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

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

Петок, 12 јуни 1992 
Скопје 

Број 37 Год. ХLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

740. 

Врз основа на член 76 од Уставот на Република 
Македонија и член 209 од Деловникот на Собранието 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РА-

БОТНИЦИ 

1. Во Одлуката за избор на надворешни членови на 
комисиите на Собранието на Република Македонија од 
редот на научните и стручните работници („Службен 
весник на Република Македонија“ број 32/91), во став 1 
точка 9 Комисијата за образование, наука и култура, 
наместо д-р Стојан Ристевски, професор на Универзи-
тетот во Ниш, треба да стои 

д-р МИХАЈЛО ЕЛЕНЧЕВСКИ. директор на Ме-
дицинскиот училишен центар „д-р Панче Караѓозов“ 
Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2167/1 
20 мај 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија. 

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

Број 23 - 1706/1 
5 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д'Р Н и к о л а Кљусев, с.р. 

742. х 
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 
17.293.000 денари на собранија га на општините: 

Крушево 
- Радовиш 
- Виница 
- Крива Паланка 
- Берово 
- Кочани 
- Валандово 
- Неготино 
- Ресен 
- Св. Николе 

741. 
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 донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ ЗА ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВ-

НИШТВА - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат локации за градба 
на 44 објекти за дипломатски претставништва со рези-
денцијален и деловен карактер и две локации за мали 
музеи и тоа: 

- на локалитетот Скопска тврдина 15 локации за 
дипломатски претставништва и 2 локации за 
мали музеи; 

- на локалитетот „Илинденска“ 15 локации за ди-
пломатски претставништва; 

- на локалитетот „Водно“ (I и II) 14 локации за 
резиденцијални објекти. 

2. Составен дел на оваа Одлука е графичкиот при-
каз на локациите (ситуација во М 1:1000), кој не се 

1.356.000 
1.736.000 
1.244.000 
1.463.000 

914.000 
2.990.000 
1.060.000 
2.670.000 
1.860.000 

. 2.000 ООО 
2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 

рок на враќање до 31. 07. 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 с дадена позајмица 
и министерот за финансии,. 1: 

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

Број 23 - 1676/1 
5 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

743. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА ВОДАТА ОД РЕГИОНАЛНИОТ ВОДО-

ВОД „СТУДЕНЧИЦА“ 
1. Како највисоко ниво на цената на Јавното прет-

пријатие за водоснабдување „Студенчица и Злетовица“ 
- Скопје за водата од регионалниот водовод „Студенчи-
ца“ се определува и тоа: 
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4 - за корисниците на подрачјето на Прилеп 14,35 
ден./м3. 

- за корисниците од подрачјето на Кичево 7,00 ден./ 
м3 

- за корисниците од подрачјето на Македонски Брод 
10,77 ден./м3 

- за корисниците од подрачјето на Крушево 14,35 
ден./м3. 

2. Во цената од точка 1 се влезени и средствата од 
15% кои Јавното претпријатие ќе ги употреби за одржу-
вање и унапредување на изворот, што ќе се регулира со 
посебен договор меѓу „Студенчица и Злетовица“ -
Скопје и месното население. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 23 - 1816/1 
' јуни 1992 година 

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

744. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 

можат да се преземат заради спречување и отстрану-
вање на нарушувањата во тековите на општествената 
репродукција на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија44 број 55/91) и член 45 од 
Законот за Владата не Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ44 бр. 38/90), Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 

З А ПРИВРЕМЕНО ИЗДАВАЊЕ НА АДМИНИ-
СТРАТИВНИ И СУДСКИ ТАКСЕНИ МАРКИ 

1. Со оваа одлука се задолжува Народната банка 
на Македонија да издаде административни и судски так-
сени марки со следниве апоени: 

а) административни таксени марки во апоени од 
10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 и 300 денари. 

б) судски таксени марки во апоени од 10, 25, 40, 50, 
60, 100, 150, 200 и 300 денари. 

2. Таксените марки се печатат во следниве бои и 
тоа: 
а) Административни - таксени марки: 

- марка од 10 денари - во сива боја; 
- марка од 20 денари - во костенлива боја; 
- марка од 30 денари - во портокалова боја; 
- марка од 40 денари - во зелено-сина боја; 
- марка од 50 денари - во црвено-виолетова боја; 
- марка од 100 денари - во зелена боја; 
- марка од 150 денари - во сина боја; 
- марка од 200 денари - во сино-виолетова боја; 
- марка од 300 денари - во маслинесто-зелена боја. 

б) Судски таксени марки: 
- марка од 10 денари - во портокалова боја; 
- марка од 25 денари - во виолетово-сина боја; 
- марка од 50 денари - во костенлива боја; 
- марка од 60 денари - во сина боја; 
- марка од 150 денари - во виолетово-црвена боја; 
- марка од 200 денари - во виолетова боја; 
- марка од 300 денари - во црвена боја. 
3. Таксените марки го имаат следниов изглед: 
а) Административни таксени марки. 
Во средниот дел на отпечатокот на марката се 

нпоѓа грбот на Република Македонија урамен со стили-
зирана розета, под грбот има ознака на вредноста на 
марката. 

Во горниот дел на отпечатокот на марката е отпе-
чатен текстот: „Република Македонија“, „Администра-
тивна таксена марка44. 

Во долниот дел на отпечатокот на марката е отпе-
чатен текстот „Административна таксена марка44, „Ре-
публика Македонија44. 

б) Судски таксени марки. 
Во средниот дел на отпечатокот на марката се 

наоѓа грбот на Република Македонија, лево и десно од 
грбот - тонски полиња (лево во поситен, а десно во 
покрупен растер), под грбот има ознака на вредноста на 
марката. 

Во горниот дел на отпечатокот на марката р отпе-
чатен текст: „Република Македонија44, „Судска таксена 
марка44. 

Во долниот дел на отпечатокот на марката е отпе-
чатен текст: „Судска таксена марка44, „Република Ма-
кедонија44. 

4. Издавањето на административни и судски так-
сени марки согласно оваа Одлука с привремено до до-
несувањето на законот за емисија на административни и 
судски таксени марки. 

5. Износот, динамиката и провизијата за издава-
њето на административни и судски таксени марки се 
утврдува со Договор меѓу Министерството за финансии 
и Народната банка на Македонија. 

6. Се задолжува Министерството за финансии да ј а 
спроведе оваа Одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја44. 

Број 23-1803/1 
4. јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д“Р Никола Кљусев, с. р. 
745. . 

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за плаќање 
на посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ44 

бр. 63/80), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вано на Уставот на Република Македонија е преземен 
како републички, Владата на Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПО-
СЕБНА ДАВАЧКА З А ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДА-
НОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки во 1992 година 
(„Службен весник на Република Македонија44; бр. 17/ 
92), во точка 2, потточка 6) зборовите: „руди и железо44 

се заменуваат со зборовите: „руди ^а железо44. 
2. Точките 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„3. Царинската управа води евиденција за увозот 

на стоките во согласност со оваа одлука и тоа за вред-
носта на увезените стоки, за износот на наплатената 
давачка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки и за износот што би се платил да не се 
користени повластици. Царинската управа доставува до 
Владата на Република Македонија, преку Министер-
ството за финансии, тримесечен извештај за подато-
ците од евиденцијата. 

4. За стоките за кои според Одлуката за определу-
вање на стоките на кои се плаќа посебна давачка, за 
израмнувано на даночното оптоварување на увезени 
стоки во 1991 година („Службен лист на СФРЈ44 бр. 83/ 
90, 6/91, 8/91,13/91, 22/91, 38/91 и 46/91), не беше пропи-
шано плаќање на таа давачка или е пропишано плаќање 
на давачка по пониска стапка, а кои до денот на влегу-
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вањето во сила на оваа одлука ја примениле царинската 
линија ќе се примени одредбата од таа одлука“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-1742/1 
5 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

746. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за посеб-

ната такса на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 31/70), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички, Владата на Република Ма-
кедонија донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕ-

ЗЕНИ СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за плаќано посебна такса на уве-
зени стоки во 1992 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 17/92) во точка 2 потточка 6) 
зборовите: „руди и железо“ се заменуваат со зборо-
вите: „руди на железо“, а во потточка 14) пред тариф-
ната ознака „2903.21" да се додаде тарифниот број 
„29.15". 

2. Точките 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„ 3. Царинската управа води евиденција за увозот на 

стоките во согласност со оваа одлука и тоа за вредноста 
на увезените стоки, за износот на наплатената посебна 
такса и за износот што би се платил да не се користи 
повластување. Царинската управа доставува до Вла-
дата на Република Македонија преку Министерството 
за финансии тримесечен извештај за податоците од еви-
денцијата. 

4. За стоките за кои според Одлуката за плаќање ' 
посебна такса на увезени стоки во 1991 година („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/ 
91, 38/91 и 46/91), не беше пропишано плаќано на таа 
такса или е пропишано плаќање на такса по пониска 
стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука ја примениле царинската линија, ќе се применат 
одредбите од таа одлука“: 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Б р - - 1 -7 - ' 
5 јуни 1992 година Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с.р. 

747. 
Врз основа на член 158 во врска со член 159, став 2 

од Законот за извршување на санкциите за кривични 
дела и стопански престапи („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86, 47/89 и 
19/92) и член 45 во врска со член 46, став 5 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Рспу-
блнка Македонија на седницата одржана на 8.VI. 1992 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИ-

СИЈАТА ЗА УСЛОВЕН ОТПУСТ 
I 

Се именува претседател, членови и секретар и 
нивни заменици на Комисијата за условен отпуст при 
Министерството за правосудство и управа. 

II 

За претседател: 
- м-р Ѓорѓи Наумов, министер за правосудство и 

управа. 
За заменик, Бранко Наумоски, помошник на ми-

нистерот за правосудство и управа. 
За членови: 
- Павле Трајанов, потсекратар во Министерството 

за внатрешни работи. 
За заменик, Дијана Тафчиоска, помошник на ми-

нистерот за внатрешни работи; 
- Павел Манев, судија на Врховниот суд на Репу-

блика Македонија; 
За заменик, Васил Петковски, судија на Врхов-

ниот суд на Република Македонија; 
- Ванко Павловски, заменик јавен обвинител на 

Република Македонија; 
За заменик, Стојан Стојановски, заменик јавен об-

винител на Република Македонија, и 
- д-р Зоран Сулејманов, виш научен соработник во 

Институтот за социолошки и политичко-правни истра-
жувана; 

За заменик, Миле Младеновски, раководител на 
прсвоспитното одделение на Затворот во Скопје. 

За секретар: 
- Драги Целевски, советник - инспектор во Мини-

стерството за правосудство и управа. 
За заменик, Мира Димишковска, стручен соработ-

ник во Министерството за правосудство и управа. 
III 

Претседателот, членовите и секретарот и нивните 
заменици на Комисијата за условен отпуст се именуваат 
за време од две години. 

IV 

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

Број 23-1656/1 
8. јуни 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е д-р Никола Кљусев, с.р. 
748. 

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за 
внатрешни работи - Пречистен текст („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 37/80, 24/88, 36/91 и 19/92), министерот 
за внатрешни работи донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕ-
НИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА. ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ 
I. Во делот I на Решението за цените на обрасците 

што се употребуваат во Министерството за внатрешни 
работи („Службен весник на РМ“, бр. 29/92) по точка 
24 се додаваат 11 нови точки, кои гласат: 

25. Пасош (личен и семеен) 1.300,00 
26. Дипломатски пасош 1.300,00 
27. Службен пасош 1.300,00 
28. Заеднички пасош 3.200,00 
29. Детски пасош ' 200,00 
30. Патна листа Ш,ОП 
31. Патна листа за странци 500,00 
32. Патна листа за бегалци 1.300,00 
33. Патна исправа за лица без 

државјанство 1.300,00 
34. Лични карти за странци 1.300,00 
35. Туристички пропусници 250,00 
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II. Ова решение влегува во сила наредниот ден по 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија/' 

Министер . 
. за внатрешни работи, 

д-р Љубомир Фрчкоски, с.р. 

