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У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НА-

СЕЛЕНИЕТО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат критериумите за за-
солнување на населението од воени разурнувања и 
други опасности од воени дејства. 

Член 2 

Како критериуми за заштита на населението од 
воени разурнувања и други опасности од воени дејства 
со засолнување, се утврдуваат: 

- критериуми за обезбедување со објекти за засол-
нување, 

- критериуми за користење и одржувани на објек-
тите за засолнување во мир, и 

- критериуми за употреба на објектите за засолну-
вање во воена состојба. 

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО 
ОБЈЕКТИ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ 

Член 3 

Обезбедување со објекти за засолнувана на насе-
лението во Република Македонија се врши со изградба 
на повеќе видови засолништа во рамките на инвестици-
оната изградба во мир, а во воена состојба (војна или 
непосредна воена опасност од напад врз Републиката), 
со изградба на повеќе видови засолни, односно прила-
годување на постоечки објекти во засолни. 

Член 4 

Објект за засолнување е секоја градежно-техничка 
целина, односно склоп на меѓусебно поврзани просто-
рии, лоцирани во друг градежен објект како етажна 
единица или како самостоен објект, кој освен станбе-
ните и физиолошките услови за автономен престој, во 
определен степен и обем пружа заштита од механич-
ките, радиоактивните, отровните, термичките, би-
олошките и други оптоварувања предизвикани од деј-
ствата на современите борбени средства. 

Член 5 

Објектите за засолнување според заштитните ка-
рактеристики по однос на отпорноста на влијанијата 
односно оптоварувањата што се пренесуваат со возду-
хот (радиоактивни и отровни честички) се определу-
ваат како: 

- засолништа, опремени со инсталации за прочи-
стување, односно филтрирање на воздухот, и 

- засолни, отворени или херметизирани објекти за 
засолнување што немаат инсталации за прочистување 
на воздухот, при чија употреба мора да се користат 
личните средства за РХБ заштита. 

Член 6 

Засолништата според отпорноста на конструкци-
јата на механичките влијанија односно оптоварувања 
предизвикани од надпритисокот на воздушен ударен 
бран, се определуваат како: 

- засолништа за дополнителна заштита со кон-
струкција отпорна на квазистатичко оптоварување пре-
дизвикано од воздушен ударен бран со надпритисок од 
50 кРа (кН/м2); 

- засолништа за основна заштита со конструкција 
отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано 
од воздушен ударен бран со надпритисок од 100 до 200 
кРа, и како 

- засолништа за зајакната заштита со конструкција 
отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано 
од воздушен ударен бран со надпритисок од преку 200 
кРа. 

Засолништата од став 1 на овој член соодветно на 
отпорноста на конструкцијата на механичките влија-
нија односно отповарувањата на надпритисокот мора да 
имаат и соодветна отпорност и на топлотните, отров-
ните и радијационите оптоварувања, оптоварувања од 
директни погодоци и оптоварувања предизвикани од 
урнатини. 

Заштитните и техничките карактеристики на за-
солништата од став 1 на овој член ќе се пропиша! со 
Правилник за техничките нормативи за проектирање и 
изградба на двонаменски засолништа од страна на Ми-
нистерот за одбрана. 

Член 7 
Засолните според заштитните карактеристики мо-

жат да бидат: 
- засолни за заштита од радиоактивни и отровни 

оптеретувања - влијанија, кои се задолжително затво-
рени или херметизирани, 

- засолни за заштита од механичките оптовару-
вања и тоа од парчиња на убојните средства и урнатите 
објекти. 

Механичката отпорност на конструкцијата на за-
солните на квазистатичко оптоварување предизвикано 
од воздушен ударен бран изнесува од 25 до 50 кРа 
(кН/м2). 

Заштитните и техничките карактеристики на за-
солните од став 1 на овој член ќе се пропишат со Пра-
вилник за техничките нормативи за проектирање и из-
градба на засолни од страна на Министерот за одбрана. 

Член 8 

Обезбедувањето со објекти за засолнување во мир 
ќе се врши со: 

- планирање на изградбата на засолништа и реали-
зација на просторните и урбанистичките планови; 
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- проектирање и техничка контрола на техничката 
документација за изградба на засолништа; 

- градење и производство на опрема и средства за 
засолништа; 

- контрола на квалитетна изведените работи (ате-
стирање и технички прегледи); 

- воведување на изградените засолништа во еви-
денција на објектите за засолнување, и со 

- финансира“ње на изградбата на засолништа во 
мир. 

Член 9 

Делот на просторните или урбанистичките пла-
нови кој се однесува на изградбата на засолништа во 
мир се изработува согласно системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, како посебен елаборат -
анекс за изградба на засолништа (во натамошниот 
текст: анекси), а се донесуваат по претходно прибавено 
мислење од Министерството за одбрана. 

Анексите на плановите имаат третман на довер-
ливи документи. 

Член 10 

Изградбата на засолништа задолжително се пла-
нира во градовите и населените места што може да се 
загрозени од воени дејства согласно проценката на Ми-
нистерството за одбрана за состојбата во која може да 
се најде територијата на Републиката во случај на 
војна. 

Изградбата на засолништа задолжително се пла-
нира за потребите на новите градежни објекти, при 
надградба, доградба или реконструкција на постоеч-
ките градежни објекти, локализација на бесправно из-
градените објекти, како и во сите други случаи доколку 
со зголемување на објектот или со промена на намената 
се зголемува и бројот на корисниците. 

Член И 

Изградбата на засолништа се врши врз основа на 
решението за локација што го издава надлежниот орган 
на управата по претходно мислење на Министерството 
за одбрана, врз основа на анексите на просторните и 
урбанистичките планови, односно прописите од обла-
ста на засолнуваното, доколку за просторот на кој се 
гради објектот не е донесен анекс. 

Со решението за локација задолжително се утвр-
дува обврската за: 

- изградба на ново засолниште во рамките на об-
јектот со податоци за заштитните карактеристики, ка-
пацитетот (искажан со бројот на засолнишни места), 
мирновремената намена и положбата на засолништето 
во објектот и почвата, или за 

- финансирање на изградба на заедничко засол-
ниште, со податоци за капацитетот определен според 
потребите на објектот, адреса и ознака на засолниш-
тето што се финансира. 

Кога објектот за кој се издава решението за лока-
ција се гради во близина на природен или вештачки 
објект погоден за засолнувано или се врши надградба, 
доградба или реконструкција на објект во кој има неу-
словно засолниште, наместо изградба на новото засол-
ниште може да се утврди обврска постоечкиот погоден 
објект или неусловното засолниште да се реконструира 
според техничките нормативи и стандарди за засол-
ништа, кои се со анексот предвидени-^ градење на тој 
простор. 

Инвеститорите на објектите о,. : .ав 3 на овој член 
се должни со барањето за издавање на решението за 
локација да достават доказ за сопственоста и елабора-
тот со кој се потврдува дека реконструкцијата е тех-
нички изводлива. 

Кога објектот се гради во просторот во кој според 
анексот не е планирана изградба на засолништа во мир, 
или ако инвеститорот на објектот надградбата, доград-
бата и реконструкцијата располага со сопствено засол-
ниште во непосредна близина на објектот, што одго-
вара на техничките норми и стандарди со капацитет кој 
ги задоволува потребите на новиот и постоечките об-
јекти, со решението за локација нема да се утврдуваат 
обврски кон засолнувањето. 

Член Д2 

Инвеститорот кој со решението за локација е за-
должен да изгради засолништа во рамките на објектот 
може да побара ослободувано од обврската за изградба 
или намалување на веќе определениот капацитет на 
засолништето, ако: 

- не постојат прост )рни ил,и технички услови за 
изградба на засолниште според планираниов капаци-
тет, 

- изградба не е можна заради геолошко хидролош-
ките карактеристики на земјиштето на кое се гради 
објектот, и ако 

- положбата на засолништето бара примена на не-
рационално и енормно скапи технички решенија. 

Промената на условите р^оже да се изврши по ба-
рање на инвеститоров во рокот Дс;дсн со решението за 
локација по претходно мислење на Министерството за 
одбрана. 4 н ' 5 

Член 13 
? - ' 

Техничката документација за-изградба на засол-
ништа со капацитет поголем ѓод 50 засолнишни места, 
доколу се лоцирани во друг градежен објект и за засол-
ништата со специјална намена задолжително се издво-
јува во посебен елаборат, кој содржи проекти1 пропи-
шани со Законот за изградба -на инвестициони Објекти, 
проект за мирноврсмсно користење и упатства за одр-
жување и подготовка на засолништето за употреба во 
војна, изработени според техниките нормативни стан-
дарди за изградба на засолништа. 

Член 14, 

Техничката документација од член 13. на оваа 
уредба прсиздавањс на одобрение за градење подлежи 
на техничка контрола од претпријатијата регистрирани 
за проектирање на градежни објекти, согласно овласту-
вањето од Министерството з;ј одбрана. 

Контролата на техничката документација за из-
градба на засолништата“ што не е опфатена со став 1 на 
овој член ја врши органот на управата надлежен за 
урбанизам и градежништво, пред издавањето на одо-
брението за градење. 

Мислењето од контролата на исправноста на тех-
ничката документација за изградба на засолниште е 
предуслов за издавање за одобрение за градење на за-
солништето и објектот за кој е засолништето наменето. 

Член 15 1 

Во засолништата може да се вградуваат градежни 
материјали, опрема за престој, елементи на инсталации 
за проветрување, водовод, канализација и електрика, 
средства за затворање на отворите за, проветрување и 
движење, што одговараат на ,стандардите за, квалите-
тот, пропишани со наредбите за задолжително атести-
рање, од Министерот за одбрана. 

Министерството за одбрана во согласност со орга-
нот надлежен за стандардизација со посебен акт ги про-
пишува стандардите за производство на материјалите 
од став 1 на овој член потребни за изградба на: засол-
ништа. Г.. , Л 
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Член 16 
По завршеното градење на засолништето, пред 

техничкиот преглед на изведените работи се врши ате-
стирање на инсталацијата за проветруваа. 

Атестираното можат да го вршат овластените 
претпријатија согласно наредбата за задолжително ате-
стирање издадена од Министерот за одбрана. 

Член 17 
Технички преглед на засолништето се врши исто-

времено со техничкиот преглед на објектот во чин 
рамки истото е изградено, присуство на претставник на 
Министерството за одбрана. 

