулира претседателот на Владата. 

3.6. Записник и стенографски белешки 

Член 82 

За работа на седницата на Владата се води запис-
ник. 

Записникот го содржи дневниот ред на седницата, 
името на претседавачот на седницата, имињата на при-
сутните и отсутните членови на Владата, имињата на 
функционерите кои по покана присуствуваат на седни-
цата и заклучоците донесени по одделни точки од днев-
ниот ред. 

Секој член на Владата и друг функционер од член 
72 став 1 од овој Деловник кој присуствувал на седни-
цата, има право да бара неговите изјави и предлози да 
се внесат во записникот. 

Заклучоците на Владата по прашањата од дело-
кругот на одделни органи на управата се доставуваат до 
функционерите кои раководат со органот веднаш по 
усвојувањето на записникот од седницата на Владата. 

Записниците од седниците на Владата на кои се 
разгледувани материјали од строго доверлив карактер 
или материјали што претставуваат државна тајна и за-
клучоците на Владата по нив, имаат ист вид и степен на 
тајност, како и материјалите што се разгледувани на 
тие седници, ако Владата за одделни случаи не одлучи 
поинаку. 

За водење на записникот се грижи секретарот на 
Владата. 

Член 83 

На седниците на Владата се водат стенографски 
белешки и се врши магнетофонско снимање. 

Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти од седниците на Владата се сметаат за строго 
доверливи материјали, доколку Владата за одделни слу-
чаи не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти од седниците на Владата на кои се разгледувани 
материјали од строго доверлив карактер или матери-
јали што претставуваат државна тајна, имаат ист вид и 
степен на тајност, како и материјалите што се разгледу-
вани на тие седници, ако Владата за одделни случаи не 
одлучи поинаку. 

Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти можат да се користат во согласност со заклучо-
ците на Владата. 

За чувањето на стенографските белешки и на маг-
нетофонски^ ленти и за определување начин на кори-
стење се грижи секретарот на Владата. 

.Магнетофонските ленти се чуваат најмалку 30 
дена од денот на одржувањето на седницата, а по заклу-
чок на Владата одделни ленти можат да се чуваат 
трајно. ; 

Секој член на Владата или функционер кој прису-
ствувал на седницата на Владата може да ги побара на 
увид стенографските белешки и во делот од неговото 
излагање да изврши стилски и јазични исправки, при 
што не може да ја менува содржината на своето изла-
гање. 

Заради отстранување на евентуалната неусогласе-
ност меѓу стенографските белешки и излагањето, . 
функционерот од претходниот став може да ја користи 
магнетофонската лента на која е снимено неговото 
излагање; 

4. АКТИ НА ВЛАДАТА 

Член 84 
За остварување на своите права, должности и од-

говорности утврдени со Уставот на Република Македо-
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нија и со законите, Владата донесува ̂ уредби, одлуки, 
упатства, решенија и заклучоци. 

Владата, ва-согласност со овластувањата утврдени 
со Уставот на Република Македонија и со законите, 
утврдува начелни ставови и насоки за работа на мини-
стерствата, другите органи на управата и управните 
организации. 

Член 85 
Владата со уредба го уредува извршувањето на 

законите и на другите прописи и општи арти на Собра-
нието, утврдува општи начела за внатрешната органи-
зација на органите на управата и уредува други односи, 
во согласност со Уставот на Република Македонија и со 
законите. 

Владата со одлука одлучува за одделни прашања и 
мерки за извршување на законите, другите прописи и 
општи акти на Собранието, основа стручни и други 
служби за своите потреби и заеднички служби за потре-
бите на Владата и на органите на управата. 

Владата со упатство го пропишува начинот на ра-
бота на органите на управата. 

Владата со решение врши именување и назначу-
вање односно разрешување од должноста на функци-
онери и раководни работници во Владата и во органите 
на управата, врши и други именувања и разрешувања за 
кои е овластена, одлучува за управни работи и други 
прашања од својата надлежност. 

Со заклучок Владата зазема ставови по праша-
њата што ги претресува на седницата, а за кои не се 
одлучува со друг акт. 

Владата утврдува начелни ставови и насоки во по-
глед на остваруваното на политиката на Собранието и 
извршувањето на законите и другите прописи и општи 
акти на Собранието и актите на Владата. 

Член 86 
Уредбите, одлуките, упатствата, насоките и реше-

нијата ги потпишува претседателот, односно потпрет-
седателот на Владата што претседавал на седницата на 
Владата. 

Известувањата за заклучоците на Владата ги пот-
пишува секретарот на Владата, ако за одреден заклу-
чок Владата или претседателот на Владата не одлучат 
да ги потпише претседателот на Владата односно пот-
претседателот. 

Член 87 

Уредбите, одлуките и упатствата во Владата се 
објавуваат во „Службен весник на Република Македо-
нија“, доколку Владата не одлучи да се објават во По-
себниот службен весник на Република Македонија. 

Решенијата се објавуваат, доколку така одлучи 
Владата, во „Службен весник на Република Македони-
ја“ или во Посебниот службен весник на Република 
Македонија. 

Владата може да одлучи да се објават и определени 
насоки и заклучоци на Владата. 

За објавување на прописите и за исправките на 
текстовите^ на објавените акти на Владата, се грижи 
секретарот на Владата. 

5. ПОСТАПКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИ 

Член 88 
Именувањето, назначувањето и разрешувањето од 

должноста на функционери односно раководни работ-
ници во органите на управата , во Владата и во Струч-
ната служба во Владата, го врши Водата . 

Член 89 

Предлогот за именување функционери кои рако-
водат со органите на управата и на другите функци-
онери во Владата, го поднесува претседателот на Вла-
дата, а предлогот за назначување раководни работници 
во органите на управата го поднесува функционерот кој 
раководи со органот на управата. 

Предлогот за назначување раководни работници 
во Стручната служба во Владата го поднесува секрета-
рот на Владата. 

Член 90 
Предлозите за именување, назначува^ и разре-

шување на функционерите и раководните работници се 
поднесуваат писмено до Владата. 

Комисијата за кадровски и административни пра-
шан,а на Владата ги разгледува предлозите за имену-
вање, назначува^, односно разрешува^ на функци-
онерите и раководни работници, Врши консултација по 
овие предлози со заинтересираните органи и организа-
ции и на Владата и доставува извештај со мислење од-
носно со образложен предлог. 

6. ПОСТАПКА ПО ПРЕДЛОГ ЗА УКИНУВАЊЕ 
ИЛИ ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ШТО ГИ 
ДОНЕСУВА ФУНКЦИОНЕР КОЈ РАКОВОДИ СО 

ОРГАН НА УПРАВА 

Член 91 

Предлог за укинување односно поништување на 
пропис што го донесува функционер кој раководи со 
орган на управата поднесува претседателот на Владата 
односно член на Владата, доколку смета дека таквиот 
пропис не е во сог ласност со законот или со пропис на 
Владата. 

Ако установи дека прописот што го донел функци-
онерот кој раководи со органот на управата, или од-
делни одредби од тој пропис односно од општиот акт, 
не се во согласност со законот и друг пропис, или со 
пропис на Владата, Секретаријатот за законодавство е 
должен да и укаже на Владата на таа неусогласеност и 
да предложи укинување односно поништуваа на тој 
пропис. 

Предлогот од став 1 на овој член се доставува на 
мислење до Секретаријатот за законодавство, кој сво-
ето образложено мислење ќе го достави до Владата и 
до функционерот кој раководи со органот на управата 
кој го донел тој пропис. 

Владата одлучува за укинување односно поништу-
вање на прописите на седницата на која е повикан да 
учествува поднесувачот на прописот односно на друг 
општ акт. 

7. ОДНОСИ НА ВЛАДАТА СО СОБРАНИЕТО, 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

7.1. Остварување на односите на Владата со Собрани-
ето 

Член 92 
Владата го известува Собранието за сите прашања 

од нејзина надлежност. 
Владата дава појаснување на поставените прашања 

на пратениците на Собранието и на искажаните ми-
ел ења во расправата по материјалите и актите што се 
разгледуваат на седниците на Собранието и на работ-
ните тела. 

Член 93 
Владата на барана на Собранието во рамките на 

својата надлежност, може да проучува одделни пра-
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тања од нејзината надлежност и за тоа да му поднесе 
извештај и да го известува за состојбите и појавите од 
областа на нејзината надлежност, 

Член 94 

Владата, во својство на овластен предлагач, подне-
сува предлог за донесување закон, нацрт, односно пред-
лог на закон, на друг пропис или општ акт што го 
донесува Собранието во облик и според постапка утвр-
дена со Деловникот на Собранието и со овој Деловник. 

Кога Собранието ќе побара од Владата мислење за 
материјал, предлог за донесување закон, нацрт, од-
носно предлог на закон, на друг пропис или општ акт, 
што не го предложила Владата, Владата утврдува ми-
слење на седница пред неговото разгледување во Со-
бранието. Своето мислење Владата го доставува до Со-
бранието писмено, а по исклучок може да овласти свој 
претставник да го изнесе мислењето на Владата на сед-
ница на Собранието. 

Член 95 
При утврдување на предлог за донесување закон, 

нацрт на закон и предлог на закон, на друг пропис или 
општ акт што Владата му го донесува на Собранието 
како и при разгледување на извештаи, анализи и други 
материјали Владата определува свој претставник кој ќе 
учествува во работата на Собранието и неговите ра-
ботни тела. 

Со поднесувањето на предлогот, односно матери-
јалот, Владата го известува Собранието за своите прет-
ставници. 

Член 96 
Генерално овластување да ја Претставува Владата 

во Собранието има претседателот на Владата. 
Член 97 

Владата определува свои претставници кои ќе уче-
ствуваат во работата на Собранието и неговите ра-
ботни тела. 

Владата може да определи и свои повереници кои 
ќе присуствуваат на седниците на работните тела. 

Член 98 
Претставниците и поверениците на Владата се 

должни да се придржуваат кон насоките и начелните 
ставови што Владата ги зазела за прашања што се пре-
тресуваат во Собранието и во неговите работни тела. 

Ако во претресот се покренат начелни и други 
позначајни прашања за кои Владата претходно не за-
зела став, претставникот на Владата е должен без одла-
гање да ја запознае за тоа Владата, односно претседате-
лот на Владата и да бара упатства за ставот што треба 
да го заземе по тоа прашање. 

Член 99 

Одговори на прашана на пратениците на Собрани-
ето, упатени до Владата во врска со работата на Вла-
дата или со работите од нејзината надлежност, дава 
член на Владата што ќе го определи Владата. 

Владата може да определи, одговор на пратеничко 
прашање да даде функционер кој раководи со орган на 
управата, кој не е член на Владата, ако прашањето е од 
областа што спаѓа во делокруг на органот со кој рако-
води, како и заменик на функционерот кој раководи со 
органот на управата. 

Владата може да одбие да даде одговор на поставе-
ното прашање, ако тоа прашање не се однесува на ра-
ботата на Владата или на работата од нејзина надлеж-
ност или да побара одговорот да го даде на првата 
наредна седница и за тоа го известува Собранието. 

7.2. Остварување на односите на Владата со Претседа-
телот на Република Македонија 

Член 100 
Владата ги остварува своите права и должности 

спрема Претседателот на Република Македонија во со-
гласност со Уставот на Република Македонија, закон и 
овој Деловник. 

Член 101 
Владата е должна по барање од претседателот на 

Републиката да заземе став, односно да даде мислење за 
определено прашање од надлежност на Претседателот 
на Републиката. 