Бр. 122-16785/1 
3 јуни 1992 година 

Скопје 

749. 
Врз основа на член 59 став 1 точка 7 од Законот за 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ПРОТЕЗИ, ОР-
ТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА И САНИТЕТ-
СКИ СРЕДСТВА, ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО-
ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, СТАНДАРДИ З А МА-
ТЕРИЈАЛОТ ОД КОЈ ТИЕ СЕ ИЗРАБОТУВААТ, 
РОКОВИТЕ И ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА И 
УСЛОВИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА НОВИ СРЕД-
СТВА ПРЕД ИСТЕКОТ НА УТВРДЕНИТЕ РО-

КОВИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува листа на протези, 

ортопедски и други помагала и санитетски средства, 
заботехнички и забногпротстички средства (во натамо-
шен текст: помагала), кои се обезбедуваат на осигуре-
ниците на товар на средствата на Фондот за здрав-
ствено осигурување и учеството на осигурениците во 
трошоците за користење на помагалата, стандардите за 
материјалите од кои се изработуваат, роковите на тра-
ењето на тие средства и условите за изработка на нови 
средства пред истекот на утврдените рокови. 

Член 2 

Помагал ата од член 1 на овој правилник им се 
даваат на осигурениците по предлог на лекар специја-
лист од соодветната специјалност, а за помагалата од 
член 23 и член 25 на овој правилник по предлог на лекар 
од општа медицина. 

Предлогот од став 1 на овој член ги содржи сите 
потребни медицински и технички услови за изработка 
на помагалата. 

Поматното кое се изработува по мерка може да 
му се издава на осигуреникот откако со стручна кон-
трола на лекарот специјалист што го ординирал пома-
галото ќе се утврди дека с со добар квалитет и дека 
одговара на намените. 

За одредени помагала кои се обезбедуваат на оси-
гурениците на товар на средствата на Фондот за здрав-
ствено осигурувани се склучува договор помеѓу Фондот 
и прстпријатијата7 во општествениот и приватниот сек-
тор кои ги изработуваат помагалата, со кои поблиску 
се утврдуваат условите за изработка, роковитс, мини-
малниот квалитет за изработка на помагалата, динами-
ката на меѓусебните обврски и друго. 

Член 3 

Роковитс на траењето на помагалата се утврдуваат 
според возраста и занимањето на корисникот распоре-
дени во следните групи: 

I. група - деца од 0-4 годишна возраст; 
II. група - деца од 5-8 годишна возраст; 

III. група - деца од 9-14 годишна возраст; 
IV. група - младинци од 15-18 годишна возраст; 
V. група - лица над 18 годишна возраст; и 
VI. група - лица кои поради карактерот на рабо-

тата и начинот на користеното, помагал ата поинтен-
зивно ги користат со потешки физички напори (по-
долго одено, стоење, движење на нерамни терени, по-
стојана употреба и друго). 

II. ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 

Член 4 

1. Протези 
Протеза добива осигуреникот на кого му недоста-

сува дел или цел горен или долен екстремитет. 
Со протеза за горниот екстремитет осигуреникот 

добива како терминален додаток функционална кука, 
вештачка шака и естетска нараквица за протезата. 

Со протеза за долниот екстремитет осигуреникот 
добива еден чифт чевли и навлака (чорапи) од волнен, 
памучен или синтетичен материјал кој одговара.на тех-
ничко-медицинските услови за поминатиот дел. 

Член 5 

Протезите се изработуваат од стандарден матери-
јал и тоа: лежишта од пластична маса, дрво или кожа, а 
останатите делови од кожа, дрво, филц (штоф), метал 
и гума. 

Лежиштето на протезата се изработува по правило 
од пластична маса. По исклучок, ако не е можен цело-
сен контакт на поминатиот дел (чкунка), лежшлтето 
на протезата се изработува од дрво. Кога лежиштето на 
протезата не може да биде изработено од пластична 
маса или дрво, се изработува од кожа. 

Во исклучителни случаи кога на осигуреникот на 
кого му с ампутиран горен екстремитет, се очекува 
дека значително ќе му се подобрат условите за работа и 
самостојно вршено на своите лични потреби, по пред-
лог на стручен колегиум на Клиниката за ортопедски 
болести - Скопје, може да му се одобри електронска 
протеза на чкунката. ' 

Член 6 

Рокот на траеното на протезите според групите од 
член 3 на овој правилник, изнесува и тоа: 

1) Протези за горни екстремитети 

Група со лежиште 
од пластична 
маса или дрво 

со лежиште 
од кожа 

за I група 6 месеци 6 месеци 
за II група 7 месеци 7 месеци 
за III група 8 месеци 8 месеци 
за IV група 16 месеци 16 месеци 
за V група 36 месеци 30 месеци 
за VI група 24 месеци 24 месеци 

2) Протези за долни екстремитети 

со лежиште со лежиште со лежиште 
од пластична од дрво од кожа Г р у п а 

маса , 

за I група 4 4 
за II група 5 5 
за III група 6 6 
за IV група 10 10 
за V група 30 20 
за VI група 24 18 

4 
5 
6 

10 
20 
18 

Навлаката (чорап) за чкунката и естетските нарак-
вици се добиваат еднократно со добиваното на протс-
зата. 
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2. Ортопедски средства 

Член 7 

Ортопедски средства (апарати за горни и долни 
екстремитети, корсети и мидери) добива осигуреникот 
на кого тие му се потребни заради овозможување на 
потпирање, растеретување, спречување на настану-
вање на деформации и корегирање на постојната де-
формација и контролирање на несакани движења. 

Корсет или мидер осигуреникот добива во случај 
на hernia на дискот, fibrositis, radiculitis, оштетување на 
лумбалниот или лумбосакралниот дел на рбетниот 
столб или во пределот на сакроилиачните зглобови. 

Член 8 

Ортопедските средства се изработуваат од стан-
дарден материјал, и тоа: од метал, кожа, пластична 
маса, гума и текстил. 

Член 9 

Рокот на траењето на ортопедските средства спо-
ред групите од член 3 на овој правилник изнесува: 

I група 3 месеци 
II група 6 месеци 
III група 6 месеци 
IV група 8 месеци 
V група 18 месеци 
VI група 18 месеци 

3. Ортопедски чевли 

Член 10 
Ортопедски чевли добива осигуреникот на кој тие 

му се потребни заради тоа што има: 
1) пократка нога за повеќе од 2,5 см. 

2) поизразено деформирање на скочен зглоб или 
стапало поради исчашување, скривница или коскени 
израстоци од поголеми размери, изземајќи ја деформа-
цијата како последица на hallux valgus кога чевлите 
мора да бидат изработени според гипсениот отисок. 

3) изразито трофични промени со ulceratip на ста-
палата; 

4) боледување од elephanthiasis; 
5) парализирано или посилно изразено паретично 

стапало; 
6) промени на стапалото од појак степен било да се 

наследни или последица на повреда; и 
7) недостаток најмалку на три прсти или палецот 

на едно или на двете стапала како последица на повреда 
на работа. 

Член 11 

На деца до навршена 15 годишна возраст им се 
обезбедуваат ортопедски чевли ако имаат: 

1) пократка нога за 1,5 см, или повеќе; 
2) стапало од типот Res varo-aductus, Res eqvino, 

varus, Digitus superdustus или digitus гог, ractus. 
На децата до навршена 15 годишна озраст, кога 

имаат спуштен свод на стапалото (реѕ planus) или пре-
кумерно издигнат свод на стапалото (pes excavatus) им 
се обезбедуваат соодветни влошки. 

Член 12 

Ортопедските чевли се сметаат како составен дел 
на помагалото ако осигуреникот има: 

1) потреба од ортопедско средство (апарат), како 
составен дел на чевлите; 

2) потреба од метална сандала или ортопедско 
средство (апарат) со метална сандала; 

3) потреба од вештачко стапало или дел од веш-
тачко стапало; 

4) отсечен (ампутиран) дел од ногата или донож-
јето, а осигуреникот не користи ортопедско средство 
(апарат). 

Член 13 

Ортопедските чевли се изработуваат од стан-
дардна кожа во облик што е приспособен на обликот на 
стапалото кога е тоа во оптоварена положба. 

Член 14 

Рокот на траењето на ортопедските чевли, како и 
на чевлите од член 4 став 3 и член 12 на овој правилник, 
според групите од член 3 на овој правилник изнесува: 

I група 
II група 
III група 
IV група 
V група 
VI група 

4 месеци 
5 месеци 
6 месеци 
6 месеци 

12 месеци 
12 месеци 

4. Инвалидска количка 

Член 15 
Инвалидска количка на рачен погон добива осигу-

реникот на кого: 
1) се ампутирани двете нозе над колената; 
2) се ампутирани двете нозе под колената кога 

протезата е медицински контраиндицирана; 
3) ампутирана е едната нога каде што поради про-

гресивното заболување и предвидуваното дека може да 
дојде до влошување на другата нога и не може да се 
овозможи одот и употребата на протезата; 

4) поради парализа на долните екстремитети и по-
крај употребата на апарат не е способно да»ее движи и 
поголемиот дел го поминува во количка; 

5) поради тешки деформативни и воспалителни 
процеси на големите зглобови на долните екстремитети 
движеното му е наполно оневозможено; 

6) целосно му се одземени раката и ногата од ед-
ната страна а оспособувањето да може да стои е кон-
траст дицирано од други медицински, причини (болно 
срце и др.) 

Осигуреникот кој е во работен однос, кој врши 
дејност врз основа на која е осигурен, кој се наоѓа на 
професионална рехабилитација, или кој посетува на-
става покрај инвалидска количка од собен тип, има 
право и на теренска инвалидска количка која е на мото-
рен погон за движење на отворен простор. 

Член 16 

Рокот на траењето на инвалидските колички од 
член 15 на овој правилник изнесува најмалку 48 месеци. 

Член 17 

По престанокот на потребата од користено или во 
случај на замена на инвалидската количка од член 15 од 
овој правилник, осигуреникот односно потесното семеј-
ство се должни количката да ја вратат на Фондот за 
здравствено осигурување. 

5. Кожни нараквици 
Член 18 

Право на кожни нараквици има осигуреникот на 
кого: 

1) наполно му се одземени најмалку два од трите 
главни нерви на истата рака (uinaris, radialis, median us); 

2) му е одземен брахијалниот плексус plexus brachi-
alis на едната рака поради што му е оневозможено упо-
требување на прстите на таа рака; 

3) поради повреда или заболување прстите од длан-
ката му £е деформирани до таков степен да не може да 
употребува обични нараквици; 
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4) му се ампутирани или одземени еден или двата 
долни екстремитети, ако е принуден да користи пате-
рица или бастун, независно од тоа дали носи проте-
тичко, односно ортотичко средство; 

5) дланката му е со атрофични промени од појак 
степен или потешко васкуларно заболување со промени 
на прстите. вг г Член 19 

Кожните нараквици се изработуваат од стандардна 
кожа. Тие се поставуваат со крзно во случаите од точ-
ките 1,2 и 5, а со фланел во случаите од точките 3 и 4 од 
членот 18 на овој правилник. 

Член 20 
Рокот на траењето на кожните нараквици од член 

18 на овој правилник изнесува за случаите од точка 4 
најмалку 12 месеци, а за останатите случаи, според гру-
пите од член 3 на Лвој правилник за: 
1 - I V група 24 месеци 
V - VI група 48 месеци 

6. Гумени чорапи (доколеница и наколеница) 
Член 21 

Право на гумен чорап (натколеница или доколе-
ница) има осигуреник кој има: 

1) силно изразено проширување на вените на но-
зете; и 

2) силно изразен оток на нозете, а употребата на 
гумени чорапи не е контраиндицирана. 

После ампутацијата и реампутацијата на горниот 
или долниот екстремитет, осигуреникот добива еласти-
чен завој во фазата на подготвување на чкунката за 
протеза, и тоа во случај на ампутирана потколеница -
два завоја, и во случај на. останатите ампутации-еден 
завој. 

Член 22 

Рокот на траењето на гумените чорапи (натколе 
ница и доколеница) од членот 21 на овој правилник 
изнесува најмалку 24 месеци. 

7. Помошни помагала 
Член 23 

Осигуреникот има право на помошни помагала ако 
тие му се потребни од медицински причини и тоа: 

1) бастуни или патерици односно бастун ако со тие 
помагала се овозможува или се подобрува движењето; 

2) кожна капа - во случаите на коскен дефект на 
черепот; 

3) перика - ако е во појака мера изразена трајна 
ќелавост, како последица од скалпирање на кожата на 
главата поради несреќа на работа, односно поради по-
вреда или болест на деца што се наоѓаат на редовно 
школување; и 

4) вештачка дојка - во случај на ампутација на 
дојка на осигуреникот - жена. 