Одобрението за употреба на засолништето и об-
јектот во чии рамки се гради засолништето може да се 
издаде само доколку со техничкиот преглед се утврди 
дека засолништето е во целост изградено според тех-
ничката документација за која е издадено одобрение за 
градено. 

Член 18 
Засолништето кое с технички прегледан'ѕ пред 

издавано на одобрението за употреба се воведува во 
евиденцијата на објектите за засолнување на начин и 
постапка што ќе ја пропише министерот за одбрана. 

Член 19 
Инвеститорот на кој со решението за локација е 

утврдена обврска во рамките на објектот да изгради 
засолниште с должен да обезбеди потребни финанси-
ски средства за реализација на изградбата. 

Инвеститорот на кој со решението за локација с 
утврдена обврска да финансира изградба на заедничко 
засолниште се задолжува определените финансиски 
средства да ги уплати на посебната сметка за засолну-
вано при Министерството за одбрана, пред издавање на 
одобрението за градење на објектот. 

Инвеститорот од став 1 на овој член кој нема из-
градено засолниште, изграденото засолниште има по-
мал капацитет или не одговара на нормите на квалите-
тот се задолжува да уплати определени финансиски 
средства на посебната сметка за засолнувано, во вре-
мето кога е откриено дека обврската за изградба на 
засолниште не е реализирана. 

Сопственикот на времен објект, бесправно изгра-
ден објект и постојан објект ќе се задолжи да уплати 
определени финансиски средства на посебна сметка за 
засолнување доколку покрене постапка времениот об-
јект да добие статус на стален, бесправниот објект да се 
легализира, односно постоечкиот објект да се прена-
мени при што се зголемува потребата од засолнишсн 
простор. 

Определувањето на висината на средствата од став 
2, 3 и 4 на овој член, начинот и рокот за плаќањето 
односно враќаното се врши врз основа на правилникот 
што ќе го донесе министерот за одбрана. 

Член 20 
Финансиски средства за изградба на јавни засол-

ништа се обезбедуваат од вкупните буџетски средства 
издвоени за потребите на цивилната заштита и уредува-
њето на територијата за потребите на одбраната од 
комунален придонес, како и од средствата добиени од 
закупот или продажбата на правото за двонаменско 
користење на засолништа. Висината на средствата што 
се издвојуваат од комунален придонес се определува со 
посебно решение на министерот за одбрана во соглас-
ност со министерот за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и екологија. 

Член 21 
Користењето на средствата од посебната сметка ќе 

се врши врз основа на Програмата што ќе ја донесе 
министерот за одбрана. 

Член 22 

Обезбедувањето со објекти за засолнување кога 
претстои непосредна воена опасност и во војна се врши 
со изградба на дополнителни капацитети, потребни за 
засолнување на населението во Републиката. 

Изградбата се врши по пат на прилагодување на 
природни“ или вештачки објекти и простории и со гра-
дено на импровизирани објекти за засолнувано, за-
солни, а во зависност од условите и со градење на засол-
ништа. 

Член 23 
Изградбата на засолни кога претстои непосредна 

воена опасност и во војна се врши врз основа на Планот 
за изградба на засолни, однапред подготвена техничка 
документација за градење. 

Во изградбата на засолни должни се да учествуваат 
сите работоспособни граѓани, државните органи, прет-
пријатијата, јавните установи и служби, единиците на 
локалната самоуправа и силите на цивилната заштита и 
да даваат градежни материјали, средства и опрема по-
требни за изградба на засолни, доколку располагаат со 
истите. 

Член 24 
Финансирањето на подготовките за изградба на 

засолни за потребите на засолнувањето на населени-
ето, според местото на живеење и на јавно место, се 
врши од Буџетот на Републиката, а според местото на 
работа од средствата на претпријатијата. 

За финансирање на градење на засолни се кори-
стат и нерсализираните финансиски средства од посеб-
ната сметка за засолнување при Министерството за од-
брана. 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ 
ВО МИР 

Член 25 

Со објектите за засолнувано стопанисуваат соп-
ствениците, односно претпријатијата на станбените, де-
ловните и други објекти за кои се засолништата изгра-
дени. 

Со објектите за засолнување што се во мешовита 
сопственост на поголем број правни и физички лица, 
или се со недефиниран сопственик, управува Министер-
ството за одбрана, на начин што ќе се определи со 
актот согласно член 93 од Законот за одбрана. 

Член 26 

Објектите за засолнувано задолжително се кори-
стат двонаменски, за намени што немаат штетно влија-
ние врз заштитните карактеристики, хигиенските и тех-
ничките услови, по претходна согласност на Министер-
ството за одбрана. 

Сопствениците на објектите за засолнувано заради 
двонамснско користење можат да ги издаваат под закуп 
од 10 години на начин и постапка што ќе ја пропише 
Министерството за одбрана. 

Министерството за одбрана ќе ги издава и другите 
објекти за засолнувано под закуп, доколку истите по-
веќе од 6 месеци не се користат двонаменски од соп-
ственикот. 

Член 27 

Половината (50%) од закупнината што ја оствару-
ваат сопствениците од издавано на објекти за засолну-
вано под закуп се уплатува на посебната сметка за 
засолнување при Министерството за одбрана, што ќе се 
користат за инвестиционо одржувано на објектите за 
засолнување издадени под закуп. 
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Висината на закупнината со определува во завис-
ност од пазарните услови, карактеристиките на објек-
тот за засолнуваното, положбата во урбаната струк-
тура и мирновремената намена, според Методологијата 
за определување на цената и начинот за промената на 
цената на закупнината, што ќе ја пропише министерот 
за одбрана. 

Член 28 

Тековното и инвестиционото одржување се врши 
од сопствениците на објектите за засолнување, а во 
случај на издавање под закуп од корисниците, односно 
закупците. 

Министерството за одбрана врши контрола на одр-
жување на сите објекти за засолнување, што се вове-
дени во евиденцијата. 

Одржувањето, сервисирањето на средствата и 
опремата во засолништата можат да го вршат претпри-
јатијата и јавните установи кои се регистрирани за 
таква дејност по посебно овластување од Министер-
ството за одбрана. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА УПОТРЕБА НА ОБЈЕК-
ТИТЕ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ ВО ВОЕНА СО-

СТОЈБА 
Член 29 

Органите на државната власт, претпријатијата, 
јавните установи и служби, единиците на локалната 
самоуправа и други субјекти кои ќе продолжат да функ-
ционираат во воена состојба^ вршат подготовки за упо-
треба на објектите за засолнување врз основа на плано-
вите за засолнување. 

Член 30 

Корисниците на објектите за засолнувано што се 
користат двонаменски во рок од 48 часа по издавањето 
на наредбата за подготовки на објектите за засолну-
вано за употреба во војна, ги предаваат на раководите-
лите на објектите за засолнување поставени од Штабот 
на цивилна заштита и тоа во состојба во која се при-
мени, односно во состојба погодна за употреба во војна. 

За извршување на подготовките неопходни за 
функционирање на објектот за засолнувано, по по-
треба раководителот може да именува помошници и да 
формира определен број на екипи, од лицата предви-
дени за засолнување и тоа во подготвителниот период 
за време на употребата и за време на напуштањето на 
објектот за засолнувано. 

За јавните објекти за засолнување, чии корисници 
не се определени со Планот за засолнување се форми-
раат единици за засолнување на месните сили на цивил-
ната заштита во јачина на екипи утврдени со Планот за 
засолнување на населеното место. 

Член 31 
Граѓаните, државните органи, претпријатијата, 

јавните установи и служби и единиците на локалната 
самоуправа се задолжуваат во случај на потреба да ги 
стават на располагање на силите на цивилната заштита 
сите средства, опрема, резерви на храна и вода што се 
потребни за подготовка на употреба на објектите за 
засолнување во војна. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

Со парична казна од половина до две плати ќе се 
казни за прекршок физичко лице: 

- кое не го користи засолништето во мир според 
дадената согласност (член 26); 

- кое не го извршува тековното одржување на за-
солниште (член 28); и 

- кое не постапува по наредбата за давање и распо-
лагање со градежните материјали, средства и опрема 
потребни за изградба на засолни како и средствата и 
опремата потребни за подготовка на засолништата за 
употреба во војна (член 23 и 31). 

Со парична казна од 20 до 40 плати ќе се казни 
правното лице за прекршоци од е п в 1 на овој член. 

Со парична казна од две до 6 плати ќе се казни 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од 
став 1 на овој член. 

Член 33 

Со парична казна од 40 до 100 плати ќе се казни за 
прекршок претпријатието регистрирано за планирање, 
проектирање и градење, ако: 

- изработи просторен или урбанистички план без 
соодветен анекс (член 9); 

- изработи техничка документација за изградба на 
засолниште спротивно на техничките нормативи и 
стандарди (член 13); 

- неовластено и несовесно, изврши техничка кон-
трола и атестирано на засолништа (член 14) и ако 

- вгради нестандардна опрема, материјали и сред-
ства во засолништата (член 15). 

За прекршокот од став 1 на овој член со парична 
казна од 3 до 15 плати ќе се казни и одговорното лице 
во претпријатието од став 1 на овој член. 

Член 34 

Со парична казна од една до две и пол плати ќе се 
казни физичко лице како инвеститор или изведувач на 
градежниот објект, ако: 

- при изградбата на засолништето отстапи од одо-
брената техничка документација (член 14) и 

- отпочне со користењето на објектот пред да до-
бие одобрение за употреба на засолништето (член 17). 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни 
правното лице - како инвеститор или изведувач со па-
рична казна од 30 до 80 плати. 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице - инвеститор или 
изведувач, со парична казна од 5 до 10 плати. 

Член 35 

Со парична казна од една половина до две плати ќе 
се казни службеното лице - работник во државниот 
орган и органот на локалната самоуправа, ако: 

- покрене постапка за донесување на просторен 
или урбанистички план без соодветен анекс (член 9); 

- со решението за локација не ја утврди обврската 
на инвеститорот за изградба или финансирање на из-
градба На засолниште (член 11); 

- издаде одобрение за градење на засолниште без 
исправна и целосна техничка документација за изградба 
на засолниште (член 14 и 19) или доколку инвеститорот 
нема уплатено средства за финансирање на изградба на 
засолниште; 

- издаде одобрение за употреба на објект, а засол-
ништето не е довршено (член 17) и ако: 

- изградените засолништа не ги воведе во евиден-
цијата на објектите за засолнувано (член 18). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 

Актите предвидени со оваа уредба ќе се донесат во 
рок од една година од нејзиното влегување во сила, а 
дотогаш ќе се применуваат постојните прописи. 
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Член 37 

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

Бр. 23-3489/1 
1 декември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1505. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21. 
XII. 1992 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
КАМП ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА БЕГАЛЦИТЕ ОД РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД ВРЕ-

МЕН КАРАКТЕР 

1. Со оваа одлука се утврдува локација за изградба 
на камп за пр“ифаќање на 800 - 1000 бегалци од Репу-
блика Босна и Херцеговина на дел од КП. 600, КО 
„Оризари“ со површина од 18.000 м2 на ул. „М. Тито“ -
Ѓорче Петров - И, што ќе ја финансира Покраината 
Северна Рајна - Вестфалија. 