7.3. Остварување на односите на Владата со органите 
на управата 

Член 102 
Во остварувањето на своите права, должности и 

одговорности, Владата ја усогласува и ја насочува рабо-
тата на органите на управата и може да утврдува на-
челни ставови во врска со спроведуваното на утврде-
ната политика и извршувањето на законите и другите 
прописи и општи акти на Собранието и на Владата, да 
им наложува на овие органи да донесуваат прописи и да 
преземаат мерки за кои се овластени, да утврдува ро-
кови за извршување на одделни задачи од нивниот дело-
круг и да бара да ја испитаат состојбата во областите од 
нивниот делокруг и да и поднесат на Владата извештај 
со соодветни предлози. 

Член 103 
Функционерите кои раководат со орган на упра-

вата во состав на министерствата, ги доставуваат из-
вештаите за работата на органот со кој раководат до 
Владата преку министерот, кој е должен кон таквиот 
извештај да достави и свое мислење. 

Член 104 

Функционерите кои раководат со органите на 
управата покренуваат иницијатива и предлагаат мерки 
во врска со спроведувањето на политиката и извршува-
њето на законите, другите прописи и општи акти на 
Собранието на Република Македонија и можат до Вла-
дата да бараат став по определено прашање во врска со 
спроведувањето на политиката, извршувањето на зако-
ните, другите прописи и општи акти на Собранието на 
Република Македонија. 

Член 105 
Претседателот или член на Владата може да под-

несе предлог за укинување или поништување на пропис 
што не е во согласност со закон, со друг пропис или 
општ акт на Собранието на Република Македонија од-
носно со пропис или општ акт на Владата. 

'Член 106 

За остварување на функциите на Владата во врска 
со надзорот над работата на органите на управата, Се-
кретаријатот за законодавство ги разгледува прописите 
што ги донесуваат функционерите кои раководат со 
органите на управата од гледиште на нивната усогласе-
ност со законот или друг пропис или општ акт на Со-
бранието на Република Македонија и прописите и други 
општи акти на Владата, како и од гледиште на един-
ството на правниот систем и за тоа на Владата и дава 
свое мислење. 
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7.4. Начин на остварување на соработката на Владата 
со владите на другите држави и со меѓународните ор-

гани и организации 
Член 107 

Владата соработува со владите на другите држави 
и другите органи и организации и со меѓународните 
органи и организации. 

Член 108 
Владата во рамките на своите права и должности, 

а врз основа на Уставот на Република Македонија, како 
и врз основа на меѓународни договори, соработува, одр-
жува и развива односи со органи и организации на други 
држави, како и меѓународни органи и организации. 

Владата ја остварува соработката со органи на 
други држави и меѓународни органи и организации, за-
ради активно учество на Република Македонија во раз-
вивање и унапредување на политичките, економските, 
културните и другите односи меѓу Република Македо-
нија и другите држави и меѓународни органи и органи-
зации кои се од интерес за Републиката, или за правата 
и интересите на нејзините граѓани. 

Владата ги остварува меѓународните посети, врз 
основа на програма, која се донесува секоја година. 

Меѓународните посети можат да се остваруваат и 
надвор од утврдената годишна програма, кога Владата 
ќе оцени дека е тоа од интерес на Републиката. 

Владата го утврдува составот на делегацијата. 

8. СОРАБОТКА НА ВЛАДАТА СО ОРГАНИТЕ НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

Член 109 
Соработката на Владата со органите на единиците 

на локалната самоуправа (општината) и со посебната 
единица на локалната самоуправа (градот Скопје), се 
остварува преку давање стручна и друга помош од зна-
чење за остварување и извршување на нивните задачи. 
Стручната помош се состои во: давање стручни ми-
слења и објаснувања за примена на прописите, за орга-
низациони и други прашања од интерес за правилно 
функционирање л унапредување на работата на орга-
ните на единицата на локалната самоуправа, за при-
мена на други прописи и нивно спорведување, за мето-
дот на работата, како и други видови на стручна и Друга 
помош. 

Член 110 
Во остварувањето на соработката, органите на 

единиците на локалната самоуправа и посебната еди-
ница на локалната самоуправа на Владата и доставу-
ваат податоци, информации и други материјали од зна-
чење за остварување на нејзините права и должности. 

9. СОРАБОТКАТА НА ВЛАДАТА СО ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА, УСТАНОВИТЕ, СТОПАНСКАТА КО-
МОРА НА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ АСОЦИЈА-
ЦИИ, ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 111 
Владата соработува со претпријатијата, устано-

вите, Стопанската комора, Задружниот сојуз и другите 
асоцијации за прашања кои се од значење и интерес за 
остварување на правата и должностите на Владата и. 
овие организации и нивните асоцијации. 

Во остварување на таа соработка, Владата осо-
бено: може да прибавува мислења и предлози за систем-
ски и други значајни прашања кои Св разгледуваат во 
Владата и нејзините работни тела; договорно со тие 
организации и асоцијации може да образува комисии и 
други работни тела за Подготвување на прописи, други 

општи акти, документи за општествено-економскиот 
развој; предлага преземање на соодветни мерки во 
областа на нивната работа; остварува меѓусебна раз-
мена на информативен и документационен материјал. 

Владата ги разгледува и предлозите и иницијати-
вите на субјектите од став 1 на овој член и по потреба ги 
повикува нивните претставници на седници на Владата 
и на нејзините работни тела. 

Член 112 

Во рамките на своите права и должности Владата 
може да соработува со политичките организации, опш-
тествените организации, здруженија на граѓаните, 
други форми на организирање и дејствување на'граѓа-
ните и со синдикатите. 

Член 113 

Владата остварува соработка со Уставниот суд на 
Република Македонија. 

10. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ВЛАДАТА 

Член 114 

За јавноста во работата на Владата се грижи прет-
седателот на Владата. 

Известувањето на јавноста за работата на'владата 
го организира Министерството за информации, во со-
гласност со насоките на Владата. 

Владата определува кои податоци и материјали 
мора да се чуваат како тајна, односно кои податоци и 
материјали можат да се објавуваат или на друг начин да 
и се ставаат на располагање на јавноста, дури по исте-
кот на определено време. 

Член 115 
Владата ја известува јавноста за својата работа 

преку: 
- издавање на соопштенија и билтени за позначајните 

прашања што се разгледуваат на седниците на Вла-
дата и за ставовите и заклучоците по нив; 

- организирање на конференции за печатот, радиото и 
телевизијата; 

- изјави на претседателот, потпретседателите и члено-
вите на Владата по одржаните седници по одделни 
прашања од посебно значење, кога Владата ќе 
оцени дека тоа е потребно. 

Член 116 
Работата на Владата ја следат акредитирани прет-

ставници на јавните гласила Заради поблиско запозна-
вање со прашањата за кои Владата расправа. ^ 

Владата обезбедува услови, претставниците на јав-
ните гласила да се запознаат со материјалите и со за-
клучоците и ставовите на Владата. 

Претставниците на јавните гласила кои ја следат 
работата на Владата ги акредитира Министерството за 
информации, со претходна согласност на претседате-
лот на Владата. 

Член 117 
Министерството за информации, во согласност со 

ставовите на Владата, се грижи за целосно, објективно 
и навремено известување на јавноста за работата на 
Владата, а посебно за организирање на конференции за 
печатот, радиото и телевизијата. 

За одржување на конференции за печатот, радиото 
и телевизијата, членовите на Владата и функционерите 
кои раководат со другите органи на управата, прет-
ходно го известуваат претседателот на Владата. 

Членовите на Владата и функционерите кои раково-
дат со другите органи на управата, по барање на Мини-
стерството за Информации им даваат определени ин-
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формации од својот делокруг и на претставници на 
странските средства за јавно информирање. 

И. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА 

Член 118 
За вршење на стручните и други работи за потре-

бите на Владата, претседателот, потпретседателите и 
членовите на Владата, Владата образува Стручна 
служба. 

Член 119 

Со Стручната служба на Владата раководи секрета-
рот на Владата. 

Секретарот на Владата, во однос на Стручната 
служба на Владата, има права и должности на функци-
онер кој раководи со орган на управата. 

И. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
Со влегувањето во сила на овој Деловник престану-

ваат да важат Деловникот за работа на Извршниот, 
совет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 28/86) и Одлуката за 
изменување и дополнување на Деловникот за работа на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Сл. весник на СРМ“ бр.30/88). 

766. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисадата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ - С. 

СРБИЦА - КИЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вана индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Лири-
ја“ - с. Србица - Кичево, се именуваат: 

Садик Садику, наставник во ЦОУ „Даме Груев“ во 
с. Ј. Доленци и 

Илми Зендели, наставник во ЦОУ „Даме Груев“ 
во с. Ј.Доленци. 

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

Број 10-2530/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

767. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник На СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашан^ на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КУЗМАН ЈО-

СИФОВСКИ-ПИТУ" - КИЧЕВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
рање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Куз-
ман Јосифовски-Питу" - Кичево, се именуваат: 

Слободан Трајковски, вработен во фабриката „Т. 
Цалевски“ - Кичево и 

Јоше Читлакоски, вработен во АД „Стопанска 
банка“ - Кичево. 

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

Број 10-2531/1 Претседател 
10 јуни 1992 година н а Комисијата за прашања на 

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

768. 
Врз основа на член 61 од. Законот за избор на 

органите на управување и4 на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР 

ВО ШТИП 

1: За членови на Конкурсната комисија за избор на 
индивидуален работоводен орган на Народниот театар 
во Штип, се избираат: 

Панче Насев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Васил Шумански,, директор на Домот на културата 
„Ацо Шопов“ - Штип. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстевски, с.р. 

Број 10-2532/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
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769. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛ-

ТУРА „25 МАЈ“ - ВАЛАНДОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Центарот за 
култура „25 Мај“ - Валандово, се избираат 

Божидар Ристевски, наставник во ЦОУ „Јосип 
Броз Тито“ - Валандово и 

Ристо Тодоров, секретар на ЗК „Анска Река“ -
Валандово. 

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

Број 10-2533/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИ-

ТО“ С. МУРТИНО - СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Мар-
шал Тито“ с. МуртинауСтрумица, се именуваат: 

Ванчо Златанов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, вработен во З З „Пирок“ с. Мокри-
ево - Струмица и 

Драги Ѓорѓиев, економист, вработен во Хотелот 
во Бања Банско. 

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

Број 10-2529/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
770. 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/77 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на седницата одржана на 10 јуни 1992 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО ,,ЈОВЧЕ ТЕСЛИ-

ЧКОВ" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

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

772. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на УСО „Јовче 
Тесличков" - Титов Велес се избираат: 

Катерина Костовска, правник, преземен работник 
во Министерството за правосудство и управа ПЕ - Ти-
тов Велес и 

Мариора Панчевска, педагог во ЦОУ „Јордан 
Хаци - Константинов - Џинот“ - Титов Велес. 

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

Број 10-2528/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВЕРА ЈОЦИЌ“ -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Вера Јоциќ“ - Скопје, се именуваат: 

Чедомир Поповски, индивидуален работоводен ор-
ган во ОУ „Стив Наумов“ - Скопје и 

Благоја Божиновски, професор, вработен во Опш-
тинскиот штаб во ТО - Гази Баба. 