Член 24 

Рокот на траењето на помошните помагала од чле-
нот 23 од овој правилник според групите од членот 3 на 
овој правилник, изнесува за: 

ОПИС 
I-III 

група IV 
група 

V-VI 
група 

1) бастуни и патерици 
- кога користи протези 
- кога не користи протези 

2) кожна капа 
3) перика 

12 м 
12 м 
30 м 
18 м 

18 м 
12 м 
30 м 
24 м 

30 м 
24 м 
36 м 
24 м 

4) Вештачка дојка 12 
месеци 

8. Останати помагала и санитарни справи 
Член 25 

Право на други помагала и санитарни справи има 
осигуреникот и тоа: 

1) кеса за урина (урин рецептор) - кога по совреме-
ните методи на лекувањето не може да се регулира со 
своеволно празнење на мочниот меур; 

2) појас со кеса за измет - кога цревото се празни 
преку вештачки отвор на стомачниот ѕид; 

3) пластичен шприц за инекции од 2 см3 за едно-
кратна употреба - лице кое боледува од шеќерна бо-
лест (diabetes melitus) ако е индицирано давање на 
инекции; 

4) џепна плувалница - лице кое боледува од тубер-
кулоза на белите дробови со позитивен Б. К. 

5) ендотрахијална канила (2 парчиња) - лице кај 
кое е извршена трахеотомија; 

6) постојан катетар (4 парчиња) лице кај кое не 
постои можност за празнење на мочниот меур по пат на 
слободна дренажа; 

7) распрскувач и инхалатор - лице кое боледува од 
долготрајно респираторно заболување со постојани 
дишни тегоби; 

8) гумено црево за вештако хранење - лице кое се 
храни по вештачки пат преку отвор на ѕидот од желуд-
никот; и 

9) вата кај тешки заболувања (пред оперативен и 
после оперативен период). 

Член 26 

Рокот на траењето на помагалата и санитарните 
справи од членот 25 на овој правилник според групите 
од членот 3 на овој правилник изнесува за: 

О П И С 
I-IV 

група 
V-VI 

група 

1) кеса за уринирање 6 месеци 8 месеци 
2) појас со кеса за измет 6 месеци 8 месеци 
3) џепна плувалница 36 месеци 36 месеци 
4) еднотрахеална канила 

а) метална 12 месеци 12 месеци 
б) гумена (пластична) 6 месеци 6 месеци 
в) постојан катетер 3 месеци 3 месеци 

7) распрскувач и инхалатор 12 месеци 12 месеци 
8) гумено црево за вештачка 3 месеци 3 месеци 
исхрана 

Член 27 

Роковите на траењето на ортопедските помагала 
утврдени со овој правилник почнуваат да течат од денот 
кога помагалото е воведено во личниот картон на оси-
гуреникот од Фондот. 

Член 28 

Право на ортопедски помагала по овој правилник 
(освен чевлите од член 4 став 3 и ортопедските чевли од 
членот 10 и 11 на овој правилник) добива осигуреникот 
пред истекот на пропишаниот рок на траењето само 
ако истите се дотраени, функционално не одговараат, 
или ако поради оштетување станале неупотребливи. 

Член 29 

Пред истекот на рокот на траењето на ортопед-
ските помагала утврден со овој правилник, на осигуре-
никот му се изработува ново помагало, односно се 
врши поправка на веќе издаденото помагало, ако не-
употребливост на помагалото настанала поради ана-
томски или функционални промени, односно ако неупо-
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требливоста на помагалото настанала по истекот на 
гарантниот рок поради н е о д р ж л и в о с т на материјалот 
од кој е тоа изработено. 

Пред истекот на рокот на траењето на протезата, 
лежиштето на истата може да се замени ако дошло до 
значителни атрофии на чкунката. 

III. ОЧНИ ПОМАГАЛА 

Член 30 

На осигуреникот му се обезбедуваат следните ви-
дови помагала: 

1. Очила за корекција на кратковидост, далекови-
дост и заштита на предниот сегмент на окото над 1 
диоптер: 

1) со стакла, 
2) бифокални стакла, 
3) мултифокални стакла, 
4) со специјален систем на леќи (телескопски 

очила), 
5) леќи изработени од пластична маса, 
6) лентикуларни леќи, 
7) контактни леќи (тврди и меки), 
8) очни призми, 
9) интраокуларни лентикули: 

- предни лентикули, 
- задни лентикули, 

2. Други помагала: 
1) протези за орбитална шуплина: 

- шупливи 
- компактни 

2) помагала за големи оштетувања на видна 
острина (практично слепило): 

- метагни таблички за пишување со Брајова аз-
бука, 

- стапчиња и слично. 
Член 31 

Право на очила со стакла во диоптри има осигуре 
никот за корекција на острината на видот на далечина и 
близина во случај на аметропија, анизометропија, 
астигматизам. 

Право на очила со млечни стакла има осигурени-
кот кој има диоптрија, амонокуларна афакција, во слу-
чај на анизоконија и нарушување на фузијата. 

Право на очила со темни стакла без диоптрија има 
осигуреникот во случај при: 

1) заболување на предниот сегмент на окото по-
ради scleritis, keratitis, iritis i iridociklitis. 

2) заболување на очното дно или на очниот нерв 
поради choroiditis, choreoretinitis, retinitis, nevritis, ne-
vroretinitis, атрофија на очниот нерв и ablatio retinae. 

3) после интраокуларни операции (катаракта, гла-
уком, вадено на туѓо тело од окото и сл), ако настанала 
компликација по операцијата - iritis, крварено во ста-
клестото тело на окото и слично. 

Право на очила со темни стакла без диоптри и со 
заштита од страна со или без стенопеичен отвор има 
осигуреникот во случаите на: 

1) ablatio retinae; и 
2) крварење во стаклестиот дел на окото. 

Член 32 
Право на очила со темни стакла во диоптри, покрај 

очилата од членот 31 став 1 има осигуреникот кај кој 
истовремено постои некое од заболувањата наведени 
во членот 31 став 3 и 4 на овој правилник. 

Осигуреникот кој има право на очила со темни 
стакла во диоптри од став 1 на овој член нема право на 
очила со обоени темни стакла. 

Право на очила со темни стакла од пластична маса 
има слепо лице. 

Член 33 
Право на очила со бифокални или мултифокални 

стакла има осигуреникот кај кого, поради занимањето 
и видот на работата што редовно ја врши, постои неоп-
ходна потреба од истовремена корекција на острината 
на видот на близина и далечина. 

Индикацијата за доделување очила со бифокални и 
мултифокални стакла на осигуреникот, во смисла на 
претходниот став, ја поставува и определува лекар -
специјалист за очни болести кој ги препишува очилата, 
а постоењето на професионална индикација го цени 
Конзилиум на Клиниката за очни болести. 

Член 34 

Право на очила со специјален систем на леќи (те-
лескопски очила) има осигуреникот со висок степен на 
слабовидност, на кого острината односно јачината на 
видот на двете очи не може да му се подобри со обични 
стакла на корекција во смисла на член 31 и 32 од овој 
правилник и кај кого со носење на вакви очила, по 
мислење на конзилиумот на очната клиника или по-
себно образувана комисија од вештаци - лекари, се 
постига половина од нормалната острина на видот исе 
овозможува вршено на работите на занимањето. 

Член 35 

Право на контактни леќи има осигуреникот во слу-
чај на: 

1) кератоконус, 
2) монокуларна унилатерална афакија (afakia uni-

lateralis) кога на другото око леќата е провидна; 
3) анизометропија поголема од 3 диоптри и на по-

треба до стереоскопски вид во врска со занимањето; 
4) !шетропии поголеми од 5 диоптри комбинирани 

со астигматизам поголем од 3 диоптри кај кој со стакло 
во диотпри не може да се постигне острина на видот 
поголема од 0,5 диоптри; и 

5) при обострани афакии. 
Право на контактни леќи во случаите од став 1 на 

овој член има осигуреникот за кој очната клиника од-
носно здравствената организација која се специјализи-
рала за примена на контактни леќи утврди дека го под-
несува носеното на такви леќи. 

Член 36 

Право на очни призми има осигуреникот во случа-
ите: 

1) пред и после оперативен третман на strabismus 
2) на лекувано на слабовидни деца со ексцен-

трична фиксација; 
3) на дијагностика при вертикалните страбизми; и 
4) на лекувано на паралитичен страбизам. 

Член 37 

Право на очни протези има осигуреникот на: 
1) полна - во случај на анофталмус; 
2) лушпест - во случај на делумно отстранување 

на атрофија на очното јаболко; и 
3) орбитална - во случај кога поради недостаток на 

синото јаболче постои нагрдување на надворешните де-
лови на окото. 

Член 38 

Метални таблички за пишување со Брајова азбука 
И стапчиња добива слепо лице. 

Член 39 

Правото на интраокуларни лентикули осигурени-
кот го остварува по предлог на Конзилиумот на очната 
клиника или очното одделение каде е изведена опера-
цијата. 
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Член 40 

Рамките за очила што им се обезбедуваат на осигу-
рениците се изработуваат од пластична маса, со тоа 
што крилцата на рамките мораат да бидат подзасилени 
со арматура од метал. 

Очните протези се изработуваат од пластична 
маса, стакло, порцелан или некоја друга материја по-
годна за овој вид помагала. 

Ако стандардната форма и големина на очната 
протеза не одговара на формата и големината на ко-
њуктивалната вреќичка се изработува очна протеза по 
мерка. 

Член 41 

Роковите на траењето на очните помагала изнесу-
ваат: 

1) За рамки за очила; 
- за осигуреникот - деца до наполнета 7 година 

возраст 6 месеци; 
- за деца над 7 години до 16 годишна возраст - 12 

месеци; 
- за други осигуреници - 30 месеци. 
2) За стакла во диоптри; 
- за осигуреници - деца до наполнета 7 годишна 

возраст - 12 месеци; 
- за деца над 7 до наполнета 16 годишна возраст -

13 месеци; 
- 'за-други осигуреници - 30 месеци; 
3) За млечни стакла - 30 месеци; 
4) За темни стакла во диоптри важат истите ро-

кови како и за обичните стакла во диоптри; 
5) За темни стакла без диоптри за осигуреникот -

деца до наполнети 16 години живот - важат истите 
рокови на траење како и за стаклата во диоптри, а за 
осигуреникот над 16 години живот - 30 месеци. 

6) за темни стакла од пластична маса што се препи-
шуваат на слепи лица - 30 месеци; 

7) За бифбкални стакла - 30 месеци; 
8) За очила со специјален систем на леќи (теле-

скопски очила) - 48 месеци. 
9) За контактни леќи - 30 месеци; 
10) За очни протези: 
- за деца до наполнета 7 годишна возраст - спрема 

потребата; 
- за деца на наполнета 7 до наполнета 16 годишна 

возраст - 18 месеци; 
- за осигуреници од 17 до 21 годишна возраст - 24 

месеци; 
- за други осигуреници - 36 месеци; 
И . За метални таблички според бројот (Брајови 

таблички) 3 години. 
Осигурениците кои според овој правилник имаат 

право на очна протеза имаат право и на полирање на 
очната протеза еднаш годишно. 

Член 42 

Нови стакла во диогггри од членот 41 на овој пра-
вилник му се доделуваат на осигуреникот и пред исте-
кот на определениот рок на траење ако разликата во 
сферната и цилиндрична корекција се измени за 0,50 
диоптри. 

Нови телескопски очила и контактни леќи можат 
да се доделат и пред истекот на определениот рок на 
траење во случај на потреба, што ја утврдува Очната 
клиника, при Медицинскиот факултет. 

Пред истекот на рокот на траеното од членот 41 
на овој правилник ново очно помагало се доделува и во 
случај на неупотребливост на помагалото која наста-
нала поради повреда при работата на осигуреникот што 
носи помагало или поради други околности утврдени во 
ставот 2 на овој член. 

IV. СЛУШНИ ПОМАГАЛА 

Член 43 

Слушен апарат (амплификатор) му се доделува на 
осигуреникот кај кого постои обострана загуба на слу-
хот над 40 децибели и.со лекувано не може да му се 
'подобри под таа граница, а со тонално и вокално ауди-
ометриско испитување како и со тестирање на каракте-
ристиките на помагалото се утврди дека може да се 
постигне задоволителен рехабилитационен ефект. 

Слушен апарат им се доделува на: 
1) деца од предучилишна возраст над 2 години ако 

со оглед на менталната состојба и степенот на оштету-
ваното на слухот, може да се очекува развој на говорот 
при спроведување на стручна рехабилитациона по-
стапка со слушно помагало; 

2) деца на школување ако со доделувањето на 
слушниот апарат им се овозможува следење на настава; 

3) глувонеми деца во случаите кога може да се 
олесни следењето на наставата во специјални одделе-
нија за наглуви деца или во заводи.- домови за такви 
деца. 