2. Во прифатниот камп ќе се изградат 30 индивиду-
ални монтажни објекти со висина од П + 1 кат, а по 
заминувањето на бегалците, објектите ќе се користат 
за студентско сместувале и други потреби. 

3. Република Македонија обезбедува користење на 
земјиштето и потребни одобренија за изградба и при-
клучување на постојната инфраструктура, а Покра-
ината Северна Рајна - Вестфалија ги обезбедува сред-
ствата за изградба на објектите и инфраструктурата. 

4. Составен дел на Одлуката е графичкиот приказ 
на локацијата (Ситуација во М1:2000) кој не се обја-
вува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и екологија. 

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

Бр. 23 - 3771/1 
21 декември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1506. 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ број 15/89, 26/80, 18/87, 13/ 
86, 28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16. IV. 1992 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука локалниот патен правец „Врска 
Р 703 - с. Владимирово“ се утврдува како регионален 
пат на територијата на Република Македонија. 

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

1507. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија на седницата одржаната 16 декември 1992 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУ-
ВАЊЕ И ПРОСЛАВА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА ВМРО 

1. Со оваа одлука се формира Одбор за одбележу-
вање и прослава на 100-годишнината од основањето на 
ВМРО, во кој покрај други ќе бидат вклучени МАНУ, 
Институтот за национална историја, Македонската 
црква, претставници од политичките партии, претстав-
ници од здруженијата на македонските иселеници во 
светот и претставници од македонски организации во 
соседните земји. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4831/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
1508. ^ ^ 

Врз основа на член 76 од Уставот на Република 
Македонија и членовите 207, 208 и 209 од Деловникот 
на Собранието на Република Македонија, Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 15 
декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседатели на чле-
нови на комисиите на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ број 10/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 25/92), во 
ставот 1 во: 

4. Комисија за внатрешна политика и општона-
родна одбрана наместо Благоја Чкатровски, треба да 
стои Драги Гроздановски, 

5. Комисија за деловнички прашан,а наместо Ми-
хаил Пановски, треба да стои Јордан Бошков, 

10. Комисија за стопанство наместо Михаил Па-
новски, треба да стои Ламбе Арнаудов, 

13. Комисија за труд и социјална политика наместо 
Ристо Јованов, треба да стои д-р Томислав Пецаков и 

14. Комисија за мандатно-имунитетни прашања на-
место Ристо Јованов, треба да стои Богдан Неделков-
ски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4799/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Број 23 - 928/1 
16 април 1992 .година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
Д-р Никола Кљусев, с.р. 
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1509. 
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 15 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
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, 19/92 и 37/ 
92), во став 1 во точката 2. Комисијата за општествено-
политички систем, наместо 

м-р Гордана Силјановска, треба да стои 
Ѓорѓи Иванов, дипломиран правник, вработен во 

Македонското радио, III програма. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4800/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕН-

СКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 

1. Собранието на Република Македонија дава со-
гласност на Одлуката на Советот на Институтот за 
старословенска култура - Прилеп, со која за индивиду-
ален работоводен орган на Институтот е именувана 

д-р Вангелија Деспотова, доктор по филолошки 
науки и научен советник во Институтот. 

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 08-4810/1 
15 декември 1992 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1510. 
Врз основа на член 67 од Законот за Народната 

банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 
26/92), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на 
Народната банка на Македонија 

д-р Љубе Трпевски, поради неговото именување за 
министер во Владата на Република Македонија. 

2. За член на Советот на Народната банка на Ма-
кедонија се избира 

д-р Михаил Петковски, доцент на Економскиот 
факултет во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4801/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1512. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за заштита 

на националните паркови („Службен весник на СРМ“ 
број 33/80 и 10/90), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН-УПРАВИТЕЛ НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК „ПЕЛИСТЕР“-БИТОЛА 
1. Собранието на Република Македонија дава со-

гласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе 
при ООЗТ Национален парк „Пелистер" - Битола, со 
која за индивидуален работоводен орган - управител на 
Паркот, повторно е именуван 

инж. Петар Василевски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4809/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1511. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/ 
85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе 

1513. 
Врз- Основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управуваното и на другите органи во орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ 
број 42/77, 3/87, и 48/88), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО НАЦИОНАЛНИ 

ПАРКОВИ И ЛОВИШТА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на РО Наци-
онални паркови и ловишта - Скопје, се избираат: 
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Зоран Крстевски, пратеник на Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Наиф Мустафа, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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 08-4812/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1515. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 49/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МА-

ШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Советот на Машинскиот факултет во Скопје, поради 
истекот на времето за кое се именувани и тоа: 

Цветко Милошевски и 
Томислав Папеш. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Машинскиот факултет во Скопје, се именуваат: 
дипл. инж. Борче Димитроски, конструктор-тсх-

нолог во МЗ Тито-ФОП и 
дипл. инж. Душко Стојановски, советник во Мини-

стерството за стопанство. 

3. 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 08-4803/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1514. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН-ДЕКАН НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за именување индиви-
дуален работоводен орган - декан на Електротехнич-
киот факултет во Скопје се именуваа 

д р инж. Александар Ношпал, професор на М а -
шинскиот факултет во Скопје и 

Станка Славенска, индивидуален работоводен ор-
ган на ЕТУЦ „Орце Николов“ - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4813/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1516. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ 
број 42/77, 3/87, и 48/88), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИ-
ЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ 

- СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Заводот за 
згрижување, воспитуван,е и образование на деца и мла-
динци „Ранка Милановиќ“ - Скопје, се избираат: 

Петко Петрушевски, педагог, директор на Цента-
рот за социјална работа - Тетово и 

Боге Чадиновски, дефектолог, советник на мини-
стерот за труд и социјална политика. 

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 08-4811/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1517. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 49/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на Ре-
публиката во Советот на Електотехничкиот факултет 
во Скопје 

м-р Максим Ангеловски, поради истек на времето 
за кое е именуван. 

2. За претставници на Републиката во Советот на 
Електро-техничкиот факултет во Скопје, се имену-
ваат: 

Игне Донески, индивидуален работоводен орган на 
АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје и 

д-р Митре Митрески, проф. на Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје. 
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3. 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 08-4804/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1518, 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85 , 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 49/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФА-

КУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Филозофскиот факултет во Скопје, се именува 

Владо Шарковски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „Јан Амос Коменски" - 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 08-4805/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1519. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/80, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДЕКАН НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Машинскиот факултет во 
Скопје, се именуваат: 

д-р Драган Димитровски, професор на Природно-
математичкиот факултет во Скопје и 

Васе Поповски, индивидуален работоводен орган 
во ЕТУЦ - 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 08-4808/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, Стојан Андов, с.р. 

1520. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85 , 29/89, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 49/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

1. За членови на Комисијата за изготвување пред-
лог за именување декан на Правниот факултет во' 
Скопје, се именуваат: 

Панчо Минов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Томислав Стојановски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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 08-4807/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1521. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-умет-

ничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 
51/88), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО 

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР 
1. Се разрешуваат досегашните претставници на 

Републиката во Советот на РО Македонски народен 
театар, поради истекот на времето за кое се именувани 
и тоа: 

Таше Поп Ташев, 
Дрита Карахасан и 
Драги Бошковски. 

2. За претставници на Републиката во Советот на 
РО Македонски народен театар, се именуваат: 

Димитар Димитров, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје, 

Ешреф Алији, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Борис Нонески, директор на Кинотека на Македо-
нија, 

Предраг Пенушлиски, индивидуален работоводен 
орган на ЦОП Универзална сала - Скопје и 

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

3. 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 08-4802/1 Претседател 
15 декември 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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1522. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 декември 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СТО-

МАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на Ре-
публиката во Советот на Стоматолошкиот факултет во 
Скопје 

Драги Арсов, по сопствено барање. 
2. За претставник на Републиката во Советот на 

Стоматолошкиот факултет во Скопје, се именува 
Никола Крстески, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија. 
3. 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 08-4806/1 Претседател 
15 декември 1992 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1523. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именуван,ата на Собранието на Република Маке 
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

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

РЕВ“ - РАДОВИШ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Никола Карев“ - Радовиш, се именуваат: 

Славчо Атанасов, професор во УСО „Јосип Броз 
Тито“ Радовиш и 

Петре Филипов, одборник во СО Радовиш. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-4862/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именуван,ата, 

Никола Крстески, с.р. 

1524. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именуван,ата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нуван,ата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

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

ЧЕВ“ ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Глигор Прличев" Гази Баба - Скопје, се имену-
ваат: 

Агим Фазлиу, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Димитар Чудо, новинар во Редакцијата „Остен“ на 
НИП „Нова Македонија“ - Скопје. 

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

Број 10-4863/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашан,а на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1525. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за прсду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нуван,ата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „26 ЈУЛИ“ ЧАИР -

- СКОПЈЕ 
1. За. претставник на Републиката во Советот на 

ОУ „26 Јули Чари Скопје, се именува Владимир 
Тодоровски, наставник по математика и физика во ОУ 
„Рајко Жинзифов" - Скопје. 

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

Број 10-4861/1 
16 декември 1992 година Претседател 

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

Никола Крстески, с.р. 

1526. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование ( Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен 

весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именуван,ата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нуван,ата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ ЧАИР -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Специјалното основно училиште „Иднина“ Чаир -
Скопје, се именуваат: 
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Велимир Ѓурчиновски, директор на Заводот за ре-
хабилитација на деца и младинци - Скопје и 

Јовица Остојиќ, психолог во ОУ „Живко Брајков-
ц и “ . 

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

; Број 10-4860/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстоски, с.р. 

1527. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашања на избо-
рите и именуван,ата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХРИСТИЈАН 

ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ" КАРПОШ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош", Карпош -
Скопје, се именуваат: 

Јордан Дудевски, наставник по математика во ОУ 
„11 Октомври“ - Скопје и 

Горан Поповски, дипл. правник, адвокатски при-
правник. 