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

771. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чили!мио и основно воспитание и образование („Служ-

Број 10-2519/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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773. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Од-
луката за овластување на Комисијата за прашања на 
Изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „МАКЕДО-

НИЈА“ - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Центарот за рехабилитација и образование „Македони-
ја“ - Скопје, се именуваат: 

Марко Димитров, директор на Училиштето за фи-
зичка култура „Мето Митевски - Брицо“ - Скопје, 

Благица Икономова, директор на Машинскиот 
училишен центар „Гоце Делчев“ - Скопје и 

Прим. Стојан Мирчев, доктор по медицина, педија-
тар во Здравствениот дом на град Скопје РЕ - Центар. 

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

Број 10-2509/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 

Број 10-2520/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

775. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско 

- уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86 и 51/88), и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашана на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-

блика Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на седмицата одржана на 10 
јуни 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ОПЕРА ПРИ 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ООЗТ Опера при Македонскиот народен театар се име-
нуваат: 

проф. Фимчо Муратовски, професор на Факулте-
тот за музички уметности и 

Ганка Самоиловска - Цветанова, асистент на Фа-
култетот за музички уметности. 

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

Број 10-2526/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

774. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БОРО И РА-

МИЗ“ С. РАДУША 
I 1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Боро и Рамиз“ с. Радуша се именуваат: 
Музафер Муртезани, директор на ЦОУ „Дрита“ с. 

Рашче и 
Нафи Срачини, дипл. социолог, вработен во ЦОУ 

„Борис Кидрич" с. Сарај. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

776. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЕДВАРД КАР-

ДЕЉ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Едвард Кардељ“ - Скопје, се именуваат: 

Фани Митановска, дипл. правник на работа во Од-
делението за општа управа - Кисела Вода на Министер-
ството за правосудство и управа и 

Вида Андреева, воспитувач во РО за згрижување и 
воспитание „Весели Цветови“ - Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ва! 1ото, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2521/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

777. 

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-
ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88,18/89,29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Од-
луката за овластуваме на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 
година, донесе ' 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТ-А ВО СОВЕТОТ НА ГРАДЕЖНО - МАШИН-
СКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ЧЕДЕ ФИЛИПОВ-

СКИ - ДАМЕ“ - СКОПЈЕ 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

Градежно-машинскиот училишен центар „Чеде Фили-
повски - Даме“ - Скопје, се именува Мице Мидевски, 
професор во ГУЦ „Здравко Цветковски4' - Скопје, 

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

Број 10-2505/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 

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

Број 10-2522/1 
10 јуни 1992 година тг Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстоски, с.р. 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

778. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/ 
86,17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именуван,ата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именуван,ата на седницата одржана на 10 
јуни 1992 година, донесе 

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

КЕДОНСКИ БРОД 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе во Центарот за социјална работа во 
Македонски Брод се именуваат: 

Наум Дејковски, доктор по медицина, специјалист 
по трудова медицина во Здравствениот дом Македон-
ски Брод и 

инж. Ѓорѓи Златевски, технолог во Фабриката 
„Сувенир“ с. Самоков - Македонски Брод. 

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

Број 10-2523/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
779. 

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МИЛАН ЈЕФТО-: 

ВИЌ" - С. ГОРОБИНЦИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Милан Јефтовиќ" - с. Горобинци, се именуваат: 
Драгомир Николов, наставник во ЦОУ „Гоце Дел-

чев“ - Свети Николе и 
. Радослав Тимовски, наставник во ЦОУ „М.М. 

Брицо“ - с. Лозово. 

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

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88,18/89,29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Од-
луката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛ-

КОВСКИ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

УСО „Коле Неделковски“ - Титов Велес, се имену-
ваат: 

Вера Гајдова, директор на ОУ „Трајко Андреев“ -
Титов Велес и 

Петре Ордевски, референт во ХТЗ во Крзнар-
ската индустрија „Димко Митрев“ - Титов Велес. 

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

Број 10-2504/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

781. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91), и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИ-

ТО“ С. СТРЕЛЦИ - КИЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Маршал Тито“ с. Стрелци - Кичево, се имену-
ваат: 

Ќазим Хасани, дипл. економист, вработен во АД 
„Керамика“ - Кичево и 

Мурат Исејни, продавач во ЗЗ „Агроснабдител" с. 
Шутово - Кичево. 

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

Број 10-2513/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашан,а на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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782. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилншно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувала на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ С. 

СРБИЦА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ ,Лирија“ с. Србица - Кичево, се именуваат: 
Демир Зенку, наставник во ЦОУ „Санде Шаро-

ски“ - Кичево и 
Ибиш Мустафа, вработен во ЦОУ „Даме Груев“ с. 

Ј. Доленци - Кичево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со д-енот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2514/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстеска, с.р. 

783. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ 

С. ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ - КИЧЕВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Даме Груев“ с. Јагол Доленци - Кичево, се име-
нуваат: 

Јоше Јосифовски, самостоен референт во ЛОС 
„Кичевопром" Кичево и 

Осм1Ш Челику, учител во ЦОУ „Маршал Тито“ с. 
Стрелци. 

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

Број 10-2513/1 
10 јуни 1992 година „ Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

784. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број. 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СЛОБОДА“ С. 

ДРУГОВО - КИЧЕВА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Слобода“ с. Другово - Кичево, се именуваат: 

Крсте Штерјоски, вработен во „Метропол" ООЗТ 
„Црвена ѕвезда“ - Кичево и 

Димитар Петкоски, дипл. филолог, вработен во 
Спомен дом на културата „Кочо Рацин“ - Кичево 

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

Број 10-2512/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
785. 

Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-
чилишна и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-' 
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КУЗМАН ЈО-

СИФОВСКИ ПИТУ“ - КИЧЕВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Кузман Јосифовски Питу“ - Кичево, се имену-
ваат: 

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

Зоран Настески, вработен во ЦОУ ,Лирија“ с. 
Србица - Кичево 

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

Број 10-2515/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

786. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) иЈЗдлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „САНДЕ ШТЕР-

ЈОСКИ" - КИЧЕВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Санде Штерјоски" - Кичево, се именуваат: 
Трајче Попоски, вработен во ТЕ „Осломеј“ и 
Дончо Бајдески, правник во ШС „Лопушник" -

Кичево 

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

Број 10-2517/1 
10 јуни 1992 година , Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

787. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за прсду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МИРЧЕ 

АЦЕВ“ С. ЛИСИЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Мирче Ацев“ с. Лисичани, се именуваат: 

Симо Стефаноски, вработен во Рудникот „Осло-
меј“ и 

Авнија Зејноски, дипл. економист, вработен во 
ПОС „Кичевопром" - Кичево 

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

Број 10-2516/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

788. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85,2/86,29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Од-
луката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „МИТКО ПЕН-

ЏУКЛИСКИ" - КРАТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
УСО „Митко Пенџуклиски“ - Кратово, се именуваат: 

Бранко Михајловски, заботехничар во Здравстве-
ниот дом во Кратово и 

Љубе Митевски, директор во трговија „Силекс" -
Кратово 

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

789. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СУ „ЕЛПИДА КАРА-

МАНДИ“ - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

СУ „Елпида Караманди“ - Битола, се именуваат: 
Зоран Ми оковски, одборник во СО - Битола и 
Петре Мицевски, одборник во СО - Битола. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2506/1 
10 јуни 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите.и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

790. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ИВО РИБАР 

ЛОЛА“ С. КУКУРЕЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Иво Рибар Лола“ с. Кукуречани, се именуваат: 

Милан Коруновски, одборник во СО Битола и 
Раде Домазетовски, одборник во СО Битола. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10 - 2511/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

Број 10-2501/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

791. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за прбду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број ЈО/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАЌА МИЛА-

ДИНОВЦИ“ - С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ Браќа Миладиновци“ с. Добрушево - Битола, се 
именуваат: 

Александар Марковски, одборник во Собранието 
на општина Битола(живее во с. Добрушево) и 

Благоја Златковски, работник, живее во с. Добру-
шево. 

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

блика Македонија“. 
Број 10 - 2507/1 

10 јуни 1992 година Претседател 
Скопје н а Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

792. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ ,ЈОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Гоце Делчев“ Битола, се именуваат: 
Љупчо Марковски, одборник во Собранието на 

општина Битола, вработен во ПОС „Транскоп" - Би-
тола и 

Никола Кимовски, одборник во Собранието на 
општина Битола. 

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

Број 10 -1508/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

793. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТИВ НА-

УМОВ“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Стив Наумов“ - Битола, се именуваат: 

Љупчо Тасевски, одборник во СО Битола и 
Евгенија Чаловска, одборник во СО Битола, вра-

ботена во ЈП „Водовод“. 

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

Број 10 - 2509/1 
10 јуни 1992 година т Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

794. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашана на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОВРЕ-

МЕНА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ВО ПРИЛЕП 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Центарот за современа ликовна уметност во Прилеп, се 
именува: 

Стеван Сарваноски, историчар по уметноста и ар-
хеолог, вработен во Институтот за старословенска кул-
тура во Прилеп. 

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

Број 10 - 2527/1 „ 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с. р. 

795. 
Врз основа на член 245 став 2 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91, „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 

„МИРЧЕ АЦЕВ“ С.БАЧ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Мирче Ацев“ с. Бан, се именуваат: 

Љупчо Спирковски, одборник во СО Битола, 
вработен во Детското одморалиште „Пелистер" - Би-
тола и 

Кире Видимче, одборник во СО Битола, вработен 
во РЕК - Битола. 

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

Број 10-2510/1 
10 јуни 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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796. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/ 
86,17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања ма 
изборите и именувањата на седницата одржана на 10 
јуни 1992 година, донесе 

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

ГЕВГЕЛИЈА 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе во Центарот за социјална работа во 
Гевгелија се именуваат 

Ристо Котев, економист, вработен во СОК на Ма-
кедонија - Гевгелија и 

Мара Ризова, наставник во ЦОУ „Владо Кантар-
џиев" Гевгелија. 

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

Број 10-2525/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања 
на ,изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

797. 
Врз основа ра член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/ 
85,2/86, 29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНО-
ЛОШКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „НИКОЛА КА-

РЕВ“ - СТРУМИЦА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Техничко-технолошкиот училишен центар „Никола 
Карев“ - Струмица, се именуваат: 

Лазар Дебејски, хемиски инженер, вработен во фа-
бриката за санитарна керамика „Македонија" - Стру-
мица и 

Јован Младеновски, шумарски инженер, вработен 
во ДИОС-ДОО „Возен парк“ - Струмица. 

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

в Број 10-2502/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески,с.р. 

Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 10 јуни 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ЈАНЕ САН-

ДАНСКИ“ - СТРУМИЦА 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

УСО „Јане Сандански“ - Струмица, се именуваат: 
Ефтим Пушкарев, финансиски директор во „Југо-

промет" - Струмица и 
Весна Танчева, дипл. правник, вработена во ПТТ -

Струмица. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2503/1 „ 
10 јуни 1992 година , Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

798. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 2/86, 29/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Од-
луката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 

799. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78,35/ 
86,17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на седницата одржана на 10 
јуни 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ МА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КУМА-

НОВО 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работниците во Центарот за социјална работа во Кума-
ново, се именуваат: 

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

Мира Трајковска, социјален работник, вработена 
во Заводот за вработување - Куманово. 