Член 44 

Слушен апарат не се доделува на наполно глуви 
лица. 

Член 45 

Слушен апарат се доделува на осигуреникот врз 
основа на наод и мислено на Заводот за слух, говор и 
глас односно Клиниката за уво, нос и грло. 

Член 46 

Под условите од членот 45 на овој правилник оси-
гуреникот има право на една од стандардните форми на 
слушен апарат и тоа: 

- џепен апарат со гајтан; 
- апарат вграден во очила или шнола; 
- задушен апарат (кој се обесува на увото). 

Член 47 

Кога осигуреникот бара да му се додели слушен 
апарат поинаков од оние пропишани во член 46 од овој 
правилник, Фондот ќе ги поднесува трошоците до виси-
ната на цената на стандардниот апарат. 

Член 48 

На осигуреникот Фондот му обезбедува слушни 
апарати кај онаа организација која со оглед на квалите-
тот на изработката на апаратите, на можноста за 
вршено поправки и замени на делови на апарати, како 
и на електроакустичните карактеристики и трајноста 
на материјалот од кој се изработени тие апарати, дава 
најдобра гаранција за нормална употреба на апаратите 
во траење од најмалку една година. 

Со договор што се склучува помеѓу организацијата 
која го изработува или го набавува слушниот апарат и 
Фондот се утврдува гарантниот рок од ставот 1 на овој 
член, како и обврските на организацијата во случај на 
расипувало и неупотребливост на апаратот пред исте-
кот на гарантниот рок што ќе настанат без вина на 
корисникот. 

Член 49 

По истекот на гарантниот рок од член 48 на овој 
правилник Фондот му обезбедува на осигуреникот де-
лови за слушниот апарат односно поправки на апаратот 
во случај на расипување до кое е дојдено без вина на 
осигуреникот при ракуваното со истиот односно дотра-
еност поради употребата на апаратот. 
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По исклучок на групите утврдени во член 3 на овој 
правилник, рокот на траењето на слушниот апарат из-
несува за деца до наполнета 7 годишна возраст 24 ме-
сеци, за лида над 7 до наполнета 16 годишна возраст -
36 месеци, а за останатите рокот на траењето на слуш-
ниот апарат утврден од производителот. 

По истекот на предвидениот рок на траење осигу-
реникот има право на нов слушен апарат ако е утврди 
дека порано доделениот апарат станал неупо“треблив и 
дека не може со поправки да се оспособи за употреба. 

Пред истекот на рокот на траењето се доделува 
нов слушен апарат ако неупотребливост на порано 
доделениот апарат настанала поради повреда при ра-
бота на осигуреникот, или ако е дојдено до промени на 
слухот во толкава мера што со доделениот апарат не сс 
постига задоволително подобрување на слухот. 

V. ПОМАГАЛА З А ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА 
ГЛАСЕН ГОВОР 

Член 50 

Апаратот за овозможувало на гласен говор (веш-
тачки грклан) врз основа на електричен вибратор (ми-
крофон) му се доделува на осигуреникот кој трајно ја 
загубил способноста за говор поради болест, повреда 
или оперативен зафат на гркланов ако со тестирање се 
утврди дека со помош на таков апарат може да се по-
стигне задоволителен рехабилитационен ефект, а уче-
шето на езофарингиален говор не дало задоволителен 
резултат. 

Апаратот му се доделува на осигуреникот врз ос-
нова на наод и мислење на Клиниката за болести на 
уво, нос и грло која го пропишува овој вид помагало. 

Член 51 

Апаратот, за овозможувало на гласен говор му се 
обезбедува на осигуреникот само еднаш. 

На корисникот - осигуреникот Фондот му обезбе-
дува делови од апаратот по истекот на гарантниот рок, 
како и потребните поправки на начин предвиден за 
слушните помагала. 

VI. ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКИ 
СРЕДСТВА 

Член 52 
Заботехнички и забнопротетички средства, во 

смисла на овој правилник се: 
1) сите видови крунички; 
2) леани пломби (инлеи); и 
3) подвижни и неподвижни протези. 

Член 53 -

Забни крунички се ставаат: 
1) кога е деструирана круната на забот, а не е 

доволно само пломбирано; 
2) на заби - носачи на неподвижни протези; 
3) на заби-носачи на кукички (по потреба); 
4) кога тоа го бара положбата на забот; 
5) заради регулирање на височината на загризот. 

Член 54 
Изработување на подвижни и неподвижни протези 

(мостови) се врши во сите случаи на недостиг на заби 
освен: 

1) неподвижна протеза - кога недостига по еден 
заб во пределот на моларите или премоларите, ако не е 
во прашано прв премолар; 

2) подвижна протеза - кога недостигаат крајните 
два молара (еднострано или двострано во една или во 
обете вилици) или кога недостига по еден заб во преде-
лот на моларите и премоларите; 

3) приврзок со гризна површина, приврзок заради 
надомест на молар или приврзок наназад - ако не се во 
прашање недостиг на латерален заб секач. 

Член 55 

Ако на осигуреникот му недостигаат повеќе од три 
заба, еден до друг се изработува, по правило, подвижна 
протеза. 

Ако на осигуреникот му недостигаат повеќе од три 
треба еден до друг, може да се изработи неподвижна 

протеза, кога растојанието помеѓу забите - носачи, 
оклузијата и артикулацијата го дозволуваат тоа. Мост 
може да се изработи кога недостигаат четири заби -
секачи. 

Како носач на неподвижна протеза може да се 
употреби и умник ако е доволно цврст и стабилен и ако 
го обезбедува носењето на таква протеза за предвиде-
ниот рок на траење. 

Член 56 

Привремена и имедијална протеза ќе се изработи 
на осигуреникот на кого та; му е потребна за вршење 
на неговото занимање или заради спречувало на вло-
шуваиото на општата здравствена состојба, кога недо-
стигаат најмалку четири заби во горната или долната 
гилица еден до друг од кои најмалку два се предни заби. 

На осигуреникот не може да му се изработува при-
времена или имедијална протеза, ако постојат услови и 
индикации за изработување на трајна протеза. 

Член 57 

Стандарден материјал во смисла на овој правилник 
од кои се изработуваат круничките и неподвижните 
протези, забните фасети, протезите и скелетираните 
протези е акрилатот. 

Член 58 

Рокот на траењето на забнопротетичките средства 
изнесува најмалку за: 

1) крунички на заби - носачи на парцијални про-
тези - три години; 

2) крунички од акрилат - две години; 
3) парцијални протези од акрилат - три години; 
4) тотал ни протези од акрилат - пет години; 
5) привремени и имедијаЛни парцијални протези -

шест месеци; 
6) привремени имедијални тотални протези - една 

година. 
Роковите наведени во став 1 на овој член течат од 

денот кога на осигуреникот му е наместено соодветно 
забнопротетско средство. 

Забнопротетските средства наведени во став 1 на 
овој член се обезбедуваат на осигуреникот по истекот 
на пропишаниот рок на траење само ако лекарот поеди-
нец утврди дека дотогашното забнопротетско средство 
станало неупотребливо. 

Пред истекот на рокот предвиден во став 1 овој 
член на осигуреникот ќе му се изработи ново протетско 
средство само ако постојаното станало неупотребливо 
поради анатомско-патолошки и функционални про-
мени како и промените што ќе бидат условени како 
последица од повреда при работата. Оправданоста на 
изработувањето на ново протетско средство ја цени 
Конзилиумот на Стоматолошката клиника. 

Член 59 

Ако здравствената работна организација изработи 
мбнопротетички средства од благороден метал, осигу-
реникот ќе и ја надомести на здравствената организа-
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ција разликата помеѓу вредноста на стандардниот мате-
ријал кој му се обезбедува со овој правилник и благо-
родниот метал, сметајќи до 1,80 грама паладор за еден 
заб, односно круничка. 

Член 60 
Осигуреникот учествува во трошоците при кори-

стењето на протези, ортопедски и други помагала, за-
ботехнички и забнопротетички средства и тоа за: 

- ортопедски чевли од член 10 на овој правилник, 
во висина од 50% од цената; 

- кожни нараквици од член 18 од овој правилник, 
во висина од 50% од цената; 

- гумени чорапи од член 21 на овој правилник, во 
висина од 50% од цената; 

- помошни помагала од член 23 на овој правилник, 
во висина од 50% од цената; 

- очни помагала од член 30 на овој правилник, во 
висина од 50% од цената; 

- слушни помагала од член 46 на овој правилник, 
во висина од 20% од цената; 

- забнотехнички и забнопротетички средства од 
член 52 од овој правилник, во висина од 20% од цената. 

Од учество во трошоците при користено на про-
тези, ортопедски и други помагала, заботехнички и заб-
нопротетички средства, се ослободуваат: 

- децата, школските деца, школската младина и 
редовните студенти до крајот на пропишаното траење 
на студиите и најдоцна до навршувањето на 26-та од-
носно 27-та година на животот; 

- корисниците на постојана парична помош и чле-
новите на нивното потесно семејство кои тие ги издр-
жуваат; 

- доброволните дарители на крв кои дарувале крв 
повеќе од 10 пати, врз основа на потврда или штембил 
издаден од Општинската конференција на Црвениот 
крст на Македонија; 

- лицата што имаат несреќа на работа или профе-
сионална болест врз основа на издадена потврда од 
Фондот; и 

- лица кои се ослободени од учество по посебни 
прописи (војни инвалиди, корисници на семејна инва-
лиднина по основ на паднат борец), врз основа на увере-
ние издадено од надлежниот орган на управата за бо-
речко-инвалидски прашан,а. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за индикациите 
на протетичките и ортотичките средства и санитарните 
справи, очните и слушните помагала, помагал ата за 
обезбедување на гласен говор и за забноцротетичката 
помош, забнопротетички средства, стандардите и мате-
ријалите од кои се изработуваат и роковите на нивното 
траење („Службен весник на СРМ“, бр. 18/85 и 39/90). 

Член 62 
„Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на Република 
Македонија“ 

Број 10-384 
17 февруари 1992 година М и н и с т е р за здравство, 

Скопје Д-Р Перко Колевски, с.р. 

750. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 112 од Уставот на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3 јуни 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ точка 2 во делот што се 

однесува на определбата на Народната демократска 
партија од Тетово на албанското население да му се 
признае право на отцепување од тоталитарното и аси-
милаторско панславјанско ропство, точка 4 став 3, 
точка 5 став 2, точка 6 став 2 во делот во кој службе-
ниот јазик во Република Македонија се третира како 
туѓ јазик и во делот што се однесува на оценката за 
денационализација и асимилација на албанската наци-
оналност и точка 7 став 2 во делот што се однесува на 
иницирање сеалбанско собрание како носител на сеал-
банската платформа од Политичката декларација, до-
несена од Собранието на Партијата на 15 јуни 1991 
година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У.бр. 189/91 од 19 март 1992 година, објавено во 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/ 
92), утврди дека деловите од Политичката декларација 
означени во точка 1 од оваа одлука не се во согласност 
со член 20 став 3 од Уставот на Република Македонија, 
од причините изнесени во тоа решение. 

Уставниот суд го одложи донесувањето на одлу-
ката и му даде можност на Собранието на Народната 
демократска партија да ја отстрани несогласноста на 
означените делови од Декларацијата со Уставот до 31 
мај 1992 година. 

4. На седницата Судот утврди дека Собранието на 
НДП во определениот рок не ја отстранило несогласно-
ста на означените одредби со Уставот, поради што, 
тргнувајќи од карактерот и тежината на повредите на 
Уставот, одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У.бр. 189/91 
3 јуни 1992 година - Претседател 

С к о п ј е н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с.р. 
751. О Б Р А З Е Ц БР. 6 

Член 27 и 28 од Законот на 
избор и отповикувано на 
пратеници и одборници 

З А Е Д Н И Ч К А ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ 
За пратеници во Собранието на Република Македонија 

од Изборната единица бр. 88 Општина Штип 

Изборната комисија на Изборната единица бр. 88 
од Општината Штип од како утврди дека предлагањето 
и утврдуваното на кандидатите е извршено согласно 
Законот, ја утврди Заедничката листа на кандидатите и 
тоа: 

1. Стојан Маролов - Лига за демократија; 
2. Михајло Салтиров - ВМРО „Гоце Делчева“ - Ради-

кална демократска партија; 
3. Иван Рамбабов - Социјалдемократски сојуз на Ма-

кедонија; 
4. Панче Пуздерлиски - Движено за семакедонска ак-

ција - МЛАК; 
5. Панче Анчев - Македонска народна партија; 
6. Ѓорги Гиров - Социјалистичка партија на Македо-

нија; 
7. Доне Димовски - Сојуз на комунисти на Македо-

нија - Движење за Југославија; 
8. Делче Лазарев - Социјал демократска партија на 

Македонија и Демократска партија на Македонија; 
9. Ристе Ристов - ВМРО Демократска партија; 

10. Александар Георгиевски - ВМРО - Демократска 
партија за македонското национално единство; 
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11. Љупчо Ристоманов - Демо 
на Македонија. 