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

Број 10-4859/1 
16 декември 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

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

Број 10-4854/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1529. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

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

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ТИТО“ - ОХРИД 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
ЕМУЦ „Тито“ - Охрид, се именува Петко Аврамовски, 
наставник во РО ЦОУ „Свети Климент Охридски“ -
Охрид. 

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

Број 10-4855/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1528. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо-

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

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ЃУРО СА-

ЛАЈ“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЕМУЦ „Ѓуро Салај“ - Битола, се именуваат: 

Филип Вучков, одборник во СО Битола (началник 
на Службата за заразни болести) и 

Зафир Костадиновски, одборник во СО Битола 
(пензионер). 

1530. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и ,,Службен 

весник на Република Македонија“ број 40/91 и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАНЧЕ ДЕЈА-

НОСКИ“ МАВРОВИ АНОВИ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Данче Дејаноски“ Маврови Анови - Гостивар, се 
именуваат: 

Илија Маркоски, матичар во Месната канцеларија 
Маврови Анови и 

Душко Шарески од с. Маврово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-4853/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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1531. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и „Службен весник на Република Македонија4' 
број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именуваната на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
декември 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ - ДЕБАР 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците во Центарот за социјални работи - Дебар, 
се именуваат: 

Газмен Ајдарага, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Русе Миновски, раководител на Одделението за 
општа управа - Дебар. 

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

Број 10-4856/1 Претседател 
16 декември 1992 година Комисијата за прашања на 

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

1532. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ број 24/73) и Одлуката за овластувало на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 16 декември 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП 

1. За именување претставници на Републиката во 
Работничкиот совет на Заводот за заштита на спомени-
ците на културата и Музеј - Штип, се именуваат: 

Ангел Бораниски, дипл. економист, на работа во 
ТП „Нова Трговија“ - Штип, 

Зоран Читкушев, одборник во СО Штип и 
Аргир Лазовски, електроинженер во ГП „Пелаго-

нија" ЕЕ занатски погон IV - Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-4857/1 „ Претседател 
16 декември 1992 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТОДОР АР-

СОВи С. ЗРНОВЦИ - КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци - Кочани, се имену-
ваат: 

Лилјана Довчевска, доктор по медицина вработена 
во Здравствената амбуланта во с. Зрновци - Кочани и 

Зоран Гаврилов, индивидуален земјоделски произ-
водител во с. Грдов - Кочани. 

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

Број 10-4858/1 Претседател 
16 декември 1992 година“на Комисијата за прашања на 

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

1534. 
Врз основа на член 241 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија број 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 16 декември 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СВЕТИ КЛИ-

МЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Свети 
Климент Охридски“, се именуваат: 

Никола Рилкоски, дипл. правник, вработен во РО 
„Лихнида" Охрид и 

Роза Митреска, дипл. правник, вработен во ЦСНО 
„Климент Охридски“ - Охрид. 

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

Број 10-4872/1 Претседател 
16 декември 1992 година“11 Комисијата за прашања на 

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

1535. г 

1533. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за прсду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувано на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашана на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

С. СТЕНЧЕ-ТЕТОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вана индивидуален работоводен орган на ОУ „Гоце 
Делчев“ с. Стенче - Тетово, се именуваат: 

Момир Мерџановски, претседател на СЗБНОВ -
Тетово и 

Јусуф Ферати, директор на ОУ с. Жеровјане - Те-
тово. 

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

Број 10-4868/1 
16 декември 199Ггодина Претседател 

Скопје н а комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
1536. 

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за прсду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КОЛЕ НЕДЕЛ-

КОВСКИ“ С. ВЕЛГОШТИ - ОХРИД 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Коле 
Неделковски“ с. Велгошти - Охрид, се именуваат: 

Димитри Каркачоски, од с. Велгошти - Охрид и 
Венко Калачоски, с. Велгошти - Охрид. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-4871/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстоски, с.р. 

1538. -
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87,' 48/88 и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91) Комисијата за .прашања на изборите и 
именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

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

ЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Центарот за 
социјална работа во Скопје се избираат: 

Боге Чаиновски, советник на министерот за труд и 
социјална политика и 

Гордана Симовска, социјален работник во Цента-
рот за социјална работа во Тетово. 

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

Број 10-4866/1 
16 декември 1992 година Претседател . 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстоски, с.р. 

1539. - -

1537. 
Врз основа на член 241 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ С. ГЛОЃИ - ТЕТОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Климент 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на“ Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именуван,ата на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА АСУЦ „БОРО ПЕ-

ТРУШЕВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на АСУЦ „Боро 
Петрушевски“ - Скопје, се избираат: 

Благоја Ханџиски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Богдан Неделковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Број 10-4869/1 
16 декември 1992 Г О Д И Ј 

Скопје 

Охридски“ с. Глоѓи - Тетово, сЕ именуваат: 
Локман Елези, професор во гимназијата „К. Пеј-

чиновиќ" во Тетово и 
Љатиф Исмаили, вработен во ХЕК „Југохром" 

ОЗТ Попова Шапка (живее во с. Теарце - Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-4864/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1540. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ44 број 47/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашање на изборите и 
именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СО-

ЦИЈАЛНИ РАБОТИ - ДЕБАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Центарот за 
социјални работи - Дебар, се избираат: 

Али Реџа, републички инспектор во Дебар и 
Цветко Лалчевски, раководител на Фондот за 

здравствено осигурување во Дебар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-4867/1 
16 декември 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именуван,ата, 

Никола Крстоски, с.р. 
1541. 

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за прсду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ44 број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија44 број 40/91) и Одлу-
ката за овластуваа на Комисијата за прашан,а на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нуван,ата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

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

НОВСКИ“ С. НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вано индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ма-
нуш Турновски44 с. Ново Село - Струмица, се имену-
ваат: 

Ванчо Златанов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Ристо Милев, директор на „Пирин“ - Ново Село -
Струмица. 

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

1542. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја44 број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ „АНЃЕЛ ШАЈЧЕ" - КУМА-

НОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО за згрижу-
вање и воспитание на деца од предучилишна возраст 
„Анѓел Шајче“ - Куманово, се избираат: 

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Хисни Шаќири, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

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

Број 10-4865/1 
16 декември 1992 година ^ Претседател 

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

Број 10-4873/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1543. 
Врз основа на член 241 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија44 број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

број 25/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ЗА КОНКУРСНАТА 
КОМИСША ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПЕТРЕ ЈОВА-

НОВСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на ОУ „Петре 
Јовановски“ - Гостивар, се именуваат: 

Милица Апостоловска, одделенски наставник во 
ОУ „Моша Пијаде“ - Гостивар и 

Идризоглу Сабахетки, наставник во ОУ „Чеде Фи-
липовски“ с. Врапчиште - Гостивар. 

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

Број 10-4870/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
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1544. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 декември 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА 

УСО „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ" - ТЕТОВО 

1. Во Одлуката за избор на членови на Конкурс-
ната комисија на УСО „Кирил Пејчиновиќ - Тетово 
(„Службен весник на Република Македонија“ број бб/ 
92) во точката 1 наместо 

Ленка Симовска, советник на П Е Тетово на Педа-
гошкиот завод на Македонија, треба да стои 

Мухамет Халили, пратеник во "Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 10-4882/1 
16 декември 1992 година „ Претседател 

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

1545. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашан,а на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 декември 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА 

НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО ШТИП 

1. Се разрешува од функцијата член на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален работоводен 
орган на Народниот театар во Штип Ѓорѓи Устапетров, 
поради тоа што конкурира за индивидуален работово-
ден орган на Народниот театар во Штип. 

2. За член на Конкурсната комисија за именување 
индивидуален работоводен орган на Народниот театар 
во Штип, се именува Венцо Шопов, одборник во СО 
Штип. 

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

Број 10-4881/1 
16 декември 1992 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

1546. 
Врз-основа на член 49, став 1 од Законот за мер-

ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/84, 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 52/91), с 
преземен како републички пропис, министерот за сто-
панство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И 
НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ И ЗА СОДРЖИНАТА И 
ФОРМАТА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПРАВНО-
СТА НА МЕРИЛАТА ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ 

ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА МЕРИЛАТА 

1. Министерството за стопанство, претпријатијата 
и другите правни лица од член 57 и 58 од Законот за 
мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: 
овластено претпријатие) при прегледот на мерилата ја 
потврдуваат исправноста на мерилата со ставање на 
жигови и други знаци, односно со издавано на уверение 
за исправноста на мерилата, предвидени со оваа на-
редба. 

2. Министерството за стопанство при прегледот на 
мерилата употребува основен жиг, годишен жиг, годи-
шен жиг за ситни мерила, годишен жиг во форма на 
налепница, годишен жиг за претходни испитувана, жиг 
за стаклени мерила и уверение за исправноста на мери-
лата. 

За поништување на жиговите при периодичните 
прегледи и вонредните прегледи на мерилата, се упо-
требува жиг за поништување на жиговите. 

3. Основниот жиг на Министерството за стопан-
ство има форма на круг со пречник од 8 мм, во кој се 
наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е 
ознаката „М". 

Со основниот жиг се потврдува исправноста на ме-
рилата по првиот преглед. 

4. Годишниот жиг на Министерството за стопан-
ство има форма на штит околу кој може да се опише 
круг со пречник од 8 мм. 

Во горниот дел се наоѓа бројот на работникот на 
Министерството за стопанство кој го извршил прегле-
дот на мерилото, и ознаката „М", а во долниот дел се 
двете последни цифри во годината во која с извршен 
прегледот на мерилото. 

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на 
мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот пре-
глед. 

5. Годишниот жиг за ситни мерила на Министер-
ството за стопанство има форма на штит околу кој 
може да се опише круг со пречник од 3 мм. Во горниот 
дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во 
која с извршен прегледот, а во долниот дел с ознаката 
„М". 

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на 
мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот пре-
глед. 

6. Годишниот жиг во облик на налепница на Мини-
стерството за стопанство има елипсаст облик со по-
долга оска од 20 мм и кратка оска од 8 мм. На левата 
страна се наоѓа равнокрака вага со висечки тасови. Над 
вагата с ознаката „М". На десната страна се двете по-
следни шифри од годината во која с извршен прегледот 
на мерилото. 