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

Број 10-2524/1 
10 јуни 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
800, 

Врз основа на член 39-е од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81 
40/87, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална 
политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ 
ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ДЕТСКИТЕ ОДМОРА-

ЛИШТА - ЛЕТО 1992 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува цената на услугите 

за престој на децата во детските одморалишта во Репу-
блика Македонија и износот на! надоместокот на тро-
шоците што паѓаат на терет на родителот. 
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Член 2 

Цената на услугите за престој на деца во детските 
одморалишта согласно стандардите, нормативите, ме-
рилата и критериумите за стекнување на доход, а за 
остварување на Програмата за работа во детските од-
моралишта, изнесуваат: 

а) десетдневен престој 

-езеро . . 45.500,00денари 

-планина 41.000,00 денари 

б) седумдневен престој . 31.900,00 денари 

в) еднодневен престој (пансион). . 4.600,00 денари 

г) ноќевање со доручек . . 3.200,00 денари 

По исклучок од ставот 1 точка (б) и (в) од овој 
член, можат да се користат поединечни оброци за кои 
цената на услугите се утврдува во износ од: 

а) појадок 620,00 денари 

б) ручек 1.820,00 денари 

в) вечера . 1.000,00 денари 

г) ужинка 400,00 - 500,00 денари 
Член 3 

Износот на надоместокот на трошоците за престој 
на деца во детските одморалишта што паѓа на товар на 
родителите, организирани преку Министерството за 
труд и социјална политика се утврдува во износ за: 

а) десетдневен престој 

-езеро 20.000,00 денари 

-планина . . 18.000,00денари 

б) седумдневен престој 14.000,00 денари 

в) еднодневен престој (пансион). . 2.000,00 денари 

г) ноќевање со доручек 1.400,00 денари 

По исклучок на став Год овој член, може да се 
користат поединечни оброци за кои цената на услугите 
се утврдува во износ од: 

а) појадок 400,00 денари 

б) ручек 800,00 денари 

в) вечера 600,00 денари 

г) ужинка 200,00 - 300,00 денари 
Организацијата за одмор и рекреација може да 

определи и понизок износ од утврдениот во став 1 на 
овој член, доколку со тој износ го обезбеди престојот 
на децата по утврдените нормативи. 

Разликата за пониско утврдениот износ од ставот 1 
на овој член од Правилникот паѓа на товар на организа-
цијата. 

Член 4 
За деца од семејства - корисници на основни права 

од Социјалната заштита - 50% од цената на услугите 
утврдени во членот 3 став 1 точка а и б од овој правил-
ник, за престој во одморалиштата ја надоместува Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

Член 5 
Цената на услугите од член 3 став 1 точка а и б на 

овој правилник ги содржи и трошоците за превоз на 
децата во детските одморалишта. 

Член 6 

Воспитните, инструкторски и здравствени работ-
ници ангажирани за спроведување на Програмата Лето 
-1992 г. имаат право на бесплатен престој и еднократен 
паричен надоместок од 10.000,00 ден. 

Член 7 
Цените на услугите утврдени во член 3 став 2 точка 

а, б, в, г и д се усогласуваат со цените на мало. 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот, на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1.У.1992 година. 

Број 11-3236 
20 мај 1992 година Министер 

С к о п ј е з а ТРУД и социјална 
политика, 

Илјаз Сабриу, с. р. 

Ш . 
Врз основа на член 29 од Законот за личните до-

ходи и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник на 
РМ“ бр 36/90,11/91, 38/91) и член 17, став 1 од Уредбата 
за начинот на определувањето на висината на надоме-
стоците за определени материјални трошоци и други 
примања на работниците во органите на управата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/ 
92), Комисијата за кадровски и административни пра-
шања на Владата на Република Македнија, на седни-
цата одржана на 6 април 1992 година ̂  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈ-

СТВОТО 

1. Висината на надоместокот за трошоците за од-
воен живот од семејството нд функционерите, раковод-
ните работници и работниците во органите за управата, 
се утврдува во износ од 40% од просечниот месечен 
личен доход по работник исплатен во стопанството на 
Републиката, во претходните три месеци. 

2. Се овластува Одделението за кадровски и персо-
нални работи во Владата на Република Македонија, по 
добивањето на службените податоци од Републичкиот 
завод за статистика, да ја определува висината На надо-
местокот согласно точка 1 од оваа одлука-^ за истото да 
ги известува сите корисници на Одлуката. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 17-2257 од 23.10.1990 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 април 1992 
година, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 17-1235 
10 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за 
кадровски и административни 

прашања, 
д-р Блаже Ристовски, с.р. 
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802. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на сед-
ницата одржана на 3 јуни 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Законот за мерките што можат 
да се преземат заради спречување и отстранување на 
нарушувањата на тековите на општествената репродук-
ција на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија 44 бр. 55/91). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 222/91 од 15 јануари 1992 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на законот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 
алинеја 4, член 61, член 68 став 1 алинеја 2, член 88 и 
член 91 од Уставот на Република Македонија. 

4. На седницата и на јавната расправа Судот утврди 
дека со член 1 став 1 од оспорениот закон се овластува 
Владата на Република Македонија да презема привре-
мени мерки заради спречувано и отстранување на нару-
шувањата на тековите на општествената репродукција 
во областа на финансиите и финансиските односи, де-
визното работење и девизната политика, монетарно -
кредитната политика, економско - финансиските од-
носи со другите републики и со странство, наплатата на 
определени надоместоци и критериумите за нивното 
распоредување, односите со Федерацијата и други еко-
номско - финансиски прашања. Со ставот 2 на овој 
член е определено дека овие мерки Владата ќе ги пре-
зема до донесувањето на системските закони. Според 
член 2 од Законот за преземените мерки Владата под-
несува месечен извештај до Собранието на Република 
Македонија. 

5. На јавната расправа претставниците на Собра-
нието на Република Македонија и на Владата на Репу-
блика Македонија истакнаа дека Законот има привре-
мен карактер и дека со него не се пренесуваат изречно 
законодавни овластувања, туку владата се овластува да 
презема мерки за извршување на постојните сојузни 
закони од соодветните области, што се преземени како 
републички, заради прилагодување на нивното извршу-
вање на условите во Републиката. 

На јавната расправа беше изнесено и мислење дека 
Уставот не содржи забрана за Собранието, со закон, во 
зависност од својата оценка за потребата од поголема 
ефикасност во остварувањето на соодветните односи, 
на Владата да и довери вршење на работите од неговата 
надлежност. Исто така, беше изнесено и мислење дека 
член 4 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија може да биде основ за отста-
пување од редовниот начин на постапувано на органите 
на Републиката, па во тие рамки и на Владата, која, 
иако со оваа одредба не е изречно овластена, може со 
свои привремени мерки да уредува односи од законо-
давната надлежност односно со кои времено може да се 
суспендираат одделни законски решенија. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на 
Република Македонија, една од темелните вредности на 
уставниот поредок во Републиката е поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 
Според член 61 од Уставот, Собранието на Република 
Македонија е претставнички орган на граѓаните и е 
носител на законодавната власт во Републиката, а спо-
ред член 68 став 1 алинеја 2, тоа донесува закони и дава 
автентично толкување на законите. Владата на Репу-

блика Македонија, согласно член 88 од Уставот, е носи-
тел на извршната власт и своите права и должности ги 
врши врз основа и во рамките на Уставот и законите. 
Според член 91 од Уставот, Владата ја утврдува поли-
тиката на извршување на законите и другите прописи 
на Собранието и е одговорна за нивното извршувано, 
предлага закони, републички буџет и донесува прописи 
за извршување на законите. 

Според член 126 став 1 од Уставот, при постоење 
на воена или вонредна состојба, Владата, во согласнос 
со Уставот и со закон, донесува уредби со законска 
сила. Според став 2 на овој член, ова овластување на 
Владата трае до завршувањето на воената или вонред-
ната состојба, за што одлучува Собранието. 

Според член 4 став 2 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Македонија доколку 
не се склучи договор со другите републики за правното 
наследство на СФРЈ и за меѓусебните односи, правното 
наследство и меѓусебните односи на Република Македо-
нија со другите суверени држави од СФРЈ се утврдуваат 
согласно со општите правила на меѓународното право. 
Според член 5 став 1 постојните сојузни прописи се 
преземаат како републички со надлежностите на орга-
ните утврдени со Уставот на Република Македонија. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
основен принцип во организацијата и вршењето на вла-
ста е поделбата на власта на законодавна, извршна и 
судска, со што се исклучува можноста со акти на носи-
телите на одделните функции на власта да се менуваат 
со устав утврдените односи во рамките на општото по-
стулирање на принципот на поделба на власта и на 
посебните облици на неговото остварувано. Во тие 
рамки, вршењето на законодавната функција не е само 
право, туку и обврска за Собранието, која не може, 
надвор од случаите утврдени во Уставот, со закон да се 
пренесува ниту на еден друг орган во уставниот систем, 
па во таа смисла, ниту на Владата. Релативната функ-
ција на Владата на Република Македонија, како носи-
тел на извршната власт, е ограничена само на донесу-
вано уредби и други прописи и општи акти за извршу-
вано на законите и другите прописи на Собранието, а̂  
изворно може да уредува општествени односи само при 
постоење на воена или вонредна состојба^, за чие про-
гласување и престанување одлука донесува Собранието 
односно Претседателот на Републиката. 

Тргнувајќи од тоа дека односите во областите во 
кои со оспорениот закон Владата се овластува да пре-
зема привремени мерки (финансиите, девизното рабо-
тено и девизната политика, монетарно - кредитната 
политика и економско - финансиските односи со стран-
ство) во најголем дел се уредени со сојузни закони, кои, 
согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија, се преземаат како 
републички, како и со оглед на тоа што овластувањето 
на Владата да ги презема тие мерки важи до донесува-
њето на републичките системски закони во тие обла-
сти, Судот смета дека мерките на Владата за чие презе-
мано се овластува со оспорениот закон можат да прет-
ставуваат начин на привремено изворно уредување на 
соодветните односи како материја на идните репу-
блички системски закони во тие области. Оттука, спо-
ред мисленото на Судот, содржината на наведеното 
овластување на Владата не е ограничена само на извр-
шувано на законите и на утврдување на политиката на 
нивното извршување, туку може да значи и овласту-
ваме, до донесуваното на соодветните републички си-
стемски закони, за поинакво уредувано на односите во 
тие области. Ова дотолку повеќе што за извршување на 
сојузните закони што се преземени како републички не 
е потребно посебно овластување за Владата на Репу-
блика Македонија што би се утврдувало со закон, затоа 
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што таквото овластување произлегува од член 5 став 1 
од Уставниот закон за- спроведување на Уставот. 

Судот, понатаму, смета дека единствена установа 
основа за привремените законодавни овластувања на 
Владата во услови на вонредни околности се одредбите 
на член 126 од Уставот, за чие активирање неопходен 
услов е одлука на Собранието односно на Претседате-
лот на Републиката. Во таа смисла, наведениот член 4 
став 2 од Уставниот закон има преоден карактер и ги 
утврдува правните извори за решавање на меѓусебните 
односи на републиките во врска со правното наследство 
на СФРЈ. Според мислењето на Судот, оваа одредба од 
Уставниот закон не може да се толкува надвор од наве-
дените односи и да и се дава карактер на основа на 
востановување на посебен вид вонредни околности, па, 
според тоа, ни како основа за овластување на Владата 
да донесува уредби со законска сила. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека со 
оспорениот закон, преку давањето овластување на Вла-
дата да презема привремени мерки, што не го исклу-, 
чува и овластувањето за уредување на односите во на-
ведените области, всушност врз Владата се пренесува 
дел од законодавната функција на Собранието надвор 
од уставно утврдените случаи и услови, поради што тој 
не е во согласност со наведените уставни одредби. 

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука. 