Христијанска партија 

Изборна комисија на Изборната единица бр. 88, Опш-
тина Штип во Штип , 06.06.1992 година 

Секретар, Претседател, 
Трајче Пуздерлиски, с.р. Љубен Велков, с.р. 

Ч л е н о в и : 
1. Рушка Панарова, с.р. 8. Симеон Кожухаров, с.р. 
2. Златко Сарев, с.р 
3. Киро Фичорски, с.р 
4. Боро Петров, с.р. 
5. Донче Панов,с.р 

9. Стојче Симонов, с.р. 
10. Трајче Торов, с.р. 
11. Лашо Ѓоргиев, с.р. 
12. Ѓорги Коцев, с.р. 

6. Слободан Финдаковски, с.р.13. Емил Костадинов, с.р. 
7. Благој Арсов, с.р. 14. Трајче Игнатов, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И ОГЛАСИ 

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

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за 
утврдување право на сопственост на станбена зграда по основ на купо-
продажба и одршка, по тужбата на тужителот Менду Елмази од 
Скопје, ул. „Челопек“ бр. 42, против тужениот Закир Махмут од 
Скопје, сега со непозната адреса во НР Турција. 

Се повикува тужениот Закир Махмут да се јави во Општинскиот 
суд Скопје I - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или 
да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 2438/92. 
(155) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води постапка за 
физичка делба на недвижен имот во КО Брњарци по предлог на Јанев-
ски Игн,ат, Јаневски Саво и Пантелија, против Андреа Крстевски, со 
непозната адреса. 

Се повикува Андреа Крстевски да се јави во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во судот и да достави адреса. Доколку не се 
јави, судот ќе постави привремен старател од редот на адвокатите кој 
ќе го застапува во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I I - С к о п ј е , ВИЛ. бр. 64/92. (142) 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за користење на 
стан но тужбата на тужителот З С И З на становање на град Скопје, 
застапувана од Претпријатието за уредување и изградба на град Скопје 
- Скопје, против тужениот Стојановски Злате од Скопје, сега со непоз-
ната адреса на -живеење. 

Се повикува тужениот Стојановски Злате да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужениот 
не се јави во рок од 30 дена, ќе биде затапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I I -Скоп је , XI. П. бр. 476/92. (143) 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот, во судот, да достави податоци за местото на нејзиното 
п рестој увал иште. 

Доколку не се јави или не достави податоци, судот по службена 
должност ќе и постави привремен застапник од редот на адвокатите 
преку Центарот за социјални работи. 

Од Ошнтинскиотсуд Скопје I I - С к о п ј е , XVIII. П. бр. 1364/92. 
(149) 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Сабрија Саљихи против тужениот Нијази Са-
лахи од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во овој суд или во истиот рок да достави точна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во законскиот рок од 30 дена, ќе 
биде застапуван од привремен старател кој ќе го одреди судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 1210/92. (154) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор но 
тужбата на Мерван Хамзи од с. Пирок, против тужените Феми Далипи 
и Кемал Далипи, двајцата од с. Пирок, Тетовско, а сега со непозната 
адреса во Хрватска. 

Се повикуваат тужените Феми Муслија Далипи и Џемаил Феми 
Далипи да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од 
обавувањето на огласот или да одредат свој полномошник. Доколу не 
се“ јават ниту постават полномошник, преку Центарот за социјални 
работи во Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 232/92. (146) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост но 
тужбата на тужителот Бекири Муамет од с. Слатино против тужените 
Селами Исман, Сељами Шериф и Шакири Амди, сите од с. Слатино, 
сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 50.000 
денари. 

Се повикуваат тужените Сел,ами Исман, Селами Шериф и Ша-
кири Амди да се јават во рок од 15 дена пред овој суд, да достават 
адреса, или пак, постават свој полномошник. Во спротивно, по истекот 
на овој рок, судот на истите ќе им постави привремен старател, кој ќе 
се грижи за нивните права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 741/92. (147) 

Пред овој суд се води спорт за развод на брак по тужбата на 
тужителката Кимета Емурлахи од село Орашје, Тетово, против туже-
ниот Јумни Несими од с. Теарце, со непозната адреса во Германија. 

Се повикува Јумни Несими да се јави пред Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да постави свој 
полномошник кој ќе го застапува до окончувањето на спорот. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити него-
вите права и интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр.. 791/92. (150) 

Пред Општинскиот суд Скопје П - Скопје се води спор за соп-
ственост по тужбата на тужителот Гаши Бајрам од Скопје против Амит 
Муртезан, со непозната адреса на живеење. 

^ Се повикува тужениот Амит Муртезан да се јави во судот во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот и да достави своја адреса на 
живеење. Доколку не се јави и не ја достави својата адреса, судот ќе му 
постави привремена старател во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги 
штити неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, I I I I . бр. 1354/92. (144) 

Пред овој суд се води спорт по тужбата на тужителот Стојчевски 
Васко од с. Варвара и други против тужениот Стојковски Василев Симо 
од с. Варвара, а сега со непозната адреса во Белград. 

Се повикува тужениот Стојковски Симо да се јави во рок од 30 
дена пред судот или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот 
ќе одреди при времен старател преку Центарот за социјални работи во 
Тетово, кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 791/92. (151) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води постапка по 
тужбата на тужителката Поп Димитрова Верка од Скопје, ул. „Фуш-
танска" бр. 2-а против тужениот Поп Димитров Драган, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот пред овој суд и да ја достави точната адреса на 
живеење или да постави полномошник кој ќе го застапува во оваа 
постапка. 

Доколку тужениот не се јави или постави полномошник, ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе го застапува во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, IV. И. бр. 755/92. (148) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Фаик Раимов од Скопје, , у л / Ц е л агонија“ бр. 24, против 
тужената Васвие Раимова, со непозната адреса во странство. 

Пред овој суд се води спор за предмет на владение по тужбата на 
тужителката Зирафете Бекири од с. Гурќевипгге, Гостивар, против 
тужениот Мемети Авдил од с. Желино. Вредноста на спорот 10.000 
денари. 

Се повикува тужениот Назиф Тефик Беќири од с. Желино да се . 
јави пред судот во рок од 30 дена или во истиот рок да овласти свој 
полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник 
кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилноста на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, 11. бр. 7/92. (152) 

11ред овој суд се води спор по тужбата на тужителот Расими 11аки 
од с. Пирок и др. против тужените Расими Низиќсте и Расими Меваип 
од с. Пирок, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Расими Шоип Меваип да се јави во судот 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето или во нртиот рок да овласти 
свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување 
на спорот. 

^ Од Општинскиот суд во ТСТОЈКО, П. бр. 717/92. (153) 
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Пред овој суд. се води постапка за докажување на смртта на 
лицето Абдурамани Јашар Фазлија, порано од с. Шемшево, - Тетовско," 
кој починал во теко на 1942 година во с. Шемшево, на возраст, од 90 
години. ( 

Се повикува лицето Абдурамани Фазлија, од татко Јашар, од с. 
Шемшево - Тетовско, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена но објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, како и секое лице кое нешто знае за него. Во 
спротивно, ќе се смета за починат. 

Од Општинскиот суд во Тетово, 11. бр. 394/92. (145) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
Министерството за односи со странство на Република Македо-

нија огласува дека со решение бр. 14-3807/2 од 19.V. 1992 година го 
запишува во регистарот претставништвото на странското лице на Репу-
блика Македонија под реден бр. 30 Д.Д. НИМ „Змај", Земун, Београд, 
Република Србија, со следните податоци: 

1. Претставништвото ИПМ „3мај“ е со седиште во Скопје, Ма-
џари бр. 2 . 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот ^ 
- Претходни и подготвителни дејствија за склучување на дого-

вори за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни 
лица од Република Македонија, договори за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложу-
вања, како и пратење на извршувањето на заклучените договори. 

3.Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е 
Герасимов Горѓи. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото 
може да отпочне со работа. 

Од Министерството за односи со странство. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

4595/92 на регистарска влошка бр. 1-18907-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и за-
пишувањето право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: 
Претпријатие за градежништво и трговија „Студио Дид", извоз-увоз, 
д.о.о., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 8-2/18. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.IV. 1992 
година, а основач е Теодосисв Димчо од Скопје, м.6.0301950450029. 

Дејности: 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070223 , 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230 , 070240, 070250, 
070260,110309,110909. 

Дејности во надворешно трговски промет: 070310, 070320; изведу-
вање на инвестициони работи во странство и отстапувања на инвести-
циони работи на странски лица во Југославија, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и, услуги, консигна1Јија и реекспорт. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е Теодосиев Димчо, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4595/92. (9%) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1320 
од 11.III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-3500-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар следното: Досегашната фирма на претпријатието 
за промет на големо и мало „Гуципром", П,.О. увоз-извоз, Скопје, ул. 
„Видое Смилевски Бато“ бр. 85/1-1 во иднина се менува и ќе гласи: 
Трговско претпријатие „Николов-Симовски", Д.О... извоз-увоз 
Скопје, ул. „690", бб нас. „П Октомври“. 

Во претпријатието со одлука за пристапување пристапуваат Бо-
ривоје Симовски и Гордана Симовска на 29.111.1991 година. 

Во внатрешен промет се проширува следната Дејност: 080190. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1320/92. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4694/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18982-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост за 
трговија на големо и мало и запишувањето право за вршење работи во 
надворешно-трговскиот промет „Макоцвет" - Претпријатие во при-
ватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз, Д.О.О. 
Скопје, ул „Филип Филиповиќ" бр. 38. Цветанка Спасовска од Скопје, 
ул. „Филип Филиповиќ“ 38 и Сашко Спасовски од Скопје, ул. „Филип 
Филиповиќ" бр. 38. 

Дејности: 011720, 011721, 011729, 011940, 011941, 01 1949, 012201. 
012202 , 012203 , 012310, 012320 , 012321, 012322 , 012323 , 012324 , 013010 
013020, 013021, 013022, 013041, 013050, 013200, 030003, 050301, 050302 
060501, 060502 , 060503, 060601, 070110, 070111, 070112 . 070111 070114 
070120, 070121, 070122, 070123. 070124, 070125. 070126, 070127, 070128, 
070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070210. 070211. 070212 070213 
070214, 070219, 070220, 070221, 070222. 070223, 070224, 070225 070226 

070229, 070230, 070240, 070250, 070260,080110, 080112, 080114, 080119, 
080120 , 080192, 080201, 080202, 090110, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110352, 110903, 110905, 110909, 070310,070320. 

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Цветанка Стасовска, директор на претпријатието, со неограни-
чено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4694/92. (985) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4040/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18472-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието „Маклер" Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, 
ул. „Михаил Чаков“ бр. 7А-1/31 

Основач: Стефановски Љубиша, со одлука бр. 01 од 31.111.1992 
година. 

Дејности: 011810, 011820, 013021, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121 070122, 070123, 070124, 070Г25 , 070126 , 070127 , 070128 , 070129, 
070132, 070140 , 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250,080190, 080121, 080201, 080202, 070310, 070320, 110309, 110909; 
посредување и застапување во промет на стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт, туристички услуги. 

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

За сите обврски сторени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Димитрова Живка, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4040/92. ^ (995) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението срег. бр. 824/ 
92 од 31.1.92 г., на регистарска влошка бр. 1-16020-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпри-
јатие за промет и производство „Ава-Комерц" увоз-извоз, доо Скопје. 
Петпријатието е основано со основачки акт. Договор од 21.1.92 година. 

Дејност: 011527 , 020140, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070222 , 070223 , 070224, 070225,, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
090110 , 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 
090139 , 090140 , 090150, 090160, 090171, 090172, 090181, 090183, 090189, 
110903,110909. 

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

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

Лице овластено за застапување е Прошева Ангелина, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 824/92 (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 166/ 
92 од 5.111.92 г., на регистерска влошка 1-15759-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Мил-
чин“, П,.О., увоз-извоз - Скопје, Бул. „Авној“ бр. 104/5/23. 