Со годишниот жиг во облик на налепница се 
потврдува исправноста при првиот, периодичниот и 
вонредниот преглед на оние мерила кои поради својата 
осетлива конструкција не можат да се жигосаат со ос-
новниот и годишниот жиг. 
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7. Годишниот жиг за претходно испитување на ме-
рилата, ,односно на еле,ментите на мерилата на Мини-
стерството за стопанство има облик на равнокрак три-
аголник околу кој може да се опише круг со пречник од 
8 мм. Во горниот агол шут ознака „М", а под него се 
двете последни цифри; на, годината во која е извршено 
претходното испитување на мерилото, односно не него-
вите елементи. 

Со годишниот жиг за претходно испитување се 
потврдува.исправноста на мерилото, односно на еле-
ментите на мерилата при ̂ претходно испитување. 

8. Жигот за стаклени мерила на Министерството 
за стопанство има облик на буквата мМ" околу која 
може да се опише круг со пречник од 8 мм. 

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправ-
носта на стакленитс мерила што не подлежат на пери-
одичен преглед. 

9. Жигот за поништување жигови има форма на 
знакот ?,Х" (пати) околу која може да се опише круг со 
пречник од 8 мм. 

10.. Овластените, претпријатија употребуваат: ос-
новен жиг, годишен жиг, годишен жиг за ситни мерила, 
годишен жиг во форма на налепница, жиг за стаклени 
мерила, жиг за поништување на жиговите и уверение за 
исправноста на мерилата. 

11. Основниот жиг на овластеното претпријатие 
има слипсаст облик со подолга оска од 8 мм и со кратка 
оска од 5 мм, во кој се на^ѓа равнокрака вага со висечки 
тасови. На вагата е ознака „М'\ а помеѓу висечките 
тасови - ознаката на овластеното претпријатие. 

Со основниот жиг се потврдува исправноста на ме-
рилото по првиот преглед. 

12. Годишниот жиг на овластеното претпријатие 
има облик на штит околу кој може да се опише круг со 
пречник од 8 мм. Во горниот дел се наоѓаат двете по-
следни цифри на годината во која е извршен прегледот 
на мерилото, а во долниот дел е ознаката на овласте-
ното претпријатие и буквата „М". 

Со ,грдите пот жиг с.р потврдува исправноста на 
мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот пре-
глед. 

13. Годишниот жиг во, облик на налепница на овла-
стеното претпријатие има елипсаст облик со подолга 
оска од 20 мм и кратка оска од 8 мм. На левата страна 
се наоѓа равнокрака вага со висечки тасови. Над вагата 
е ознаката „М", а помеѓу висечките тасови-ознаката на 
овластеното претпријатие. На десната страна се двете 
последни цифри од годината во која е извршен прегле-
дот на мерилото. 

Со годишниот жиг. во облик на налепница се 
потврдува исправноста при првиот, периодичниот и 
вонредниот преглед на оние мерила кои поради својата 
осетлива конструкција не.можат да се жигосаат со ос-
новниот и годишниот жиг. 

14. Жигот за стаклени мерила на овластеното 
претпријатие,, има облик на буквата „М'к околу која 
може да се опише круг со пречник од 8 мм, а под неа се 
наоѓа ознаката на овластеното претпријатие. 

Со ж,игот за стаклени мерила се потврдува исправ-
носта на .смислените мерила кои не подлежат на пери-
одичен пр.еглед. 

15. Жиговите наведени во оваа наредба односно 
уверенијата за исправноста на мерилата се употребу-
ваат и за потврдување на исправноста на мерилата што 
се употребуваат како еталони (контролни мерила, . 
уреди и слично), а служат за преглед на мерилата. 

16. Видовите формите и содр -сивата на жиговите 
се де дадени во прилогот броЈ 1, кој претставува соста-
вен дел на оваа наредба.. , 

17. Со уверението КОЈ го издава овластен гго ;оет-
пријатис за исправноста на мерилата се потврдува 
исправноста на мерилата по извршениот преглед. 

Содржината и формата на уверението за исправно-
ста на мерилото се дадени во прилогот број 2 кој прет 
ставува составен дел на оваа наредба. 

18. Жиговите со кој с потврдена исправноста на 
мерилата според Наредбата за видовите и формите на 
жиговите и на другите знаци и за содржината и фор-
мата на уверенијата за исправноста на мерилата, што се 
употребуваат при прегледот на мерилата („Службен 
лист на СФРЈ'4, бр. 26/84) ќе важат до истекот на рокот 
на нивното важење. 

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за видовите и фор-
мите на жиговите и на другите знаци и за содржината и 
формата на уверенијата за исправноста за мерилата, 
што се употребуваат при прегледот на мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84), на територијата 
на Република Македонија. 

20. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 
година. 

Бр. 21-7782 
21 декември 1992 година 

Скопје 
Министер за стопанство 
Петруш Стефанов, с.р. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 2 

Врз основа на член 171 од Законот за општа 
управна постапка („Службен весник на СФРЈ“ бр. 32/ 
78) и член 48 и 49 од Законот за мерните единици и 
мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84 и 53/91) кој 
со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 52/91), се применуваат како 
републички пропис, по барано на 

овластениот субјект 
издава: 

УВЕРЕНИЕ ЗА ИСПРАВНОСТА НА МЕРИЛОТО 

Назив на мерилото: - - - - - - - - . ѕ 
тип: - - , производен број: 
производител: 
година на производство: - , најмала поделка: 
опсег на мерењето: 
класа на точноста: - службена ознака: - -
имател на мерилото: - - - - - - - - -

место на поставувањето: 
Со преглед на мерилото утврдено е дека мерилото ги 
исполнува метролошките услови пропишани со Пра-
вилникот за метролошките услови за 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 
год.). 

ОВА УВЕРЕНИЕ ВАЖИ ДО 31.12. ГОД. 

Таксата според Законот за Тарифите на админи-
стративни такси во износ од ден. во админи-
стративни таксени марки с наплатена од подносителот 
на барањето и поништена. 

Копие: 
- Архива -
- На странката (потпис на овластено лице) 

1547. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 59/81, 26/82, 53/91) кој со член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 52/91), е преземен како републички про-
пис, Министерството за стопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

1. Со оваа наредба се пропишува формата на зна-
кот на производителот со кој мора да биде одбележан 
предметот со скапоцен метал што се произведува во 
Република Македонија. 

2. Министерството за стопанство нема да прима на 
испитување и жигосување предмети од скапоцен метал 
изработен во Република Македонија на кој не с втиснат 
знакот на производителот. 

3. Матриците на знакот на производителот и отпе-
чатокот на жигот на знакот на производителот го чува 
Министерството за стопанство. 

4. Знакот на производителот се изработува како 
ударен жиг со правоаголна форма во кој се втиснати 
иницијалите на производителот и единствениот број од 
две цифри како идентификација на производителот со 
димензии 1,00 мм х 2,5 мм. 

5. На предмет од скапоцен метал може да се втисне 
само еден знак на производителот. 

6. Производителот на предмети од скапоцени ме-
тали е должен за престанува н,ето на производството на 
предмети од скапоцени метали да го извести Министер-
ството за стопанство и да го врати жигот на знакот на 
производителот. 

7. Постојните знаци изработени согласно Наред-
бата за формата на знакот на производителот („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 30/82 и 68/82), ќе се применуваат 
и по влегувањето во сила на оваа наредба. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
Наредбата за формата на знакот на производителот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/82 и 68/82), преста-
нува да се применува на територијата на Република 
Макдонија. 

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 21-7783 
21 декември 1992 година Министер за стопанство, 

Скопје Петруш Стефанов, с.р. 

1548. 
"-"Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕ-

СТИ ВО 1993 ГОДИНА 

I 

Според одредбите на оваа наредба во 1993 година 
ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за 
спречување, откривање /дијагностицирање/ и сузби-
вање на следните заразни и паразитски болести: 

1. Антракс - црн пришт, бедренида 
2. Атипична чума кај живината 
3. Аујецкиева болест 
4. Белодробна стронгилоза кај овците и желудечно 

- цревна стронгилоза кај говедата и овците 
5. Беснило 
6. Бруцелоза 
7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 
8. Генитална кампилобактериоза 
9. Ензоотска леукоза кај говедата 
10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата 
11. Ехинококеза 
12. Инфективна анемија кај копитарите 
13. Инфективен бронхит кај живината 
14. Метил авост 
15. Класична чума кај свињите 
16. Краста 
17. Лептоспироза 
18. Заразно пресушување на вимето кај кравите 
19. Инфективен бовин ринотрахеитис - инфекти-

вен пустуларен вулвовагинитис /ИБР/ИПВ/ 
20. Заразна кривотница кај овците 
21. Заразни и паразитски болести на пчелите 
22. Заразни и паразитски болести на рибите 
23. Пироплазмоза 
24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина 
25. Трихомонијаза ^ 
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26. Туберкулоза 
27. Дрвеница /црвен ветар/ кај свињите 
28. Шушкавец 
Мерки за спречување, откривање и сузбивање на 

други заразни и паразитски болести кај животните 
утврдени со Законот за здравствената заштита на жи-
вотните („Сл. весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/ 
87, 51/88, 20/90 и 28/91) и Законот за заштита на живот-
ните од заразни болести што ја загрозуваат целата 
земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91) кој со член 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија е преземен како републички 
пропис, ќе се преземат доколку тие се појават или по-
стои опасност да се појават. 

И 
МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТ-
КРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ 

НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ 

1. Антракс 
Во сите дистрикти на антраксот превентивна вак-

цинација на говедата, овците, козите и коњите против 
антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 
1993 година според упатството на производителот на 
вакцината. 

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е установен ан-
тракс. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, 
како и подмладокот што ќе се принови подоцна, допол-
нително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропи-
шаните услови. 

Превентивната вакцинација на говедата, овците, 
козите и коњите против антраксот ќе се изврши во сите 
претпријатија што се занимаваат со сточарство и се 
снабдуваат со фураж однадвор, ако фуражот потекнува 
од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае него-
вото потекло. 

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај 
животните се применуваат мерките пропишани со Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување на 
бсдреницата кај животните /„Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 39/88/. 

2. Атипична чума кај живината 
Превентивна вакцинација на живината против ати-

пичната чума/Њукастл - болест/ задолжително ќе се 
врши на целата територија на Републиката два пати 
годишно, според планот на ветеринарната станица. 

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март до 31. мај 1993 
година прв пат, и од 1 септември до 30 ноември 1993 
година втор пат со мезогени или лентогени „Ла сота" 
соеви на вирусот и тоа парентерално, окулоназално или 
со распрашување - спреј апликација/ако постојат 
услови за тоа/. 