У. бр. 222/91 „ 
3 јуни 1992 година Претседател 

Скопје на-Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

803. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Правилникот за пра-
вата на инвалидите на трудот со преостанатата работна 
способност на работниците во Дрвно-индустрискиот 
комбинат „Црн Бор44 во Прилеп, донесен од Работнич-
киот совет на 28 септември 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во Комбинатот на начин 
предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 56/91 од 29 јануари 1992 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на член 18 од пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 

чито се постави прашањето за неговата согласност со 
закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот 
член 18 Лав 1 од Правилникот е предвидено надоместо-
кот поради помал личен доход да се определува во ви-
сина на разликата помеѓу просечниот личен доход 
остварен по час во годината која и претходи на годи-
ната во која настанала инвалидноста за работа со полно 
работно време, зголемен со процентот на порастот на 
личните доходи на сите работници во наредните години 
и за годината за која се определува разликата и просеч-
ниот личен доход по час што го остварил работникот на 
новите работи и работни задачи, на кои е распореден по 

станувањето на инвалидноста. Разликата на личниот 
доход според став 2 на овој член се утврдува во почето-
кот на годината за минатата година според личниот 
доход утврден со завршната сметка, а потоа разликата 
во висината на личниот доход по час утврден во став 1 и 
2 на овој член се множи со вкупниот број часови што 
работникот ги поминал на работа во годината. 

5. Според член 37-б точка 5 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 
89/89 и 44/90), кој, согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија, 
се применува како републички, осигуреникот кај кого 
постои преостаната способност има право на надоме-
сток поради помал личен доход од другата соодветна 
работа. Согласно член 37-ѓ паричниот надоместок од 
член 37-б точка 5 се определува во висина на разликата 
помеѓу валоризираниот просечен месечен личен доход 
што осигуреникот го остварил во годината на осигуру-
вањето, која и претходи на годината во која настанала 
инвалидноста и просечниот месечен личен доход што 
тој го остварува на друга работа, на која потоа е распо-
реден односно вработен. 

Согласно член 34 став 1 од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ 
бр. 18/83 и 4/89) осигуреникот со преостанатата работна 
способност кај кого е утврдено дека не е способен да ја 
врши својата работа со полно, ниту со помалку од 
полно работно време, а е способен да врши друга соод-
ветна работа со полно работно време, има право на 
распоредување на други соодветни работи и работни 
задачи. Согласно член 37 став 3 од овој закон, пак, 
осигуреникот кој е распореден на други соодветни ра-
боти и работни задачи има право на паричен надоме-
сток во висина на разликата меѓу чистиот личен доход 
што би го остварил на поранешните работи и работни 
задачи и чистиот личен доход што го остварил на рабо-
тите и работните задачи на кои е распореден. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
работникот со намалена работна способност, кори-
стејќи го правото на распоредуван^ на други работи и 
работни задачи, има право и на паричен надоместок кој 
треба да обезбеди работникот да не трпи материјални 
последици од настанувањето на инвалидноста односно 
од распоредувањето на друго работно место по тој ос-
нов, на кое со преостанатата работна способност не 
може да ги постигне оние резултати во работата што ги 
постигнувал на работното место пред настанувањето на 
инвалидноста. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Пра-
вилникот разликата на личниот доход се пресметува 
според просекот на личните доходи на сите работници, 
а не се определени елементите кои оврзможуваат утвр-
дување на личниот доход на работникот со преостана-
тата работна способност што би го остварил на пора-
нешната работа, Судот утврди дека со тоа не се обезбе-
дува работникот да не трпи материјални последици од 
настанување на инвалидноста, поради 11гго оцени дека 
оспорената одредба не е во согласност со означените 
законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

У. бр. 56/91 
13 мај 1992 година 

Скопје 
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О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О П Ш Т И Н С К И С У Д С К О П Ј Е I I - С К О П Ј Е 

ПрЈед овој суд р заведен граѓански спор за развод на брак по тужба 
на тужителот Пауновиќ Оливера од Скопје против тужениот Пауновиќ 
Петар од СкопЈе, сега со место на живеење во Америка во градот 
Њујорк, без позната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Пауновиќ Петар од СкопЈе, сега во градот 
Њујорк, Америка, да се Јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во овој суд или во истиот рок да Ја достави СВОЈ ата точна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се Јави во законскиот рок од 30 дена, ќе 
биде застапувал од привремен старател што ќе ги штити неговите 
интереси 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.Ж бр. 1533/92. (162) 

З А П И Ш У В А Њ Е В О С У Д С К И О Т Р Е Г И С Т А Р 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
4531У92 на регистарска влошка бр 1-18601-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност под 
фирма: Трговско претпријатие „Су - ма“ експорт - импорт д о о 
СкопЈе, се наоѓа на ул „Стоевска“ бр 21 б, Скопје, е основано на 
15 1У.1992 под ред бр. 1/92. Основач е Маргарита Ѓеорѓиева, од 
СкопЈе." Основачки влог е 8 000,00 денари. 

Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070227, 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, 
08020.1, 080202, 090131, 090132, 110303, 110909, 110309, 110109, 080190 

Претпријатието запишува и надворешна трговија- 070310,070320, 
како и посредување и застапување на странски фирми и продажба од 
слободни царински продавници Во правниот промет со трети лица 
друштвото настапува во свое име и за своЈа сметка и одговара со сиот 
СВОЈ имот. Друштвото во правниот промет со трети лица има целосна 
одговорност и неограничени овластувања Ѓеорѓиева Маргарита се 
именува за е.д. директор на друштвото со неограничени овластувања 
Во надворешно трговскиот промет лицето Маргарита Ѓеоргиева се 
овластува како е.д. директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4531/92 (1012) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
5027/92 на регистарска влошка бр. 1-10798-0-0-0 Ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата со следните податоци Досегашната 
фирма „Националшпед" А. Д Скопје, Д.О О. За превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај „Националтранс" Ц. О. Скопје, бул „Кочо Ра-
цин“' бб во иднина се менува и ќе гласц. Д.О О. за транспорт и трговија 
„Националтранс" експорт - импорт, Д О , СКОПЈС, бул „Кочо Рацин“ 
бб. 

Внатрешно трговскиот промет се проширува со следните дејно-
сти: 060501, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
0701^4, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110909 

Надворешно трговскиот промет се проширува со следните дејно-
сти 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5027/92. (1019) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
1687/91 на регистарска влошка бр 1-9184-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и 
вршење на надворешно трговски промет под фирк?а- Претпријатие за 
производство, промет и услуги „Градина - Импекс“ Ц О увоз - извоз -
СкопЈе. 

Седиште: с Љубин, Скопје 
Дејност- 07011 - трговија на мало, 070111 - леб, печива, млеко и 

млечни производи, 070112 - зеленчук, овошје и преработки, 070113 -
месо, живина риба и месни производи, 070114, 070121 - текстил и 
конфекција, 070128 - обувки, кожа, гума, пластика и пластични произ-
води, 070123 - метални и електрогехнички стоки, 070126,070127, 070132 
- друга трговија со мешовити стоки, 0702 - трговија на големо, 070211 -
жита и мелнички производи, 070212 - зеленчук, овошје и преработки, 
070213 - алкохолни и безалкохолни пијалаци, 070214 - добиток и жи-
вина, 070230 - возила, делови и прибор, 070223,1)70219 - разни животни 
продукти и производи за домашни потреби, 070250 - мешовити стоки, 
080190 - други угостителски услуги, 090140 - изработка на предмети од 
дрво, 070225 - хемиски производи, ѓубрива, бои и лакови, пластика и 
пластични производи. 

070310 - надворешна трговија со прехранбени производи 

070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските кон трети лица во правниот промет претпријатието 

одговара со сите средства целосно 
Лице овластено за застапување е Мујо Шкриељ, работоводен 

орган, директор, без ограничувања 
Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот про-

мет е МУЈО Шкриељ, директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1687/91 (1020) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
4046/92 на регистарска влошка бр 1-18973-0-0-0 го заниша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие со следните податоци.'Трговско 
претпријатие ^Минико" увоз - извоз д о.о., Скопје, ул „Демир ТраЈКо" 
бр. 39 

Претпријатието е основано со акт за основање од 1 април 1992 
година а основачи се. Васка Митревска и Слободанка Мандишева од 
Скопје. 

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, 110302, 
110303, 110309, 110902, 110909 

Во надворешно трговскиот промет претпријатието ќе ги врши 
следните дејности. 070310, 070320 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието ќе одговара со вкупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Васка Митреска, директор, без ограни-
чуван,а 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4046/92. (1021) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
9709/91 на регистарска влошка бр 1-16896-0-0-0 го запиша основањето 
на приватното претпријатие за трговија на големо и мало и услуги кое 
ќе работи под фирма Приватно претпријатие за трговија на големо и 
мало ч услуги „Јумона - комерц“ со, Ц О , Куманово Скратена ознака 
на фирмата е П П.Т У „Јумона - комерц“ со Д О Куманово Седиш-
тето на претпријатието е во Куманово ул „Тоде Думба" бр. 58, а 
основач е СТОЈКО Димчевски од Куманово ул. „Тоде Думба" бр. 58. 

Дејности. 050301, 050302, 090124, 090133, 110309, 1104фЗ, 110905, 
110909, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 
070128, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070223, 070224, 070111, 070225, 070226, 070230, 070Ј50. 

Средствата за основање од 12 000,00 денари ги обезбедува осно-
вачот. 

Ризикот за работење на претпријатието и за вложените средства 
ги сноси основачот, во висина на вложените средства. Во правниот ^ ^ 
промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за СВОЈ а 
сметка, а за обврските кон трети лица одговара со целокупниот СВОЈ 
имот. 

Лице овластено за застапување е СТОЈКО Димчевски, вршител на 
должноста директор, со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9709/91 (570) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег- бр. 
6517/92, на регистарска влошка бр. 1-20209-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишување на право на работење во надворешно трговски промет под 
фирма: Претпријатие за производство, трговија и услуги „Глис" Ц О. 
експорт-импорт Скогде, бул „Видое Смилевски Бато“ бр. 61/11-4 
(општина Кисела Вода) 

Претпријатието' е основано со акт за основање од 1.У1 1992 го-
дина, а основач е Трифунов Слободан од Скопје, бул. „Видое Смилев-
ски Бато“ бр 61/11-4. 

Дејности: 011320, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 
110909, 090189, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосно 
(Д.о.) 

Директор на претпријатието и застапник во областа на надво-
решно-трговскиот промет е Трифунов Слободан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6517/92 (1022) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 436/ 
92, на регистарска влошка бр 1-16276-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Приватното претпријатие за производство, промет и консал-
тинг „ПРОИНКО" ДОО - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 3. 

Претпријатието е, основано со акт за основање од 15.1.1992 го-
дина, а основач е Јанески Благоја 
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Дејноста 011810, 011721, 011724, 011729, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070131, 070132, 070140, 070150, 080201, 
080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110611, 
110612,110620, 110903,110905, 110909, 110304, 120190, 070310, 070320 

Од Окружниот сстопански суд во Скопје, Срег. бр. 436/92. (571) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
4106/92 на регистарска влошка бр 1-18778 -о-о-о, го запиша во суд-
скиот регистар основањето претпријатие во приватна сопственост и 
запишување право на вршење работо во надворешниот трговски про-
мет под фирма- Претпријатие за услуги и трговија на “големо и мало 
„РУДИ ГРАФ“, Ц О , експорт-импорт, Тетово, ул. „132" бр. 10. 