Лице овластено за застанување е Костов Миле, директор на прет-
пријатието. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските со трети лица претпријатието 
одговара со сите свои средства - ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ, 

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124 - 070125 ; 070126; 070127; 070128; 070129; 070140; 070211; 070212; 
070213- 070214- 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070250; 080190; 080209; 050302 ; 070310; 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. Бр. 166/92 (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2367/92, на регистарска влошка бр. 1-18345-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „Јуба"-
Пром, Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Радишанска" бр. 190. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 2.111. 
1992 година, а основач е Благоја Христовски. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 , 080190, 110302, 
110303, 110309, 110909; откуп на сурова кожа, сточарски и земојделски 
производи, шумски плодови, полжави, печурки, водоземци. Дејности 
во надворешно-трговско работење: 070310, 070320 - застапување стран-
ски фирми и реекспорт; - посредување во надворешно-трговски про-
мет; комисиони работи; - консигнациони работи; - малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Румунија и Унга-
рија. 

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 средтва. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет е Благоја Христовски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг. бр. 2367/92. (983) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решениево Срег. бр. 
2884/92, на регистарска влошка бр. 1-18767-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под 
фирма: Трговско услужно претпријатие „Каномак", увоз-извоз, Д.О., 
Скопје, ул. „Душан Хасковиќ“ бр: 42/9. 

Основач: Горан Канавче од Скопје, ул. „Душан Тасковиќ“ бр. 42/ 
9. 

Дејности: 01Ј314, 011319, 011941, 070123, 070124, 070127, 070132, 
070140, 070211, 070213, 070214, 070219, 070224 , 070225 , 070230, 070250, 
070260, 070310 , 070320, 080201, 090209, 110302, 110303, 110309, 110903, 
110909. 

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

За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои 
средства, целосна одговорност. 

Претпријатието ќе го ,застапува во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет директорот Горан Канавче, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2884/92. (984) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 
4924/92. на регистарска влошка бр. 1-18536-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар. Претпријатието за производство и трговија, инженеринг, 
увоз-извоз „Ј1АУС", д.о.о. - Скопје, ул. „Тодор Чангов4' бр. 27/14. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 23.IV. 1992 
година. Основач е Иван Коцев од Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202^ 050209, 050301, 050302, 07011, 
070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070211, 070212 , 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070250, 070310, 070320, 070140. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Коцев Иван, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4924/92. (971) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4308^92, на регистарска влошка бр. 1-18836-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар. Претпријатието за производство, сообраќај и трговија „Сирк 
промет“, Д.О., увоз-извоз, Хитов Велес, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 69/3-7. 

Основач е: Јордан Симоновиќ од Хитов Велес, ул. „Кумановска“ 
бр. 24/1-5. 

Дејности: 020121, 020131, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070126, 070127, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070229, 070230 , 070250 , 070260, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настанува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети 
лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Јордан Симоновиќ, директор, со 
неограничено овластувања. 

Во надворешно-трговскиот промет'претпријатието ќе гр заста-
пува Јордан Симоновиќ, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4308/92. (972) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4641792 на регистарска влошка бр. 1-18645-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, промет и услуги, Д.О.О., 
„СТИЛ-КОМЕРЦ“, Скопје, ул. ,/Грајко Китанчев“ бр. 38, кое е осно-
вано со договор за основање од 08.IV. 199" година, а основачи се Ли-
менка Божиновска и Станка Божиновска. 

Дејности: 012622; 012623; 012699; 012830; 020110; 020140; 020302; 
030003; 050100; 050302; 070121; 070211; 070212; 070213 ; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229 ; 070250; 070260; 
090150; 090171; 090172; 090179; 110309; 110909; 080201. 

Дејности во надворешно-трговско работење: 070310; 070320; из-
ведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инве-
стициони работи на странско лице во Југославија; посредување V! заста-
нување во промет на стоки и услуги; услуги и контрола на квалитет и 
квантитет во извозот и увозот на стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4641/92 (973) . 

Окружниот стопански суд 30 Скопје, со решението Срег. бр. 
5006/92, на регистарска влошка бр. 1-19180-0-0-0, го запиша во судскиот 

, регистар Претпријатието за промет, производство и услуги, увоз-извоз 
„ЕЛГИС", ц.о., Скопје, ул. „Козле“ бр. 253, општина Карпош. 

Претпријатието е формирано со акт бр. 1 од 25.1^.1992 година. 
Основачи: Ацо Блажевски и Крсто Василевски. 

Дејности: 011314; 011315; 011319; 011320; 011710; 011721; 011722; 
011723 ; 011724 ; 011729; 011730; 011741; 011742; 011743; 011749; 011791; 
011799; 012321; 012322; 050301; 050302; 060502; 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; 080121; 080190; 080201; 080202; 090131; 090132; 090133; 
090139; 110302; 110303; 110304; 110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 
110903; 110905; 110909. 

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310 и 070320; по-
средување и застапување со прометот со стоки и услуги; консигнација; 
реекспорт; малограничен промет со сите соседни земји: Австрија, Ал-
банија, Бугарија, Грција, Италија, Романија и Унгарија. 

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

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

Ацо Блажевски - вд. директор на претпријатието, без ограничу-
вање за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот столески суд во Скопје, Срег. бр. 5006/92 (994) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3775/92, на регистарска влошка бр. 1-4037-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет на големо и мало, увоз - извоз, 
застапување и посредување „Ју Конкорд", Д.О.О., ул. „Црвена Вода“ 
бр. 16, Скопје. 

Претпријатието ги проширува следните дејности: 110109; надво-
решна трговија - слободни царински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3775/92 (974) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3330/92, на регистарска влошка бр. 1-18005-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето претпријатие во приватна сопственост под фирма: 
Претпријатие за производство, книговодствени и други услуги „КОН-
ТЕР", П,.О., Скопје, ул. „Саса -Ѕ" бр. 7. 

Основач е: Роза Николова од Скопје, ул. „Саса-8" бр. 7. 
Дејности: 011312, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 090123, 

090124,110903,110905,110909. 
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. 
Претпријатието ќе го застапува Роза Николова, директор, без 

ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3330/92. (911) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9480/91, на регистарска влошка бр. 1-10509-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за обавување на внатрешен и надворешен 
трговски промет на стоки и услуги „НИКОМЕКС", Д.О.О., Скопје, 
ул. „Никола Парапунов" бр. ј/У8. 

Претпријатието ги проширува следните дејности: 070211; 070212,-
0170213, 070214, 070219, 070229, 070260, 110905. 

Во надворешниот промет се прошируваат следните дејности: 
070310. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9480/91. (748) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4041/92, на регистарска влошка бр. 1-13197-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „Хехнотекс", 
увоз - извоз, Ц.О. Скопје, ул. „Казанџиска“ бр. 35, Скопје, го менува 
седиштето и во иднина ќе биде на ул. „13 Ноември“ бб. 

Од претпријатието истапува Јадранка Костовска од Скопје, со 
одлука бр. 05-23 од 30.111.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4041/92. (968) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4366/92, на регистарска влошка бр. 1-18273-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар „САНЕТЕКС" - Претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз - извоз, Д.О., Скопје, ул. „Трифун Пановски“ бр. 3/2-15. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12. IV. 1992 
година, а основач е Сашо Пешовски од Скопје. \ 

Дејности: 0702, 07022, 070221, 070222, 070226, 07025, 070250 
07021, 070211,070213, 070215, 0701, 07012, 070121, 070122, 070128, 0701з' 
07011,070114,110309,110909. 

07310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 7 надворешна трговија со непрехранбени Производи. 
Настапува во свое име и за своја сметка, одговара со сите сред-

ства со кои располага - потполна одговорност. 
Сашо Пешовски е директор со неограничено овластување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4366/92. (969) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2949/92, на регистарска влошка бр. 1-17465-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ДРАГОМИР“, 
увоз - извоз, Д.О., Скопје. 

Основано со акт за основање бр. 001/92 од 12.ЈП, 1992 година. 
Основач е Каралиоска Драгица од Скопје, „Филип Филиповиќ" 

бр. 12. 
Дејности: 070111, 070112 , 070113, 070114 , 070124-; 070123 , 070124, 

070127 , 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
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070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229 , 070230, 070250, 070310, 
070320! 080201, 110309, 110903. 

Во правниот промет со трети лида настапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои 
средства - целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет е Каралиеска Мирјана, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2949/92. (967) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3758/92, на регистарска влошка бр. 1-18592-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистер основањето на Претпријатието за сервисирање и монтажа на 
електрометални уреди и опрема „Југодент - Сервис“, Д.О.О. - Скопје, 
булевар „Партизански одреди“ кула 9, број 3. 

Дејности: 070123, 070127, 070223, 070225, 090139, 110309, 110909. 
Надворешно - трговски промет: 070320 - посредување и застапу-

вање во прометот на стоки и услуги; застапување на странски лица; 
продажба на странска стока од консигнационен склад, реекспорт. 

Овластено лице за застапување е Алексиќ Зоран, в.д. директор. 
За склучување договори за располагање со недвижни ствари, 

како и договори за располагање со стварите внесени како влог на 
странскиот вложувач и вршењето работи во надворешниот трговски 
промет потребна е согласност од Управниот одбор на претпријатието. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 27.111.1992 
година, а основачи се: Алексиќ Зоран, Божинов Андон, Јованов 
Бранко и Корошевска Катерина од Скопје и ДД „Југодент" за проз-
водњу медицинске опреме, П.О., Нови Сад, ул. „Футошки пут" бр. 10. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3758/92. (976) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4482/92 на регистарска влошка бр. 1-18657-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар. Здравствената ор^низација аптека „Флос", П.О., Скопје, 
ул. „Владимир Назор“ бр. 16. Скратен назив на фирмата е Аптека 
„Флос“, П.О., Скопје. 

Здравствената организација е основана со акт за основање 01/92 
од 10.1У. 1992 година. 

Основач е Ѓорѓи Игновски од Скопје. 
Дејности: 13016, 130160, аптека. 
- промет на лекови на мало и поединечна изработка на лекови по 

рецептура, санитетски. материјални средства и лековити супстанци, 
средства за детска и диетална исхрана, ортопедски помагала, прибори и 
медицински инструменти, средства за лична хигиена, дрогериска стока, 
чаеви. 

Во правниот промет со трети лица здравствената организација 
настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица, здравствената 
организација одговара со целокупниот имот, п.о. 

Лице овластено за застапување на здравствената организација е 
Руменка Петковска, директор, без органичување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4482/92, (977) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 743/91 од 3.1У. 1992,година отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието за услуги и проме,т со стоки на големо и мало „Агенција 
Венус" - Скопје. За стечаен судија се именува Лилјана Савовска, судија 
на овој суд. 

За стечаен управник се именува Мане Шулевски од Скопје, ул. 
„Петре I сортен“ бр. 48, тел. 228-678. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ - до Стечај-
ниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на дове-
рителите на стечајниот должник за 15. VI 1.1992 година во соба бр. 81 во 
9 часот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1487/9Ж)Д 3.1У.1992;тодина отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието за трговија увоз-извоз „Лаки Стар“ од Скопје. 

За стечаен судија се именува Јелица Серафимовска, судија на овој 
суд-

За стечаен управник се определува Мане Шулевски од Скопје, ул. 
„Петре Георгиев“ бр. 48, тел. 228-678. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“ до стечајниот совет на овој суд со пријава 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 
15. VII. 1992 година во 8,40 часот, во соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1015) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 1.4/89 
од 14.IV.1992 година, е заклучена стечајна постапка ,над Работната 
организација „Превентива“ во стечај - Скопје. " ' 

По правосилноста на решението стечајниот должник се брише од 
^Регистарот на претпријатијата на овој суд. ; , 
' ' Од Окружниот стопански суд во Скрпјс;. (1007) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Сг. бр. 840/91 
од 28. V. 1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието ОП 
„Глорија" - Скопје. 

За стечаен судија се именува Александар Јањиќ, судија во овој 
суд. 

За стечаен управник се одредува Стојан Ќоќероски од Скопје, ул. 
„Рокомија" бр 35, тел. 274-680. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријави 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат долж-
ниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
1.IX. 1992 година во 9,20 часот во соба бр. 60а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1008) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 280/91 
од 12.П. 1992 година отвори стечајна постапка над претпријатието на 
големо и мало „Меркантилија“ ДОО Скопје. 

За стечаен судија се именува Јелица Серафимова, судија на овој 
суд. 