Во населените места што се граничат со живинар-
ски фарми, ќе се изврши трикратна вакцинација со лен-
тогени соеви. 

Пернатата живина и пернатата дивеч во претприја-
тијата со организирано интензивно производство, мо-
раат да се вакцинираат против атипичната чума кај 
живината, периодично и континуирано, според возра-
ста на живината, така да се обезбеди солиден, траен 
имунитет. 

Успехот на вакцинацијата се контролира со серо-
лошко испитување кое е составен дел на имунопрофи-
лаксата. 

Заради сузбивањето и искоренувањето на Њукастл 
- болеста кај пернатата живина, ќе се применуваат мер-
ките пропишани со Правилникот за мерките за сузби-

вано и искоренување на Њукастл - болест кај перната 
живина /„Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88/. 

3. Аујецкисва болест 

Во 1993 година ќе се изврши вакцинација против 
Аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња во при-
ватните и општествените сениорски фарми во кои оваа 
болест била утврдена во 1992 година и порано, како и 
во свињарските фарми каде ќе биде утврдена во 1993 
година. Вакцинацијата на мајките мора да се изврши 
најмалку 14 дена пред прассњето. 

4. Белодробни строиш лоза и жслудсчио-црсвни пара-
зити кај овците и козите 

Од сите стада говеда и овци во општствените прет-
пријатија како и од сите стада овци и говеда кај индиви-
дуалните сточари во населените места во кои постои 
сомнение дека овците и говедата се зараземни со бсло-
дробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни па-
разити ќе се зема материјал за лабораториско испиту-
вано. 

Заради сузбивано и искоренување на овие пара-
зитски (инвазиони) болести ќе се преземат соодветни 
ветеринарно-санитарни мерки. 

5. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото на ку-
чињата постари од 4 месеци ќе се изврши на целата 
територија на Републиката во периодот од 3 јануари до 
31 март 1993 година. 

Вакцинација ќе се врши со антирабична вакцина 
регистрирана за употреба во Р. Македонија. 

КучиЈвата од племенити раси и мачки можат да се 
вакцинираат со инактивирана вакцина. 

Кучињата кои до 31 март 1993 година немаат 4 
месеци возаст, односно кучињата кои во текот на годи-
ната ќе достигнат возраст од 4 месеци и новонабавените 
кучиња кои не се порано вакцинирани мораат да се 
вакцинираат против беснило во текот на четиринаесет 
дена од денот кога ќе ја достигнат пропишаната во-
зраст. 

Заради сузбивање на беснилото кај животните ќе 
се применуваат мерките пропишани со Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај 
животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88). 

6. Бруцелоза 

а) Говеда 
Од сите крави, јуници, јунчиња и бикови во прет-

пријатијата во општествена сопственост, што се зани-
маваат со одгледување и гоење на говеда, еднаш го-
дишно, во период од 1 февруари до 31 мај 1993 година, 
мора да се земе крв за преглед на бруцелоза со серо-
лошка постапка. 

Крв од бикови, кои се користат за производство на 
семе за вештачко осеменување и природен при пуст, 
мора два паст годишно да се прегледа на бруцслоза. 

Во 1993 година ќе се зема крв за преглед на бруце-
лоза од сие крави, јуници, јунчиња и бикови на индиви-
дуалните сточари во општината, според планот на вете-
ринарната станица. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1993 година 
ќе се -земе крв од 1/2 од вкупниот број на животни од 
став 3 на оваа точка а во периодот од 1 септември до 30 
ноември 1993 година од втората половина од преостана-
тите животни. 

Земаното на крв за преглед на бруцслоза од гове-
дата што се гојат ќе се изврши на почетокот на га-
сното. 
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Ветеринарните лекари се должни при секое помет-
нување (абортус) на крави и јунци, да достават крв за 
лабораторско испитување. 

б) Свињи 
Сите приплодни свињи во претпријатијата во опш-

тествена сопственост мораат еднаш годишно да се пер-
гледаат на бруцслоза. Испитувањето ќе се изврши до 
крајот на мај 1993 година. Крвта од назимки се прегле-
дува пред почетокот на нивното користење за приплод 
(припуст). 

Крв од нерези, кои се користат за производство на 
семе за вештачко осеменување и природен припуст, 
мора два пати годишно да биде прегледана на бруцс-
лоза. Еден од прегледите е пред вклучување на нере-
зите во приплод. 

в) Овци и кози 
Во период од 1 март до 30 јуни и од 1 септември до 

30 октомври 1993 година ќе се земе крв за преглед на 
бруцслоза од сите овци и кози постари од 3 месеци во 
населените места во општините. 

Сите овци и кози постари од три месеци, во прет-
пријатијата во општествената сопственост и кај индиви-
дуалните сточари, кои одат од зимско на летно напасу-
вање, од една во друга општина или од еден во друг атар 
на истата општина, морат да бидат испитани на бруцс-
лоза 100%, што се докажува со уверението за здрав-
ствената состојба во кос се внесуваат податоците за 
бројот на серолошки испитаните животни, денот и ре-
зултатите од испитувањето, називот на ветеринарната 
организација што го извршила испитувањето и бројот 
на ушната маркица. 

Пред испитувањето овците и козите мора да бидат 
трајно обележени со ушни маркици. 

Ако во стадото овци и кози се утврди бруцелоза во 
поголем обем или ако болеста се појави во ограничени 
размери или ако при три едноподруго испитувТПва има 
позитивни животни, серолошки негативните животни 
кои потекнуваат од позитивните стада, по претходно 
прибавсното мислење од Републичката управа за вете-
ринарство ќе се испратат на колење. 

Пред употреба млекото треба задолжително да се 
пастсризира. 

Се забранува употреба и продавање за јавна потро-
шувачка на пресно бело сирење. Ова сирење може да се 
пушти во промет откако ќе престои 3 месеци во склад 
заради ферментацијата и бактериолошки се испита. 

Од сите нововнесени говеда, овци, кози и свињи за 
приплод и гоење во Републиката, задолжително ќе се 
земе крв за преглед на бруцелоза најкасно до десетиот 
ден од денот на нивното внесување. 

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата 
кај говедата, овците, козите, и свињите ќе се примену-
ваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, 
овците, козите и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/ 
89). 

7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овци, болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал за 
лабораториско испитување и врз основа на резултатот 
од испитувањето ќе се применат соодветни ветери-
нарно санитарните мерки. 

8. Генитална камцилобактсриоза 

Брис или препуциален испирок од бикови кои се 
користат за производство на семе за вештачко осемсну-
вање, мора најмалку еднаш годишно, најкасно до 31 мај 
1993 година, лабораториски да се испита на кампило-
бактериоза. Биковите кои се користат за природен ја-
вен припуст, мораат два пати годишно да се испитаат на 

генитална кампилобактериоза. Првиот преглед мора да 
се изврши пред нивното користење за приплод односно 
користење на нивното семе за вештачко осеменување. 

9. Ензоотска лсукоза кај говедата 

На дијагностичко испитување на ензоотска ле-
укоза подлежат говедата што наполниле шест месеци 
од животот. 

Дијагностичко испитување на приплодните говеда 
во општествена сопственост се врши еднаш годишно. 

Една третина од земената крв од говедата за пре-
глед на бруцелоза кај индивидуалните сточари, од 
точка 6 под а) став 3 од оваа наредба лабораториски ќе 
се испита и на ензоотска леукоза. 

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската 
леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Павилникот за мерките за сузбивање и искоре-
нување на ензоотската леукоза кај говедата („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 39/89). 

Секое новооткриено леукозно говедо се испраќа 
на принудно колење. 

10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Во населените места и во општествените овчарски 
фарми, каде во последните пет години /1987-1992/ е 
утврдена ентеротоксемијата кај овците и заразниот 
пролив кај јагнињата, како и во подрачјата и фармите 
во кои оваа болест ќе биде установена во текот на 1993 
година ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата 
со адекватна вакцина. 

11. Ехинококоза 
При вакцинација на кучиња против беснило ќе се 

изврши дехслминтизација против Есѓнпососсиѕ ^гапи1о-
ѕиѕ со средство кос со еднократна ИЛИ двократна апли-
кација убива зрели и развојни форми на паразитот. 

Во загрозените подрачја и кај овчарските кучиња, 
заради ерадикација на ехинококоза, во зимскиот пе-
риод ќе се изврши трикратна дехелминтизација на ку-
чжвата. Втората дехслминтизација ќе се изврши 4-6 
недели по првата а третата 4-6 недели по втората дс-
хелминтизација. 

Заради спречување на дисеминацијата на јајцата од 
паразититс, се обврзуваат сопствениците, најмалку 48 
часа по третирањето, да ги држат своите кучиња во 
ограден простор, а нивниот фецес нештетно да го от-
странат. 

12. Инфективна анемија кај копитарите 

Заради утврдување на инфсктивната анемија кај 
коњите, во текот на 1993 година ќе се земе крв од една 
петтина /20%/ од сите коњи во општината, во населе-
ните места, според планот што ќе го изготви ветери-
нарната станица. 

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа точка, 
преглед на крвта на коњите мора да се врши еднаш 
годишно во претпријатијата, за одгледуваа на коњи, 
приплодни и спортски ергели, во пастуварници, ко-
њички клубови, шумски и други работилница /манипу-
лации/, од сите пастуви пред нивното лиценцирање и во 
сите запати каде што има повеќе од 10 коњи. 

За природен припуст ќе се користат само лиценци-
рани пастуви кои не се инфицирани со инфективна ане-
мија кај копитарите, што се докажува со потврда за 
извршено дијагностичко испитување. 

Утврдување, сузбивање и искоренување на инфек-
тивната анемија кај копитарите, ќе се врши согласно 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување 
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на инфективната анемија кај коњите („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 39/88). 
13. Инфективен бронхит кај живината 

Во сите претпријатија што се занимаваат со живи-
нарство, во 1993 година ќе се изврши заштитна вакци-
нација на подмладокот против инфсктивниот бронхит, 
според технолошкиот процес и упатството на произво-
дителот на вакцината. 

14. Метилавост 
Во сите населени места и општествените претпри-

јатија што се занимаваат со сточарство, во кои со лабо-
раториско испитување ќе се утврди метилавост кај ов-
ците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно тре-
тирање против метилавоста. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот на 
есента 1993 година, според планот на ветеринарната 
станица и ветеринарните служби во претпријатијата 
што се занимаваат со сточарство. 