Основачи- Дарко Аврамоски од Тетово, ул „132" бр 10, и Кирил 
Аврамоски од Тетово, ул „132" бр. 10 

Дејности. 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110309, 110402, 110403, 110404. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Дарко Аврамовски, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4106/92. (1062) 

Окружниот стопански сум ита Скопје, со решението Срег. бр. 
3743/92, на регистарска влошка бр. 1-17051-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“, 
Д.О., Кавадарци, ул. „Зелен пазар“ бр. 1. поради издвојување од Ра-
ботната организација за основно воспитување и образование „Страшо 
Пинџур", Ц О., Кавадарци и конституирање во нов Работнички уни-
верзитет „Моша ПиЈаде", Ц О., Кавадарци, ул. „Зелен пазар“ бр 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3743/92. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
3744/92, на регистарска влошка бр. 1-17050-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното училиште „Тоде Хаџи Тефов“, 
Д.О , ул „Пионерска“ бр. 24, Кавадарци, поради издвојување од Ра-
ботната организација за основно воспитување и образование „Страшо 
Пииџур", Ц.О , Кавадарци, и конституирање во ново Основно учи-
лиште „Тоде Хаџи Тефов“, Д.О , ул „Пионерска“ бр. 24, Кавадарци 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3744/92 (658) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
3747/92, на регистарска влошка бр 1-17047-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното училиште „Пере Тошев“, Д О , ул 
„Партизанска“ бр 2, поради издвојување од Работната организација за 
основното воспитување и образование „Страшо Пинџур", Д О , Кава-
дарци, и конституирање во ново Основно училиште „Пере Тошев“ -
Росоман, Д О., ул. „Партизанска“ бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 37^7/92 (661) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
374ЈУ92 на регистарска влошка бр 1-17052-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното училиште „Страшо Пинѓур“, ул. 
,ЈДмкага Ангелов - Габерот“ бр 3, Кавадарци, поради издвојување од 
Работната организација за основно воспитување4 и образование 
„Страшо Пинџур", Д.О , Кавадарци, и конституирање во ново Основ-
ното училиште „Страшо Пинџур" ул. „Димката Ангелов - Габерот“ бр 
3, Кавадарци 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 3748/92 (662) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
1110/92, на регистарска влошка бр. 1-16195-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ Б ИС-КО-
МЕРЦ", увоз - извоз, ц о , Титов Велес, ул. „Моша Пијаде“ бр. 7 

Основач е Стојан Андов, ул „Моша ПИЈ аде“ бр. 7, Титов Велес 
Дејноста- 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, 060502; 060503; 060609; 080111, 080201, 
090212; 110309; 070310; 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка За обврските во правниот промет претприја-
тието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
но-трговскиот промет е Стојан Андов, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1110/92. (568) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
3749/92, на регистарска влошка бр 1-17045-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното училиште ,ЈДимката Ангелов Габе-
рот“ с Ваташа, ул „Страшо Пинџур" бр. 168, Д.О., поради издвоју-
вање од Работната организација за основно воспитување и образование 
„Страшо Пинѓур“, Д.О., Кавадарци, и конституирање во ново Ос-
новно училиште „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа, ул „Страшо 
Пинџур" бр. 168, Д О. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег бр 3749/92 (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег 3750/92, 
на регистарска влошка бр 1-17046-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар бришењето на Основното училиште „Тошо Велков - Пеието", 
Д О , Кавадарци, ул „Нов Белград“ бб, поради издвојување од Работ-
ната организација за основно воспитување и образование „Страшо 
Пинџур", Д О , Кавадарци, и конституирање во ново Основно учи-
лиште „Тошо Велков - Пепето', Д О , Кавадарци, ул. „Нов Белград“ 
бб 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3750/92 (664)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
3821У92, на регистарска влошка 1-17053-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното училиште ,ЈДимката Ангелов Габе-
рот“, Д О , Кавадарци, поради издвојување од Работната организација 
за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур", Д О., Кава-
дарци, и конституирање во ново Основно училиште „Димката Ангелов 
Габерот“, Д О., Кавадарци 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3821/92 (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
2218/92, на регистарска влошка бр. 1-7942-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет на мало и големо и туристичко 
посредување „САРА КОМ", извоз-увоз, ц,о , Скопје, бул „Јане Сан-
дански“ бр 19/2-3 Дејностите се прошируваат со- 012521, 012522, 
012524; 012611, 012612, 012613, 012621, 012622; 012623, 012691, 012699, 
012820,012830., 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2218/92 
(667) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
3745/92, на регистарска влошка бр. 1-17049-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц.О , 
Кавадарци, ул. „Цветан Димов“ бр. 1, поради издвојување од Работната 
организација за основното воспитување и образование „Страшо Пин-
џур", Д.О , Кавадарци, и конституирање во ново ОСНОРНО училиште 
„Гоце Делчев“, Д.О., Кавадарци, ул. „Цветан Димов“ бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3745/92 (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3746/92, ш регистарска влошка бр. 147048-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основното музичко училиште „Лазо Мицев -
Рале", Д.О , Кавадарци, поради издвојување, од Работната организа-
ција за основно воспитување и образование „Страшо Пннџур", Д О , 

Кавадарци, и конституирање во ново Основно училиште „Лазо Мицев -
Рале", Ц.О., Кавадарци 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3746/92 (660) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2336/92, на регистарска влошка бр 1-16836-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство и промет на големо и мало 
„МИКОС", експорт-импорт, д.о.о , Скопје, ул „Марко Крале“ бр. 36-
б, а основач е Мирослав Станоевски од Скопје 

Дејности: 070111, 070112, 070113; 070114, 070121, 070122; 070123, 
070124; 07()125; 070126, 070127; 070128, 070129, 070131, 070132; 070140; 
070150; 070211; 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250, 070260; 110309; 
110909, 080121, 080129; 080190, 110903; 0126, 012612; 012613, 090150, 
откуп на земјоделски производи, шумски билки и плодови. 

Во надворешниот промет дејности се: 070310; 070320, посреду-
вање во прометот со стоки и услуги; застапување во прометот со стоки 
и услуги; малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија, Италија, 
Австрија, Унгарија и Романија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања. За обврските сторени кон трети лица претпријати-
ето одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Мирослав Станоевски, дирек-
тор, со неограничени- овластувања во внатрешно и надворешно-тргов-
скиот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2336/92 (562) 
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Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 
9582/91, на регистарска влошка бр. 1-16755-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието во приватна сопственост за производство и 
промет „ТОМА-КОМЕРЦ", Д.О. , СкопЈе ул. „Скупи“ бр. 4/2. Прет-
пријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 15.Х11.1991 година, а 
основачи се Па вл оски Томо и Па вл оска Виолета. 

Дејности. 050302; 060502; 060602; 070111; 070112, 070113; 070114; 
070121; 070122, 070123, 070124, 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 
070132; 070140; 070211, 070212, 070213; 070211; 070214, 070219; 070221; 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226; 070229; 070230, 070250; 070260; 
070310, 070320, 110949; 012623; 012909. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 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 во внатрешен и надворешен трговски 
промет е Павлоски Томо, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9582/91 (563) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 630/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16319-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар „АЛ-МИ“ - Претпријатие за трговија на големи и мало, 
Д О.О , извоз-увоз - Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 44Л1-4 Прет-
пријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 21.1.1992 година, а 
основач е Коста Грозданов од Скопје. 
Дејности. 070111; 070112,070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124, 
070125; 070126, 070127, 070128; 070129; 070132, 070140; 070150; 070211, 
070212, 070213; 070214; 070219; 070221, 070222; 070223; 070224; 070225 
070226; 070227; 070229, 070230; 070250, 070260, 07024; 110303; 110309, 
110905; 110909. 
Претпријатието ќе биде застапувано од основачот Коста Грозданов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 630/92 (546) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2552/92, на регистарска влошка бр 1-16870-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет „КОМЕС", експорт-импорт, 
Д.О.О. - Скот е, ул „Сава Ковачевиќ“ бр. 23. 
Претпријатието е основано со договор за основање на 4.Ш.1992 година, 
а основачи се Оскар Клеменчиќ и Света Максимовиќ 
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; 110109; 110309; 
110909. 
Надворешна трговија. 070310, 070320; застапување на странско лице, 
продажба на стоки во слободни царински продавници, продажба на 
стоки од консигнациони складови, посредување, реекспорт. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Света Максимовиќ, директор, без ограничување.Неогра-
ничени овластувања, целосна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2552/92 (565) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 759/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16552-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало, производство, 
угостителство и туризам „Костал Комерц“, Д.О. , увоз-извоз - СкопЈе, 
ул „Ѓорги Попристов“ 6/2-11 
Дејности- 07011, 070111; 070112, 070113; 070114, 070121, 070122, 070123; 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128; 070129; 070131, 070132; 070140; 
070150; 07021, 070211, 070212, 070213; 070214; 070219, 07022; 070221; 
070222, 070223; 070224, 070225, 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
080190, 080201; 080202; 090160, 090181; 09018; 012310, 012321; 012322; 
012323; 012324, 012421, 05030, 050301; 050302, Ц0404, 110905; 110909; 
110304; 070310, 070320 

Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 23.1.1992 го-
дина, а основачи се Трачевски Стојан од Скопје, ул. „Горѓи Попри-
стов“ 6/2-11 и Доневски Ламбро од Скопје, ул. „Аугуст Цесарец" 3/3-4. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со целиот свој имот. “ 
Трачевски Стојан е директор на претпријатието без ограничување, 
како и застапник во внатрешно и надвоирешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 759/92 (566) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1795/92, на регистарска влошка бр. 1-16575-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното Производно-трговското претпријатие „МАТЕЈ“, 
д.о., Скопје, ул. „Пржино“ бр. 24-6. 
Основач е Богатиновска Љубинка од Скопје, ул. „Пржино“ бр. 24-6, а 
претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/92 од 16.11.1992 
година. 
Дејности: 013072; 013099; 070111; 070114; 070123; 070124; 070126; 070127; 
070129; 070132; 070211; 070212; 070213; 070219; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070250, 090179; 110309; 110909 
Надворешна трговија: 070310; 070320; застапување и посредување во 

надворешнотрговскиот промет Неограничени овластувања, целосна 
одговорност. 
Лице овластено за застапување на внатрешно и надворешнотрговски 
промет е Богатиновска Љубинка, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1795/92 (567) 

Окружниот стопански суд во Скогце, со решението Срег. бр. 
1102/92 на регистарска влошка бр 1-11239-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет на големо и мало „ТИП-КО-
МЕРД", Д.О. , Титов Велес, ул. „Алексо Демниев“ бб 

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет Андова Билјана, директор, без ограничување, а се 
запишува новиот застапник Петров Стефан, директор, без органнчу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1102/92 (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10373/91 на регистарска влошка бр. 1-16082-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар: Претпријатието за промет и услуги „Душан Митрески“ 
со Д О. Скопје, ул. „Вук Караџиќ" - М. Брод, а основач е Драгиша 
Митрески 

Дејности. 012001, 012201, 012310; 012321, 012322; 013121; 013903; 
050100; 07011, 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07021; 070212; 070213. 070214. 
070215; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 
070310; 070320, 080190, 090123; 090129; 090140; 090183; 110302; 110303; 
110309; 110404, 110620; 110903; 110909. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара це-
лосно. Директор на претпријатието е Митрески Драгиша, без ограни-
чување. Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка, а за преземените обврски во правниот промет одговара со 
целокупниот имот 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10373/91 (553) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 79/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16034-0--0-0, го запиша во судскиот 
регистар Трговското претпријатие на големо и мало „Бамка", увоз--из-
воз, Д. О. Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр 2 0 / ^ , Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/92 од 
08.1.1992 година, а основач е Татјана Ланчевска. 