За стечаен управител се определува Младен Божиновски, од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. Се повикуваат дове-
рителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник“ на 
Република Македонија“, до стечајниот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на 1,IX. 1992 година во 9,15 часот, соба бр. 60-а, во овој 
суд-

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на овој суд 
Ст. бр. 699/91 од 20.1 V. 1992 година, ја заклучи стечајната постапка над 
стечајниот должник Претпријатието за промет на големо и мало „Мол" 
од Скопје. По правосилноста на решението стечајниот должник се 
брише од регистарот на претпријатија по овој суд. 

Од Окружниот стопа“^ки суд во Скопје. (1010) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 816/91 \)Д 2.IV. 1992 година птцори стечајна постапка над Прет-
пријатието за промет на големо и мало „Ружа“ - Скопје. 

За стечаен судија се именува Оливера Рафајаловска, судија при 
овој суд. 

Зч стечаен управник се определува Богољуб Зл^- т к и од 
Скопје тен во Претпријатието „Менаџер „Консалтинг“-Скопје 
те,л 229-029. 

^с ..... ,дуваат доверителите на стечајниот д о р н и к да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 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 1.IX.1992 година во 11,00 часот 
во соба бр. 60а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (997) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 382/91 од 12.11.1992 година, е отворена стечајна постапка над 
ПП ГАПО - Скопје. 

За стечаен судија се именува Јелица Серафимовска, судија при 
овој суд. За стечаен управник се определува Ѓорѓи Колевски од Скопје, 
ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 28, тел. 219-897: 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват 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 2 примероци со докази. Се задолжуваат должни-
ците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на дове-
рителите на стечајниот должник на 1.ТХ.1992 година во 9,00 часот во 
соба бр. 60а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (998) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Фудбалски клуб „Бир-
лик", Титов Велес“ се огласува за неважен. (1476) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „С. Т. Д. 
„Таки“ - Хабибе Ајрула, ул. „Х-Т-Карпош" бр. 18 - Скопје“ се огла-
сува за неважен. (1477) 

Загубените печат и штембил под назив: „Трговско претпријатие на 
големо и мало „Меркур импорт“ увоз-извоз ПО ДОО „Струга промет“ 
- Струга“ се огласуваат за неважни. (1478) 

Загубениоттркалезенпечатподназив: „Мети“-Трговскопретприја-
тие - на сопственикот Џемили Фета од Скопје, ул. „167" бр. 36 се 
огласува за неважен. . 
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Загубениоттркалезенпечатиштембилподназив: „Претпријатие за 
посредување, промет и услуги „Фибок-Промет" д.о. - Скопје, ул. 
„Стајковци 22 бр. 1-а" се огласуваат за неважни. (1480) 

с Загубениот четвртаст печат под назив: „СДТ „Прехрана-Бабуна" -
Валентина Јовановска, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15/52 - Скопје“ се 
огласува за неважен. 

Загубениоттркалезенпечатподназив:„СојузнасиндикатитенаЈуго-
славија - Основна организација на ССМ при ЛОС „Млекарница“ -

Скопје: се огласува за неважен. (1622) 
Загубените печат и штембил под назив: „Претпри-

јатие за производство и промет на големо и мало „Макласт" Д. О. О. 
експорт-импорт, Скопје“ се огласуваат за неважни. (1667) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие во приватна сопственост „Пинекс", д.о., увоз-извоз - Скопје“ сс 

огласува за неважен. 1668) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи.-
Пат) а исправа бр. МБ 258155/85, издадена од УВР - Скопје на име 

Љубомир '.'имеников, ул. „Питу Гули“ бр. 39, Скопје. (1464) 
Патна исправа МБ 365358/87, издадена од Амбасада во Франк-

фурт на име Тодор Тевчев, ул. „Кнез Трпимир'' бр. 1, Скопје. (1465) 
Патна исправа бр. МБ 264549, издадена во Скопје на име Лутвула 

Вејсел, ул. „Алберт Станиќ“ бр. 4, Скопје. (1466) 
Патна исправа бр. МБ 921727/91, издадена од УВР-Скопје на име 

Никола Костов ул. „Ѓорѓи Андреевиќ“ бр. 6, Скопје. (1467) 
Патна исправа МБ 599164/88, издадена од УВР-Гостивар на име 

Хајрула Бајрами, с. Балиндол, Гостивар. (1468) 
Патна исправа МБ 639516/83, издадена од Амбасада во Лондон на 

име Никифор Никифоровски, ул. „Наум Наумовски-Борче: бр. 88-а, 
Скопје. (1469) 

Патна исправа бр. МБ 571496/88, издадена од СВР - Скопје на 
име Благоја Тасевски, ул. „Локов“ бр. 26/1-24, Скопје. (1470) 

Патна исправа бр. МБ 154794, издадена од СВР - Скопје на име 
Шехерзада Салиевиќ, ул. „Величка“ бр. 76, Скопје. (1471) 

Патна исправа, бр. МБ 250783, издадена од ОВР Пробиштип на 
име Спасовски Боре, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 24, Пробиштип. 

(1472) 
Патна исправа бр. МБ 662885, издадена од ОВР Пробиштип на 

име Спасовска Бона, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 24, Пробиштип. 
(1473) 

Патна исправа бр. МБ 993992/92, издадена од УВР Струмица на 
име Туцаров Петар, ул. „Дунавска“ бр. 1, Струмица. (1474) 

Патна исправа бр. МБ 385781, издадена од УВР - Тетово на име 
Реким Садики, Тетово. (1481) 

Патна исправа МБ 649908, издадена од УВР - Тетово на име 
Афет Лазми, Тетово. (1482) 

Патна исправа бр. МБ 847100, издадена од СВР - Штип на име 
Татјана Тушева, ул. „АСНОМ“ бр. 10, Штип. (1483) 

Патна исправа бр, МБ 055822, издадена од СВР - Штип на име 
Ристо Бајрактаров, ул. „25. Мај“ бр. 4, Штип. (1484) 

Патна исправа бр. МБ 394719, издадена од УВР - Прилеп, ул. „К. 
Пајмакоски" бр. 24/1, Прилеп. (1485) 

Патна исправа бр. МБ 464062, издадена од УВР - Прилеп на име 
Роберт Лазаревиќ, ул. „Београдска" бр. 48, Прилеп. (1486) 

Патна исправа бр. МБ 709143, издадена од УВР - Струмица на 
име Насуфов Алил, с. Бањско 248, Струмица. (1487) 

Патна исправа бр, МБ 969338, издадена од ОВР - Берово на име 
Фелис Ридаров, с, Црник, Берово. (1488) 

Патна исправа бр. МБ 420614/86, издадена од ОВР - Тетово на 
име Милаим Рушити, с. Д. Галате, Тетово. 

Патна исправа бр. МБ 28910 на име Билјана Велјановска, ул. 
„Стив Наумов“ бр. 101-а, Битола. (1490) 

Патна исправа бр, МБ 500089/87, издадена од УВ1̂  - Тетово на 
име Бесир Каврија, с. Пирок, Тетово. (1491) 

Патна исправа бр. МБ 549942/87, издадена од УВР - Тетово на 
име Мемет Салики, с. Боговиње, Тетово. 

Пропусница бр. МС 7005 од 1.111.1983 година, издадена од УВР -
Струмица на име Боро Стојчев с. „Ново Коњарево“ бр. 27, Струмица. 

(1449) 
Патна исправа бр. МБ 868284/90 издадена од УВР - Тетово на име 

Сафет Аземи, ул. „145" бр. 7, Тетово. 
Па1ка исправа бр. МБ 300302 на име Моазим Демиров, с. Црник, 

Берово. (1449) 
Патна исправа бр. МБ 422530/86 на име К у р т и ш Еран, с. Горна 

Бањица, Гостивар. (1495) 
Патна исправа МБ 594349/88 на име Демир Васвија, ул. „Д. Мече-

то“ бр. 12, Скопје. (1496) 
Патна исправа МБ 453232 на име Драгомир Поповиќ, ул. „Скоев-

ска" бр. 3-1/8, Скопје. . (1497) 
Патна исправа МБ 291707/85 на име Идриз ЈБамалори, с. Синге-

лиќ, ул, „Алид Авдовиќ“ бр. 47, Скопје. (1498) 
Патна исправа МБ 485521/87 издадена од УВР - Скопје на име 

Шефик Бајрами, ул. „Маршал Тито“ бр. 54 с. Арачиново, Скопје. 
(1499) 

Патна исправа бр. МБ 091668/83 на име Ајша Бајровиќ, ул. „Нов 
Живот“ бр. 56-а, Скопје. (1500) 

Патна исправа бр. МБ 993610, издадена од УВР - Охрид, на име 
Сулејман Шаќири, ул. „Хаџи Мустафа“ бр. 72, Охрид. (1501) 

Патна исправа бр. МБ 818986/90 на име Исамедин Алиев, Титов 
Велес. (1502) 

Патна исправа бр. МБ 823043 на име Бесир Теќири, с. Сенокос, 
Гостивар. (1503) 

Патна исправа бр. МБ 890384, издадена од УВР - Штип на име 
Рамадан Омеров ул. „С. Пинџур" б. 15, Штип. (1504) 

Патна исправа бр. МБ 389690/23.VI. 1986 година на име Хамамџи-
ева Билјана, ул. „Ѓоре Горески“ бр. 28-а, Скопје. (1505) 

Патна исправа бр. МБ 508156/87 на име Хамамџиева Гордана, ул. 
„Ѓоре Ѓорески" бр. 28-а, Скопје. (1506) 

Патна исправа бр. МБ 449227 на име Киров Благој, ул. „113" бр. 
129, Скопје. (1507) 

Патна исправа бр. МБ 586-403 на име ЈБутви Сулејмани, с. Опае, 
Куманово. ^ (1508) 

Патна исправа бр. МБ 773216 на име Поповски Зоран, ул. „Бај-
рам Шабани“ бр. 96, Куманово. (1509) 

Патна исправа бр. МБ 249706 на име Велков Томе, ул. „Булевар“ 
бр. 1/28, Гевгелија. (1510) 

Патна исправа бр. МБ 358831 на име Кишицки Петровска Јулија, 
ул. „Александар Здравковски“ бр. 28, Тетово. (1511) 

Патна исправа бр. МБ 937902 на име Миневски Љупчо, ул. „Ни-
кола Карев“ бр. 8, Кочани. (1512) 

Патна исправа бр. МБ 825231 на име Весна Мишева ул. „Роза 
Петрова“ бр. 3/2, Кочани. (1513) 

Патна исправа бр. МБ 677033 на име Рупггов Бесини, ул. „Коло-
злиска" бр. 45, Радовиш. (1504) 

Патна исправа бр. МБ 073731/82 на име Шабан Мустафи, с. Ара-
чиново, ул. ,ДО“ бр. 8, Скопје. (1515) 

Патна исправа бр. МБ 688855, изададена од ОВР - Радовиш на 
име Јован Монев, ул. „В. Влаховиќ" бр. 47, Радовиш. (1516) 

Патна исправа бр. МБ 130576/85, издадена од УВР - Скопје, на 
име Драган Тошевски, ул. „Трпе Петровски, бр. 10, Скопје. (1517) 

Патна исправа бр. МБ 312590/85, издадена од УВР Скопје на име 
Шабан Абдураман с. Сингелиќ, Скопје. (1518) 

Патна исправа бр. МБ 950947/91, издадена од УВР - Скопје на 
име Борјана Блажевска, Скопје, (1519) 

Патна исправа бр. МБ 514768/87, издадена од УВР - Скопје на 
име Роберт Блажевски, Скопје. (1520) 

Патна исправа, бр. МБ 209946, издадена од УВР - Гостивар на 
име Салиу Музафер, ул. „18 Ноември“ бр. 23/25, Гостивар, (1521) 

Патна исправа бр. МБ 798829/90, издадена во Штудгард - СР 
Германија, на име Исмаили Фаик, ул. „362" бр. 62, Скопје. (1522) 

Па?на исправа бр. МБ 742436/90 година, издадена од УВР-Скопје 
на име Хазбија Хосиќ, с. Ржаничино, Скопје. (1523) 

Патна исправа бр. МБ 968059/91 издадена од УВР-Сгрумица на 
име Димитриев Горан, с. Куклиш бр. 63, Струмица. (1524) 

Патна исправа бр. МБ 474160/87 издадена од ОВР Кичево, на име 
Идризово^ Зудија, ул. „Скопска“ бр. 16, Кичево. (1525) 

Патна исправа, издадена од ОВР-Македонски Брод со бр. МБ 
637703 на име Ајрадиноски Рецеп, с. Пласница, Македонски Брод. 