15. Класична чума кај свињите 

Поради неповолната епизоотиолошка состојба, за-
должително ќе се врши превентивна вакцинација про-
тив класичната чума кај свињите на целата територија 
на Републиката. 

Вакцинација на сите свињи постари од 3 месеци кај 
приватните производители ќе се врши 2 пати годишно и 
тоа во периодот март - април и септември - октомври, а 
вакцинацијата на приновсниот подмладок, назимките, 
маториците и нерсзите, кога ќе ги исполнат условите, 
наведени во упатството на вакцината која се употре-
бува. 

Вакцинацијата на свињите во општествените сви-
њарски фарми и приватните свињарски фарми каде има 
повеќе од 10 свињи ќе се врши периодично и контину-
ирано, според технолошкиот процес и упатството на 
производителот на вакцината, така да се обезбеди 
траен имунитет. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната 
чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на класичната чума кај свињите („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 6/88.) 

16. Краста кај животните 
Во населените места и во општествените овчарски 

фарми, во кои крастата кај овците била утврдена во 
1992 година, најдоцна до крајот на април 1993 година, 
ќе се изврши паразитолошки преглед на овците. 

Паразитолошко испитување на заразсност на ов-
ците и другите домашни животни со краста ќе се врши и 
во сите сомнителни случаи. 

Заради сузбивање и искоренува!и) на крастата на 
домашните животни ќе се преземат соодветни ветери-
нарско - санитарни мерки. 

17. Лептоснироза 
На дијагностичко испитување на лептоспироза 

подлежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда, 
приплодни свињи и приплодни коњи во општествена 
сопственост. 

Приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни 
коњи кај индивидуалните сточари подлежат на дијагно-
стичко испитување на лептоспироза најмалку еднаш во 
три години. 

Во 1993 година ќе се зема крв за преглед на лепто-
спироза од една третина од приплодни говеда, при-
плодни свињи и приплодни коњи во општината, во насе-
лените места, според планот на ветеринарната станица. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1993 година 
ќе се зема крв најмалку од 1/2 од вкупниот број на 

приплодни говеда, свињи и коњи а во периодот од 1 
септември до 30 ноември 1993 година од втората поло-
вина. 

Заради сузбивање и искоренување на лептоспи-
роза кај животните, ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на лептоспирозата кај животните („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 

18. Заразно пресушување на вимето кај кравите 

Во текот на 1993 година ќе се изврши, во растоја-
ние од околу 6 месеци, еднократен теренски преглед на 
пореметува^ на сскрецијата на вимето и еднократен 
лабораториски преглед на млекото на заразното пресу-
ш у в а ^ на вимето, од сите крави во претпријатијата 
што се занимаваат со сточарство како и еднократен 
лабораториски преглед на млекото од сите крави кај 
индивидуалните сточари кои продаваат млеко за јавна 
потрошувачка. 

19. Инфективен бовин ринотрахеитис инфективен 
пустуларсн вулвовагинитис /ИБР/ИПВ/ 

На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ подле-
жат еднаш годишно, центарот за вештачко осемену-
вано, сите центри за тестирање на приплодни бикови 
(тестни станици) и објекти за репродукција (фарми). 

Во центарот за вештачко осеменување, испитува-
њата на ИБРЛ4ПВ на сите приплодници ќе се изврши 
до крајот на мај 1993 година. Семето од секој приплод-
ник ќе се испитува најмалку еднаш во три месеци. 

Во објектите за репродукција (фармите) до крајот 
на мај 1993 година, ќе се земе крв од најмалку 20% од 
вкупниот број на животни за испитување на ИБР/ИПВ. 

Заради сузбивање и искоренува!!^ на ИБР/ИПВ ќе 
се применуваат мерките пропишани со Правилникот за 
мерките за сузбивање и искоренува^ на инфективен 
бовин ринотрахеитис-инфективен пустуларен вулвова-
гинитис („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89). 

20. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација на овците против зараз-
ната кривотница ќе се врши во населените места и во 
општествените овчарски фарми, што се сметаат за за-
грозени од оваа заразна болест. 

21. Заразни и паразитски болести на пчелите 

Во периодот до 30 јуни 1993 година ќе се изврши 
преглед на заразни и паразитски болести кај пчелите 
(Американска чума на пчелино легло, акароза, нозс-
моза, и варооза), на сите кошници (сандаци) пчели, во 
претпријатијата што се занимаваат со пчеларство и кај 
индивидуалните пчслари, во места каде постои индика-
ција или сомневала на заразни односно паразитски бо-
лести кај пчелите. 

Контролно дијагностичко испитување на амери-
канската чума на пчелиното легло во сите пчеларници 
во кои е утврдена таа зараза, ќе се изврши во септември 
или октомври. 

На дијагностичко испитувана на акароза, нозс-
моза и варооза подлежат еднаш годишно, до крајот на 
април 1993 година сите пчеларник од кои се пуштаат 
во промет пчелни заедници и пчелни заедници за одгле-
дување на матици. 

Заради сузбивање и искоренува^ на заразни бо-
лести на пчелите, ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбиван,е и иско-
ренување на заразни болести на пчелите („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 6/88). 



Стр. 1540 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 1992 

22. Заразни и паразитски болести на рибите 

Во текот на 1993 година ќе се извршат најмалку 
два прегледи на риби од вештачки рибници и вештачки 
еЅера а при сомневање на појава на заразни и паразит-
ски болести на рибите, ќе се земе и испрати материјал 
на лабораториско испитување. 

Одгледувалиштата на пастрмки најмалку два пати 
годишно подлежат на дијагностичко испитување на фу-
рункулоза кај пастрмките. Мострите за лабораториски 
испитувања се земаат така што едно земање на мо-
стрите да се изврши во лето - кога температурата на 
водата е највисока, а друго во време на мрестењето на 
пастрмките. 

Во летниот период, од секоја категорија пастрмки, 
/освен матици/ во одгледувалиштето се зема мостра од 
30 живи пастрмка со послаба кондиција, фатени покрај 
испустот на базенот, а во сезоната на мрестот мострата 
ја сочинуваат 10 измрестени матици. 

Во рибниците за производство на пастрмки ќе се 
изврши: 

- клиничко и лабораториско испитување на под-
младокот до 3 месеци старост и пастрмките постари од 
три месеци на вртичавост (брливост) кај пастрмките; 

- во периодот март - април, вирусолошко испиту-
вање на подмладокот, а во декември испитување на 
матичното јато, (пастрмка матици) на вирусна хемора-
гична септикемија кај пастрмките; 

- лабораториско (вирусолошко) испитување на 
подмладокот, во јуни, а матичното јато во декември на 
појавата на заразната некроза на панкреасот кај 
пастрмките. 

Во сите рибници за производство на крап, во пери-
одот март - април 1993 година, ќе се изврши преглед на 
здравствената состојба на рибите, заради откривање на 
појава на пролетната виремија кај кралот /ПВК/ а во 
септември ќе се испитаат на присутноста на антитела на 
ПВК во матичното јато. 

Сузбивање и искоренување на фурункулозата кај 
пастрмката ќе се врши согласно Правилникот за мер-
ките за сузбивање и искоренување на фурункулозата 
кај пастрмките („Сл. лист на СФРЈ44 број 72/91). 

Сузбивање и искоренување на вртичавоста /брли-
вост^ кај пастрмките ќе се врши согласно Правилни-
кот за мерките за спречување и искоренување на врти-
чавоста кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ44 бр. 
72/91). 

23. Пироилазмоза 
Во периодот од 1 април до 30 сепември 1993 година 

во подрачјата загрозени од пироплазмоза, ќе се изврши 
најмалку двократно капење со противкрлежни средства 
на овците и говедата и на сите новонабавени говеда и 
овци од благородни раси. 

24. Тифус и салмонелоза кај иернатата живина 

Дијагностичко испитување на тифус кај живината, 
во јатата на псрнатата живина, во 1993 година ќе се 
врши согласно член 4,5,6 и 7 од Правилникот за мер-
ките за сузбивање и искоренување на тифусот кај пер-
натата живина („Службен лист на СФРЈ44 бр. 6/88.) 

Дијагностичко испитување на салмонслоза кај жи-
вината, во јатата на перната живина, во 1993 година ќе 
се врши согласно член 4 од Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на салмонслоза кај перна-
тата живина („Службен лист на СФРЈ44 бр. 6/88.) 

25. Трихиномонијаза 
Биковите кои се користат за природен јавен при-

пуст, мораат најмалку два пати во текот на 1993 година, 
лабораториски да се испитаат на трихомонијаза. 

Во центарот за вештачко осеменување, биковите 
кои се -користат за добивање на семе за вештачко осе-
менување, мораат најмалку еднаш годишно да се испи-
тат на трихомонијаза. 

Првиот преглед мора да се изврши пред нивното 
користење за природен припуст, односно за добивање 
на семе за вештачко осеменување. 

26. Туберкулоза 
а) Говеда 
За дијагностичко испитување на говедата на тубер-

кулоза подлежат сите говеда што наполниле 3 месеци. 
Во претпријатијата што се занимаваат со одгледу-

вање и гоење на говеда, ќе се изврши еднократна тубер-
кулинизација во периодот од 1 февруари до 31 мај 1993 
година. 

Дијагностичко испитување на говедата кај индиви-
дуалните сточари се врши еднаш годишно ако тие го-
веда се наоѓаат кај сточарите кои ставаат во промет 
млеко и млечни производи за исхрана на луѓето. 

Ако производителите не ставаат во промет млеко 
и млечни производи, ќе се врши туберкулинизација ед-
наш во три години, односно ќе се врши еднократна 
туберкулинизација на една третина на говедата кај ин-
дивидуалните сточари во општината, во населените ме-
ста, според планот на ветеринарната станица. 

Дијагностичко испитување на туберкулоза на гове-
дата од став 3 и 4 од оваа точка ќе се врши во периодот 
од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септември^ 30 ноември 
1993 година. 

За обновување на матичното стадо можат да се 
користат говедата, кои претходно биле туберкулинизи-
рани и дале негативен резултат на туберкулоза. 

б) Свињи 
Дијагностичко испитување на свињи на туберку-

лоза се врши со метод на симултана интрадермална 
туберкулинизација, со авијарен и бовин стандарден ту-
беркулин. 

Туберкулинизација на сите приплодни свињи и сви-
њите за приплод наменети за продажба, со наполнети 
четири месеци, се врши еднаш годишно најкасно до 
крајот на октомври 1993 година. 