Дејности: 070112; 070114; 070211; 070213; 070219; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229,070230, 070260; 070310; 070320; 110309. 

Претпријатието во правниот промет се трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Татјана Ланчевска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 79/92 (554) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
11Ш92, на регистарска влошка бр. 1-16197-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Д. О. О. „ТРАДИ-КОМ" за производство, промет на 
големо и мало, увоз-извоз - Скопје, ул. „Рузвелтова“ 2/3 А-Скопје. 

Дејноста: 012612; 012322; 012323; 012324; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 110309; 
080190; 080129; 080202; 090131; 090140; 070230; 070310; 070320. Застапу-
вање на странски лица во Југославија; работи за посредување за надво-
решниот-трговскн промет; увоз-извоз на стоки и услуги к) малогранич-
ниот промет со сите соседни земји на СФРЈ: Австрија, Албанија, 
грција, Романија, Унгарија и Бугарија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. Лице овластено за настапување во внатрешно и 
надворешно трговско работење е Душко Николовски. 

Делоска одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1118/92 (555) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сјрег. бр. 
1896/92, на регистарска влошка бр. 1-16470-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар. Претпријатието за промет на големо и мало, услуги и 
производство „15 Јануари“, Д. О. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Желез-
ничка“ бб. Скратен назив: ПП УЛ „15 Јануари“, Д. О. О., увоз-извоз, 
Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/92 од 
17.Ш.1992 година, а основач е Ѓорѓиевска Браннславка. 

Дејноста: 012612; 012613; 012614; 012621; 012622; 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; 080190; 090150; 090201. 

Дејноста во надворешно трговскиот промет- 070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметка 
За обврските настанати во правниот промет се трети лица прет-

пријатието одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ. 
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Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет е Ѓорѓиевска Браниславка, директор, без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1896/92 (556) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
10912/91, на регистарска влошка бр 1-15462-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Производно трговско, услужно транспортно претприја-
тие „ЕВРО ИМПЕКС“, Д О. О , експорт-импорт - СкопЈе. ул „Лир-
ска“ бр 17 Основач на претпријатието е Иван Георгиев, ул „Радишан-
ска" бр 25, Скопје Основачот не одговара за обврските на претприја-
тието, а ризикот го сноси до висина на вложените средства Основачот 
вложува основни средства за почеток на работењето во износ од 
15 000,00 денари 

Дејност 011311, 011312, 011313, 011315, 011320, 012321, 012322, 
013041, 013400, 013500, 060502, 090129, 090160, 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, 100303, 110909, 013021, 013022, 013010, 070310, 
070320 

Претпријатието го претставува и застапува основачот Иван Геор-
гиев КОЈ е овластен за застапување и во надворешно трговскиот промет 
Претпријатието во правниот промет со трети лида истапува во свое име 
и за своЈа сметка Претпријатието за преземените обврски одговара со 
сите свои средства 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10912/91 (557) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр, 
2067/92, на регистарска влошка бр 1-16730-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар 

Претпријатието за услуги, промет на големо и мало и посреду-
вање „ТЕРМОИНВЕСТ", Ц О , Скопје, бул „Партизански одреди“ 
бр 27/а/23, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр, 
01/92 од 03 11 1992 година, а основаа е Јакимовски Мирче од Скопје. 

Дејност 011320, 050301, 050302, 110402, 110403; 110404, 110903, 
110309, 110303, 110909, 011312, 011313, 011319, 011314, 011413, 011420, 
070123, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224; 
070225, 070260 

Дејности во надворешно трговскиот промет. 070310, 070320 
Во свое име и за своЈа„сметка. 
Целосна одговорност 
Лице овластено за застанување е Јакимовски Мирче, директор, 

со неограничена одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2067/92 (558) 

Дејности 080112, 080119, 080121, 080201, 080202, 012421, 060501, 
060502, 113001, 11303, 11304; 07011; 070111; 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123; 070124, 070125; 070126, 070127, 070128; 
070129; 07013, 070130; 070140; 070150, 07021,070211; 070212, 
070213,070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223,070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250; 070260; 110301, 110909, 

Дејности на надворешно работење: 07031-070310, 07031-070320; 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10855/91 (576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 853/ 
92 на регистарска влошка 1-15987-0-0-0 го запиша во судскиот регистар 
следното Производно трговско услужно претпријатие „КОСМО-
ПРОМ" Д О О Експорт-импорт ул. „Партизански одреди“ бр 47 
Скопје 

Претпријатието е основано со Договор за основање бр 01-01 од 
27 I 1992 година, а основач е Бошковиќ Божидар од Скопје 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114; 070121; 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070211, 070212; 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230; 070240, 070250, 070260, 011315, 080111, 
080112, 080113, 080190, 080202, 110303, 110304, 110309, 110909 

Претпријатието ќе се занимава и со надворешно трговско рабо-
тење 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, 
Италија, Албанија, Романија, Унгарија, Австрија и Турција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во Правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства Бошковиќ 
Божидар, директор без ограничувања, овластено лице со неограничени 
овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 853/92 (577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 803/ 
92 на регистарска влошка 1-8688-0-0-0 го запиша во судскиот регистар 
следното Одлука за промена на основач (истапување) од 20 I 1992 
година Од претпријатието истапува основачот Ивановски Гоче 

Основачкиот влог на основачот КОЈ истапува Ивановски Гоче 
истиот го пренесува на основачот КОЈ останува Алчнев Борислав 

Воедно основачот КОЈ останува Ахчиев Борислав се именува за 
директор и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничу-
вања . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 803/92 (606) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
2717/92, на регистарска влошка бр 1-1600-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Акционерското друштво за производство на нафтени дери-
вати Рафинерија на нафта „Скопје“, П О , Скопје 

Во внатрешен промет се проширува следната дејност 110109; 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2717/92. (559) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 560/ 
92 од 09 111.1992 година на регистарска влошка 1-15851-0-0-0 го запиша 
во судскиот регистар основањето на трговското услужно производно 
претпријатие „РАДЕКС-ПРОМЕТ" ДОО извоз-увоз, Скопје Седиш-
тето на претпријатието е на ул. „Атинска“ кула 2, локал 10, Скопје 
Основач на претпријатието е Александар Попов од Скопје, ул. „Анкар-
ска" бр 31/39 Основачот не одговара за обврските на претпријатието, 
а ризикот го сноси до висина на вложените средства Основачот вло-
жува основни средства за почетокот на работењето во износ од 
26 000,00 динари 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
070211, 070212; 070213, 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070230, 
070250, 070121; 070122,1)70123, 070124, 070125, 070128; 070129; 070130, 
070131, 070132; 070140, 090209; 110302; 110303, 110309; 110909; 013021, 
013022; 013010; 070310, 070320, 
Претпријатието го претставува и застапува основачот Александар По-
пов кој е овластен за застапување на претпријатието и во надворешно 
трговскиот промет Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува всѓ свое име и за с БОЈ а сметка Претпријатието за преземената 
обврска одговара со сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 560/92 (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
10855/91 од 27 11.1992 година на регистарска влошка - 1-15386-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост со следните податоци. Претпријатие за производство, уго-
стителство, туризам и трговија на големо и мало „ЗЕНИТ КОМЕРЦ“, 
Ц О., експорт-импорт - Куманово со седиште на ул „Ленинова“ 38-а, 
Куманово. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
3171/92 на регистарска влошка 1-17580-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното Претпријатие за промет и услуги „УНИГРАНТ" 
извоз-увоз, Ц О , Скопје, ул „Петар Манџуков“ бр 9-6 

ОСНОВАЧ. Дејановска Зорица, со одлука за основање од 
16 111 1992 година 

ДЕЈНОСТИ 0701, 07011, 070111, 070112; 070113, 07012, 070121; 
070122, 070123; 070124, 070126, 070127; 070128; 070129, 0702, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223; 070224, 
070225 , 070226, 070229; 070250, 090122, 090131, 090132; 090181, 090209, 
110309; 110905, 110909, 

Во надворешно трговскиот промет ги врши следните работи 
070310,070320 надворешна трговија со прехрамбени производи и непре-
храмбени производи Во правниот промет со трети лица претпријати-
ето настапува во 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 во внатрешниот и надворешниот 
промет е основачот Дејановска Зорица, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3171/92 (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
10434/91 на регистарска влошка 1-17146-0-0-0 го Запиша во судскиот 
регистар следното Претпријатие за трговија на големо и мало и де-
ловни услуги „ЗОТЕКОМЕРЦ", Ц О , Скопје, ул „Рад шпанска“ згр 
17 вл. 1 стан 28 С коп Ј е Основач на претпријатието е Зотевеси Стојче 
со одлука за основање од 25 XI 1991 година 

ДЕЈНОСТИ. 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 
070222, 070223, 070224, 070250, 0701, 07011,070111, 070112, 070113, 
070114; 07012; 070123, 070124; 070132, 110303, 110309, 110620, 110903; 
110909, 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка, за своите обврски сторени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, а 
основачот не одговара за обврските на претпријатието 

Директор на претпријатието е Зотевски Стојче, директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10434/91 (610) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 66/92 
од 31 Ш.1992 годината, отвори стечајна постапка кон ПП „Лагово ко-
мерц“ од с Лагово која не Ја спроведува и истата Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1038) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 60/92 
од 31 Ш 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Вемира“ од 
Прилеп, коЈа не Ја спроведува и истата Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1039) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 51/92 
од 31 III 1992 година, отвори стечајна постачка кон ПП „Арена“ При-
леп, која не ја спроведува и истата Ја заклучува 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1040) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг бр 63/92 
од 31 Ш 1992 година отвори стечајна постапка кон ЈТП „Мари Маркет" 
Прилеп која не Ја спроведува и истата Ја заклучува 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1041) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 84/92 
од 27 V 1992 година отвори стечајна постапка кон должникот 3 3 „Бул“ 
од Охрид 

За стечаен судиЈа го определи Коста Споа, судија во Окружниот 
стопански суд во Битола, а за стечаен управител Спиро Тодоровски од 
Охрид, ул „Васил Главинов“ бб 

Се покануваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да ги пријават своите побарувања до стечајниот совет со два 
примероци со докази, таксирани со 100 денари судски такси 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи НЈ 
16 VII 1992 година во 8,30 часот во Окружниот стопански суд во Би-
тола 

Се повикуваат должниците долговите кон должникот да ги нами-
рат без одлагање 

у Огласот е објавен на огласната табла на судот на 4 VI 1992 го-
дина 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 1254/91 од 27 Ш.1992 година отвори стечајна по-
стапка над Претпријатието за промет на големо „Трок" - Скопје 

За стечаен судија се именува Надица Раичкович, судија на ОВОЈ 

суд. 
За стечаен управник се определува Стамат Стаматовски од 

Скопје, ул „Париска“ бр 19-Б тел 258-067. Се повикуваат доверите-
лите 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 приме-
роци со докази. 