(1526) 
Патна исправа бр. МБ 157436/84, издадена од УВР-Сгрумица на 

име Делев Владо, бул. „Маршал Тито“ бр. 5-4/3, Струмица. (1527) 
Патна исправа бр. МБ 435183/86 издадена од УВР Струмица на 

име Мемедова Зумбуле, Струмица. (1528) 
Тековна сметка бр. 15-50-47116-8 и чекови од бр. 1185623 до 

1185642 на име Бедри Абдули, с. Чегране, Гостивар. (1529) 
Чековна карта бр. 11656/75 и чекови од бр. 230321 до 230330, 

издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Наталија Димов-
ска, Скопје. (1530) 

Чековна карта бр. 50229-38 и чекови бр. 330592, 330597 и 330598, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Надица Јоноска, 
Скопје. (1531) 

Чекови од бр. 363549 до 363568, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Рефет Бекташи, Скопје. (1532) 

Чековна карта бр. 003623299 и чекошви од бр. 00336206 до 
00336211, изадени од К о м е р ц и ј а л н а банка а.д. - Скопје на име Викто-
р и ја Мин,ева, Скопје. - (1533) 

Чековна карта бр. 1550045493 и чекови од бр. 917236 до 9172^0, 
издадени од Југобанка - Скопје на име Сергеј Г“еоргиевски, Скопје. 

(1534) 
Чековна картичка бр. 104122/75 и чекови од бр. 329537 до 329541, 

издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Илија Трпчевски, 
Скопје. (1535) 

Чековна картичка бр. 102153/86 и чекови од бр. 341461 до 341480 
и од 468689 до 468691, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на 
име Гордана Велевска, Скопје. (1536) 

Чекови од бр. 512122 до 512132, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Димче Димовски, Скопје. (1537) 

Чековна картичка бр. 38009/94 и чекови бр. 5411383 и 5411384; од 
бр. 5411386 до 5411389; бр. 4938429 од бр. 22791 до 22793 и од бр. 22799 
до 22810, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ордена 
Којдовска, Скопје. (1538) 

Чековна карта бр. 2593-6 и чекови од бр. 1134836 до 1134856 и од 
бр. 1135233 до 1135243, издадени од Југобанка - Скопје на тековна 
сметка 80710-15-50-02593-6 на име Никифор Никифорово^, Скопје. 

(1539) 
Чекови од бр. 178551 до 178560, издадени од Југобанка-Скопје на 

тековна сметка бр. 15-50-02316-1 на име Коста Iаритовски, Скопје. 
(1540) 
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Чекови од бр. 188651 до 188670 и 142468 и 142469, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Доста Стојановска, Скопје 

(1541) 
Чекови од бр. 448464 и 448468, издадени од Комерцијална банка 

а.д. - Скопје на име Силвана Илкоска, Скопје. (1542) 
Чековна карта бр. 95632/99 и чекови од бр. 503180 до 503190 и од 

237361 до 237370, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Александар Христовски, Скопје. (1543) 

Чековна картичка бр. 47656/39 и чекови бр. 432133 и 432134, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Митко Трајковиќ, 
Скопје. (1544) 

Чекови од бр. 542926 до 542928, издадени од Комерцијална банка 
а .д . - Скопје на име Драганка Ристеска, Скопје. (1545) 

Чековна картичка бр. 71709/35 и чекови од бр. 48305 до 48214, 
349649, 349651 и 349652, издадени од Комерцијална банка а,д. - Скопје 
на име Розетка Трајчевска, Скопје (1546) 

Чекови бр. 390205, 390206, 390207 и 390223, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Петар Петровиќ, с. Тромеѓа, Кума-
ново. (1547) 

Чекови од бр. 421845 до 421848, издадени од Комерцијална банка 
а .д . - Скопје на име Мирко Мариновски, Скопје. (1548) 

Чековна карта бр. 98286/90 и чекови бр. 388280 и 388282, издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јованка Зафировска, 
Скопје. (1549) 

Чековна карта бр. 79108/09 и чекови од бр. 346776 до 346780, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје На име Тања Ристиќ, 
Скопје. (1550) 

Чекови бр. 165858, 165859 и 165860, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Драги Веговски, Скопје. (1551) 

Решение УН бр. 12-10663 од 23.Х11.1991, на име Џингис Вата, 
Скопје. . (1552) 

Одобрение за работа бр. 14-185 од 20.1.1992, на име Васко Михајл 
ловски, Скопје. (1553) 

Решение У11 бр. 11-335/1 од 28.1.1985 година, на име Радован 
Неделковски, Скопје. (1554) 

Патна исправа бр. МБ 115363/91 издадена од УВР - Тетово на име 
Шаќири Фатмир, с. Жеровјане Л етово (1555) 

Патна исправа МБ 886276/91 идзадена од УВР-Тетово на име 
Имери Раиме, с. Слатино, Тетово. (1557) 

Патна исправа бр. МБ 937514, издадена од СВР - Струга на име 
Шерифоски Нагим, с. Лабуништа, Струга. (1558) 

Патна исправа бр. МБ 847844, издадена од СВР - Струга на име 
Напранику Емин, ул. „8 Ноември“' бр. 24, Струга. (1559) 

Патна исправа бр. МБ740673/90, издадена од УВР - Струга на име 
Ајдари Алберт, с. Арачиново, Скопје. (1560) 

Чекови бр. 5887402, 5887403, 5887404, 5887405, .5887406, 5887407, 
5887408, 5887409, 5887410 на и^е Ангеловска Марија, ул. „Сремска" бр. 
3, Кочани. (1561) 

Патна исправа бр. МБ 177711 издадена од СВР-111тип на име 
Јорданов Марјан, ул. „Коле Неделковски“ бр. 10, Штип. (1562) 

Патна исправа бр. МБ 785221/90, издадена од УВР-Тетово на име 
Шерифи Бесим, с. Палчиште, Тетово. (1563) 

Патна исправа бр. МБ 201184 на име Сулејмани Аслан, с. Селце, 
Тетово. (1564) 

Патна исправа бр. МБ 137459 на име Леши Башким, населба 
„Керамидница" Дебар. (1565) 

Патна исправа бр. МБ 513647 на име Мустафи Насред, ул. „Киро 
Фетак“ бр. 2-а, Куманово. (1566) 

Патна исправа МБ 414643/86, и-здадена во Скопје на име ЈБупчо 
Костадинова^, бул. „АСНОМ“ бр. 32/2-15, Скопје. (1567) 

Патна исправа бр. МБ 451678/86, издаена на име Рамадановски 
Исен, ул. „Челопек“ бр. 16-а, Скопје. (1568) 

Патна исправа бр. ЦГ 100447/89, издадена од Дортмунд на име 
Асмер Ујкановиќ, ул. „Павле Илиќ“ бр. 2/1-4, Скопје. (1569) 

Чекови бр. 15954838, 15954839, 15954837 на име Симакоски Ата-
нас, ул. „ЈНА“ бб, Струга. (1570) 

Патна исправа бр. МБ 680717, издадена од УВЈ^- Кочани на име 
Адемов Тахир, ул. „Партизанска“ бр. 48, Кочани. 1 (1571) 

Патна исправа бр. МБ 358557, издадена од УВР - Тетово на име 
Азири Раим, с. Шипковица, Тетово. (1572) 

Патна исправа бр. МБ 206949 на име Хусенни Низар, с. Селце, 
Тетово. - (1573) 

Патна исправа бр. МБ 0908969473021 на име Прван Зенку, с. 
Локвица, Гостивар. (1574) 

Патна исправа бр. МБ 367075/86 на име Ајрули Неџет, ул. „К.Ј-
.Питу“ бр. 109,Тетово. (1575) 

Патна исправа бр. МБ 482744/87 издадена од УВР - Гетово на име 
Шакири Клејшет, с. Одри, Тетово. (1576) 

Патна исправа бр. МБ бр. 991494, издадена од СВР - Штип на име 
Јованова Елизабета, с. Стар Караорман, Штип. (1577) 

Патна исправа бр. МБ 487520/87 издадена од УВР-Скопје на име 
Муамет ЈБетој, ул. „Атанас Раздолов“ бр. 4-а, Скопје. (1461) 

Патна исправа бр. МБ 848631/90, издадена УВР-Дебар на име 
Или Марку, ул. „ЈНА“ бр. 29, Дебар. 

Патна исправа бр. МБ 112863/84, издадена од УВР-Скопје на име 
Јосиф Николов, ул. „Разловечко востание“ бр. 5-1/1, Скопје. (1163) 

Патна исправа бр. МБ 754747/90, издадена од УВР Скопје на име 
Груиќ Драган, ул. „ЈВељко Влаховиќ" бр. 18/48, Скопје. (1638) 

Патна исправа бр. МБ 389402 на име Сали Ќемал, ул. „152-а бис“ 
бр. 12, Скопје. ' “ (1639) 

Патна,исправа бр. МБ 153737 на име Салихи Хабил, ул. „Крим-
ска“ бр. 54, Скопје. (1640) 

Патна исправа бр. МБ 853197/90, на име Лозановски Владе, ул. 
,„Пепи Пупле" бр. 19, Битола. (1641) 

Патна исправа бр. НВ 549921 на име Алију Зија, с. Камењане, 
Тетово. (1642) 

Патна исправа бр. МБ 506413, издадена од УВР - Тетово на Име 
Срајзили Абуш, с. Горно Новаци, Тетово. (1643) 

Патна исправа бр. МБ 348319/86, издадено од СВР - Гостивар на 
име Намик Абдулаи, с. Г. Бањица, Гостивар. (1644) 

Патна исправа бр. МБ 742591/90, издадена од УВР - Скопје на 
име Владимир Тотовски, Скопје. (1645) 

Патна исправа бр. МБ 790375/90, издадена од Скопје на име 
Викторија Александрова, ул. „Лазо Москов“ бр. 4/У-2, Скопје. (1646) 

Патна исправа бр. МБ 518409/87, издадена од УВР - Скопје на 
име Роберт Павлевски, ул. „Благоја Стевковски“ бр. 19/2-3, Скопје. 

(1647) 
Патна исправа бр. МБ 629113/89 на име Асан Амет, ул. „Сречко 

Пужалка" бр. 11, Скопје. (1648) 
Патна исправа на име Јовевски Здравко, с. Крушеани, Прилеп. 

(1649) 
Патна исправа бр. МБ 911671, издадена од УВР - Струмица на 

име Малинов Атанас, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 37-2/7, Струмица. 
(16Ѕ0) 

Возачка дозвола, издадена од СВР - Ресен на име Венко Петрев-
ски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 22, Ресен. 

Чекови од бр. 554471 до 554480, 749446, 749447;, од 749448 до 
749455; од бр. 820321 до 820330 и од бр. 844936 до 844942, издадени од 
Југобанка - Скопје на име Антон Анастасов, Скопје. (1652) 

Чекови од бр, 388902 до 388908, издадени од Комерцијална банка 
- Скопје на име Љупчо Крстевски, ул. „Горноврановска" бр. 13, 
Скопје. (1653) 

С О Д Р Ж И Н А 

740. Одлука за изменување на Одлуката за избор 
на надворешни членови на комисиите на Со-
бранието на Република Македонија од редот 
на научните и стручните работници 

741. Одлука- за утврдување на локации за из-
градба на објекти за дипломатски претстав-
ништва-Скопје 

742. Одлука за користена на средства од Постоја-
ната резерва на Република Македонија. . . . . 

743. Одлука за определувана највисоко ниво на 
цените на водата од регионалниот водовод 
„Студенчица“ 

744. О;џ|ука за привремено издавање на админи-
стративни и судски таксени марки 

745. Одлука за изменување на Одлуката за опре-
делувана на стоките на кон се плаќа посебна 
давачкава израмнувана на даночното опто-
варувани на увезените стоки во 1992 година . 

746. Одлука за изменување и дополнувани на Од-
луката за плаќана посебна такса на увезени 
стоки во 1992 година 

747. Решение за именување на претседател, чле-
нови н секретар и нивни заменици на Коми-
сијата за условен отпуст . 

748. Решение за дополнувани на Решението за 
цените на обрасците што се употребуваат во 
Министерството за внатрешни работи 

749. , Правилник за утврдувана на листа на про-
тези, ортопедски и друга помагала и санитет-
ски средства, заботехннчки и забно-проте-
тнчки средства, стандарди за материјалот од 
кој тие се изработуваат, роковите и тра-
ен^ето на тие средства и условите за изра-
ботка на нови средства пред истекот на утвр-
дените рокови 

750. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 189/91 од 3 јуни 1992 година 

751. Заедничка листа на кандидатите за прате-
ници но Собранието на Република Македо-
нија од Изборната единица бр. 88 Општина 
Штип 

Страна 
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