Се задолжуваат должници-те да ги намират долговите без одла-
гање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на стечајниот должник на 7 VII 1992 година во 8,20 
часот во соба бр 81 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1033) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд СТ бр 1083/91 од 5.У 1992 година отвори стечајна постапка 
над Претпријатието „Спрингс" - СКОПЈС 

За стечаен судиЈа се именува Мирјана Немет, судија на ОВОЈ суд 
За стечаен управник се определува Владо Атанасовски од 

Скопје, ул „Рузвелтова" бр 62-а-1/2, тел 230-715 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должните да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
ОВОЈ суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат долж-
ниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник на 10 IX 1992 година во 10,40 
часот во соба број 60а во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1055) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решеЈ^ието 
на ОВОЈ суд Ст бр 1296/91 од 29 V 1992 година отвори стечајна постапка 
над Приватното претпријатие „Ваташа и ром“ од Кавадарци 

За стечаен судир се именува Бранко Орданоски, судија на ОВОЈ 
суд 

За стечаен управител се определува Киро Грков од Кавадарци, на 
работа во „МИК“ Кавадарци Се повикуваат доверителите на стечај-
ниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон, сте-
чајниот должник без одлагање Се закажува! рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 
3 IX 1992 година, во 9,30 часот во соба броЈ 81 на ОВОЈ суд (1023) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје - (1023) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 79/91 од 16 111 1992 година ја заклучи стечајната 
постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „Ика ко-
мерц“ ДОО Скопје, По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник се брише од регистарот на претпријатијата во овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1024) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението' 
на ОВОЈ суд Ст бр. 288/92 од 4 I I I 1992 година отвори стечајна постапка 
над претпријатието за промет на големо и мало со прехранбени и 
непрехранбени производи „Центар Промет“ - од Скопје 

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија на ОВОЈ 
суд 

За стечаен управник се определува Владо Стефановски од 
Скопје, ул ,,Јуриј Гагарин" бр 37, тел 227-300 Се повикуваат довери-
телите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријавило два 
примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите кон стечајниот должник без одлагање Се закажува рочиште за 
испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот 
должник за ЗЛХ 1992 година во 8,20 ч во соба бр 81 на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1025) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст.бр 142/90 од 15 У.1992 година ЈА заклучи стечајната 
постапка над стечајниот должник Производно трговско претпријатие 
„Југоекспорт" во стечај од Скопје. По правосилноста на решението 
стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатија во ОВОЈ 
суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1034) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 607/91 од 8 V 1992 година ЈА заклучи стечајната 
постапка над Градежно занаетчиската задруга „Хит Градба“ од Скопје 
По правосилноста на ова решение, стечајниот должник се брише од 
регистарот на претпријатија во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1026) 

Со решението Ст. бр 42/92 од 1 VI.1992 година Окружниот сто-
пански суд во Битола отвори стечајна постапка кон должникот ПП 
„Столар“ од Прилеп, која не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1035) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 54/92 
од 31.П1 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Арена“ - При-
леп, КОЈ а не Ја спроведува и истата Ја заклучува 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1036) 

Окружниот стопански суд во Битола со решение Ст бр 27/92 од 
27 V 1992 година отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Бети“ 
с Канатларци, која не се спроведува и се заклучува (1037) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 137/90 од 21 IV 1992 година Ја заклучи стечајната 
постапка над Градежно занатската услужна задруга „СЈаЈ" од Скопје 
По правосилноста на решението стечајниот должник се брише од реги-
старот на претпријатија во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1030) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 958/91 од 9 IV 1992 г отвори стечајна постапка над ЗК „Про-
грес“ - Дебар 

За стечаен судија се именува судија Мирјана Немет 
За стечаен управник се определува Мунир Џелили од Дебар, ул 

Атанас Илиќ бр 71/12, тел 096/81-157 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват садите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
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„Службен весник на Република Македонија“ при стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат долж-
н и ц и да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечајниот должник на 1 IX 1992 година во 12,00 часот 
во соба бр 60а во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1032) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Л бр 23/92 од 15 V 1992 година, Ја заклучи ликвидационата 
постапка над Претпријатието за промет и услуги на големо и мало 
„Јанкомерц" експорт-импорт од СкопЈе По правосилноста на решени-
ето ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријати-
јата во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1029) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст бр 195/91 од 10 VI. 1992 година, е заклучена стечајната постапка 
над 3 3 „Могила“ с Секирник ( 

По правосилноста на решението 3 3 „Могила“ с Секирник се 
брише од регистарот на претпријатијата 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Сто-
панскиот суд на Македонија, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот 

Од Окружниот стопански суд во Штип (1043) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст бр 19/90 од 11.VI.1992 година е заклучена стечајната постапка над 
33 „Иловчанка" с. Иловица 

По правосилноста на решението 3 3 „Иловчанка" с Иловица се 
брише од регистерот на претпирјатијата 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Сто-
панскиот суд во Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 

Од Окружниот стопански суд во Штип (1044) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната по-
стапка над ЕМЗ „Искра“ - Струмица Ја заклучува По правосилноста 
на решението Ст бр. 22/91 од 25 VI 1992 година, ЕМЗ „Искра“ - Стру-
мица се брише од судксиот регистар Доверителите имаат право на 
жалба во рок'од 8 дена од објавуваното преку ОВОЈ суд до Стопанскиот 
суд на Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (1045) 

Окружниот стопански суд во Штип Ја заклучува стечајната по-
стапка на 3 3 „Беласица“ с. Костурино; Струмица. По правосилноста на 
решението Ст бр 29/90 од 25 V 1992 година 3 3 „Беласица“ с Косту-
рино се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на 
жалба во рок од 8 дена од објавувањето до'Стопанскиот суд на Македо-
нија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (1046) 

Окружниот стопански суд во Штип Ја заклучува стречајната по-
стапка над 3 3 „Златна Котлина“ с. Еднокуќево По правосилноста на 
решението Ст.бр. 17/90 од 25.V 1992 година ќе се брише од судскиот 
регистар Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од 
објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (1047) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст бр. 56/92 -од 18 VI. 1992 година е заклучена стечајната постапка на 
СЗ „Разностан“-Струмица 

По правосилноста на решението СЗ „Разностан" Струмица се 
брише од регистарот на претпријатијата 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Сто-
панскиот суд на Македонија во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (1048) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на овој суд Л.бр 25/92 од 15 V.1992 година ја заклучи ликвидационата 
постапка над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија 
„АЛИС - ИНТЕРНЕЈШН" Д О.О експорт импорт од Скопје, по пра-
восилноста на решението ликвидациониот должник се брише од реги-
старот на претпријатијата во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1027) 

Окружниот стопански суд во Скпоје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Л бр. 2/92 од И 1П 1992 година Ја заклучи ликвидационата 
уостапка над Трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, 
домашен и меѓународен транспорт „Бртранс" од Скопје По правосил-
носта на решението ликвидациониот должник се брише од регистарот 
на претпријатијата во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1028) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Л бр 74/90 од 31 XII 1991 година Ја заклучи ликвидационата 
постапка над Претпријатието за проектирање, градежни работи и про-
мет на големо „Макинтеграл" П О од Скопје По правосилноста на 
решението ликвидациониот должник се брише од регистарот на прет-
пријатијата во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1031) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Патна исправа бр. МБ 156465/84, издадена од УВР - Скопје на 
име Мафија Рамадани, ул „Црногорска“ бр 61-а,СкопЈе (1746) 

Патна исправа бр МБ 835173/90, издадена од УВР Скопје на име 
Сание Рамадани, ул „Црногорска“ бр. 61-а, Скопје (1747) 

Патна исправа бр. МБ 835379/90, издадена од УВР - Скопје на 
име Садика Синани, ул „Црногорска“ бр. 61-а, Скопје (1748) 

Чекови од бр 535317 до 535326, издадени од Комерцијална банка1 

АД - Скопје на име Андон Карашовски, Скопје (1750) 
Чековна картичка бр. 41924/49 и чекови од бр. 496271 до 496287, 

издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Аврам Имев, ' 
Скопје (1751) 

Решение У.пр бр. 12-11580 од 3.1 1992 година, на име Исмет 
Мусли, СКОПЈС (1752) -

Патна исправа Ор МБ 620187/88 година, издадено од УВР - Дебар -
на име Едип Ќормсмети, ул „Павле Џековски“ бр 20 Дебар (1753) 

Патна исправа бр МБ 321718 на име Ѓорев Тони, ул „БЛЦЈГОЈ 
Давков“ бр 1, нас. Глишиќ, Кавадарци (1754) 

Патна исправа на име Мезини Абдула, ул. „113" бр 16, Тетово 
(1755) 

Патна исправа бр МБ 115355 на име Амет Идризи, с М. Речица, 
Тетово (1756) ' 

Патна исправа бр МБ 775388 од 23 III 1990 година, издадена од 
УВР - Кичево на име Нуредини Илир, ул „Прилепска“ бр. 5, Кичево. 

(1757) 
Патна исправа бр МБ 574027/88 година издадена од УВР - Ки-

чево на име Нуредини Љуан, ул „Прилепска“ бр. 5, Кичево (1758) 
Патна исправа бр МБ 730099/89 година, издадена од УВР - Стру-

мицана име Стојанова Валентина ул. „Крсте Мисирков“ бр 5, Стру-
мица (1758) 

Патна исправа бр МБ 791218/90 издадена од УВР - Струмица на 
име Танчева Сузана, с Мокриево бр 24, Струмица. (1760) 

Чековна картичка бр 73156-% и чекови од бр 653367 до 653376, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Виолета Андреев-
ска-Скопје (1761) 

ОБЈАВА 

Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, 
точка 5 до 8 и точките 10 и 11 од Законот за 
сметководство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/ 
89,35/89, 3/90,42/90 и 61/90) кој се применува како 
републички пропис, Републичкиот завод за стати-
стика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1992 

ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на це-
ните на производителите на индустриски произ-
води во мај 1992 година во однос на април 1992 
година е 0.597. 



Стр. 700 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јуни 1992 

2. Коефициентот на пораст на цените на про-
изводителите на индустриски производи од поче-
токот на годината до крајот на мај 1992 година е 
10.522. 

3. Коефициентот на просечниот месечен по-
раст на цените на производители на индустриски 
производи од почетокот на годината до крајот на 
мај 1992 година е 0.642. 

4. Коефициентот на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во мај 
1992 година во однос на истиот месец од претход-
ната година е 29,690. 

5. Месечниот коефициент на порастот на це-
ните на мало во мај 1992 година во однос на април 
1992 година е 0.724. 

6. Коефициентот на порастот на цените на 
мало од почетокот на годината до крајот на мај 
1992 година е 7.274. 

7. Коефициентот на просечниот месечен по-
раст на цените на мало од почетокот на годината 
до крајот на мај 1992 година е 0.541. 

8. Коефициентот на порастот на цените на 
мало во мај 1992 година во однос на истиот месец 
од претходната година е 19.013. 

9. Коефициентот на порастот на трошоците 
на животот во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на мај 1992 
година во однос на просекот на трошоците на 
животот во 1991 година е 5.492. 

Директор 
на Републичкиот 

завод за статистика„ 
Светлана Антоновска, с. р. 
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798 Одлука за именување претставници на Републиката во Со-
ветот на УСО „Јане Сандански“ - Струмица 690 

799 Одлука за именување претставници на Републиката во Со-
бирот на работниците во Центарот за социјална работа во 
Куманово 690 

800 Правилник за утврдување на цената на услугите за престој 
на деца во детските одморалишта - лето 1992 година 690 

801 Одлука за висината на надоместокот на трошоците за од-
воен живот од семејството 691 

802 . Одлука на Уставниот суд на Македонија, У ,бр 222/91 од 3 
Јуни 1992 година ' 692 

803 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 56/91 од 13 
мај 1992 година 693 
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