Заради сузбивање и искоренување на туберкуло-
зата кај говедата и свињите ќе се применуваат мерките 
пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на туберкулозата кај животните („Служ-
бен лист на СФРЈ44 бр. 22/89 и 53/90). 

27. Црвсница (црвен ветер) кај свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против црве-
ницата, во зависност од епизоотиолошката состојба, ќе 
се врши во населените места и во општествените сви-
њарски фарми што се сметаат за загрозени од оваа 
заразна болест. 

28. Шушкавец 
Во сите дистрикти на шушкавецот (подрачјето во 

кое во последните 5 години е установен шушкавец) 
превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во 
периодот од 1 април до 31 мај 1993 година според упат-
ството на производителот на вакцината. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполонуваат условите за вакцинација 
како и подмладокот кој ќе се принови подоцна, допол-
нително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропи-
шаните услови. 

Превентивна вакцинација на говедата против 
шушкавсцот ќе се изврши во сите претпријатија што се 
занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж 
однадвор ако фуражот потекнува од дистрикт на шуш-
кавсцот, односно кога не се знае неговото потекло. 
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Заради сузбивањето и искоренување^) на шушка-
всцот се применуваат соодветни ветеринарно сани-
тарни мерки. 

III 

Утврдуваното на болестите од дел I на оваа на-
редба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз ос-
нова на лабораториски наод во една од овластените 
ветеринарно-дијагностички организации во земјата. 

IV 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 година. 

Број 11-7124/3 
22 декември 1992 Министер за земјоделство, 

Скопје шумарство и водостопанство 
д-р Ефтим Анчев, с.р. 

1549. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова -на член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 
ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста на Законот за воведување обврска за пла-
ќано при патувано во странство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 26/92). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Партијата за човековите права на Македонија од 
Струмица, Лигата за демократија од Скопје, Лигата за 
сконо.гско-правна заштита на штедачите и другите до-
верители на Македонија од Скопје и Југобанка А.Д. од 
Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му 
поднесоа иницијативи со барање за поведување по-
стапка за оценувано уставноста на законот означен во 
точката 1 од ова решение, затоа што оневозможувал 
граѓаните да ја напуштаат територијата на Република 
затоа што ги ставал граѓаните во нееднаква положба со 
оглед на нивната имотна состојба, затоа што воведувал 
странски средства за плаќано, затоа што симулирал 
купување девизи на нелегален начин и затоа што ги 
доведувал во нерамноправна положба банките во Репу-
бликата, што не било во согласност со Уставот. 

Со една од иницијативите с побарано Уставниот 
суд на Република Македонија да донесе привремена 
мерка, со која, до конечното одлучување, ќе ја запре 
примената на член 2 став 1 од оспорениот закон. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 1 од 
Законот се воведува обврска за секое лице-граѓанин на 
Република Македонија со наполнети 18 години, при се-
кое излегување од Републиката во странство да плаќа 
по 30 ДЕМ или противвредност на овој износ во друга 
странска валута. Според членот 2 оваа обврска граѓа-
ните ја извршуваат со уплаќано на средствата кај Сто-
панска или Комерцијална банка или кај царинските 
служби. Со член 3 од Законот се наброени исклучоцитс 
за кои не се однесува обврската за плаќање при излегу-
вало од Републиката, а според член 4 уплатените сред-
ства претставуваат девизни средства на Републиката. 
Со член 6 од Законот с утврдено дека без презентирана 
потврда за уплатената обврска, граѓанинот не може да 
ја напушти територијата на Република Македонија. 

5. Според член 33 од Уставот на Република Маке-
донија секој с должен да плаќа данок и други јавни 
давачки и да учествува во намирувањето на јавните 
расходи на начин утврден со закон. Согласно член 68 
став 1 алинеја 3, Собранието на Република Македонија 
ги утврдува јавните давачки. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
Собранието на Република Македонија има уставно 
овластување да ги утврдува јавните давачки, а граѓа-
ните имаат уставна обврска да плаќаат јавни давачки 
утврдени со закон и на начин утврден со закон. Од нив, 
исто така, произлегува дека Уставот не содржи побли-
ски принципи за утврдувањето на видовите јавни да-
вачки и за начинот на нивното плаќање, поради што 
законодавецот има право да ги утврди видовите јавни 
давачки и околностите од кои зависи нивното востано-
вување. 

Според мислењето на Судот, со оспорениот закон 
се востановува еден вид јавна давачка за чие воведу-
вање Собранието има уставен основ, поради што оцени 
дека не може да се постави прашањето на согласноста 
на оспорениот закон со наведените уставни одредби. 

6. Според член 27 став 1 од Уставот секој граѓанин 
на Република Македонија има право слободно да се 
движи на територијата на Републиката и слободно да го 
избира местото на своето живеалиште. Според ставот 
2, секој граѓанин има право да ја напушти територијата 
на Републиката и да се врати во Републиката. Со ставот 
3 се утврдени случаите во кои со закон може да се 
ограничи остварувањето на слободата на движењето и 
правото на излегувало и влегување на територијата на 
Републиката, кога с тоа потребно заради заштита на 
безбедноста на Републиката, водење на кривична по-
стапка или заштита на здравјето на луѓето. 

Според мислењето на Судот, со оспорениот закон 
не се пропишува забрана, ниту ограничување за граѓа-
ните за излегувало од територијата на Републиката, 
туку се востановува обврска на граѓаните за плаќање 
при патувало во странство. 

Поради тоа, Судот оцени дека и по тој основ не 
може да се постави прашањето на согласноста на оспо-
рениот закон со наведените уставни одредби. 

7. Согласно член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на 
Република Македонија се еднакви во слободите и пра-
вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичките и вер-
ските уверувања, имотната и општествената положба. 
Според ставот 2 на оваа уставна одредба граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Со оглед на тоа што според оспорениот закон 
имотната положба на граѓаните нема карактер на нор-
мативен услов за остварувало на слободата на движе-
њето и на правото на излегување од границите на Репу-
бликата, Судот оцени дека со востановувањето на обвр-
ската за плаќано при патувано во странство не се прави 
дискриминација на граѓаните по основ на имотната по-
ложба, поради што не може да се постави прашањето 
за неговата согласност со наведените уставни одредби. 

8. Со член 55 став 1 од Уставот е гарантирана 
слободата на пазарот и претприсмншптвото, а со ста-
вот 2 Републиката с обврзана да обезбедува еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот и да пре-
зема мерки против монополската положба и монопол-
ското однесување на пазарот. Со ставот 3 се утврдени 
околностите под кои може да се ограничи слободата на 
пазарот и претприемништвото - одбраната на Републи-
ката, зачувувало^) на природната и животната средина 
или здравјето на луѓето. 

Судот смета дека уставното овластување за вове-
дување на видовите јавни давачки во себе го вклучува и 
овластувањето, во рамките на системот и начинот на 
извршуваното на законот со кој тие давачки се воведу-
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ваат, да се утврди и начинот и носителот на вршењето 
на банкарските, сметководствените и другите работи за 
сметка на Републиката, односно дека во конкретниот 
случај не се работи за односи во областа на пазарот и 
претприемништвото, туку за пропишување на начинот 
на извршувањето на законот, поради што оцени дека не 
може да се постави прашањето за неговата согласност 
со означените уставни одредби. 

9. Уставот на Република Македонија не содржи 
одредби со која се определува паричната единица на 
Републиката и се уредува нејзината употреба. Един-
ствено, со член 60 се определува дека Народната банка 
на Македонија е смисиона банка, дека е самостојна и 
одговорна за стабилноста на валутата, за монетарната 
политика и за општата ликвидност на плаќањата во 
Републиката и кон странство и дека организацијата и 
работата на Народната банка се уредуваат со закон. 

Со член 1 од Законот за паричната единица на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26/92) с определено дека парична еди-
ница на Република Македонија е денарот. Според член 
2 од Законот книжните пари и кованите пари кои гла-
сат на денар се единствено законско платежно средство 
за плаќање на територијата на Република Македонија, 
а согласно член 3 сите права и обврски по работи кои 
гласат на пари, а се склучени на територијата на Репу-
блика Македонија, како и сите вредности и износи, се 
искажуваат во износи кои гласат на денари. 

Според член 1 од Законот за употреба на парич-
ната единица на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 26/92) до издавањето 
на книжни и ковани пари, согласно Законот за парична 
единица на Република Македонија, како законско сред-
ство за плаќање на територијата на Република Македо-
нија ќе се употребуваат вредносните бонови што ги 
издава Народната банка на Република Македонија. 

Со член 37 од Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 26/ 
92) е определено дека книжните и кованите пари, кои 
гласат на домашна валута, се законско средство за пла-
ќана на територијата на Републиката, а со член 38 с 
определено дека сите обврски и права и сите работи 
што гласат на пари воспоставени во Република Македо-
нија помеѓу претпријатија, други домашни правни лица 
и граѓани, како и меѓу граѓани со странски лица, се 
изразуваат во домашна валута и се извршуваат со сред-
ствата за плаќање што гласат на домашната валута, ако 
со закон не с поинаку определено. 

Според мисленото на Судот, со Уставот не с утвр-
дена забрана на друга валута освен националната, да 
биде законско средство за плаќање во платниот про-
мет, поради што работа е на законодавецот дали, во 
рамките на уредува!мгго на односите во областа на 
платниот промет, како законско платежно средство ќе 
ја утврди националната валута или пак ќе допушти во 
одделни случаи платежно средство да биде и друга ва-
лута. 

10. Со оглед на тоа што одлучи да не поведува 
постапка за оценувана уставноста на оспорениот за-
кон, Судот утврди дека не се исполнети условите за 
запирање на извршувањето на поединечните акти и деј-
ствија донесени односно преземени врз негова основа. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 83/92 
4 ноември 1992 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

И З Д В О Е Н О МИСЛЕЊЕ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА М-Р ЈОРДАН АРСОВ ВО ПРЕД-
МЕТОТ У. БР. 83/92 ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО („СЛУЖБЕН ВЕС-

НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 26/92) 

Уставниот суд на Република Македонија, со решение У. 
бр. 83/92 од 4 ноември 1992 година, не поведе постапка за 
оценување уставноста на Законот за воведување обврска ири 
пату ван,е во странство, оценувајќи дека оспорениот Закон не 
е во несогласност со Уставот на Република Македонија. Сме-
тајќи дека има основи за поведување постапка за оценување 
уставноста на оспорениот закон, односно дека тој не е во 
согласност со Уставот на Република Македонија, гласав про-
тив предлогот за усвојување на решението за исповедување на 
постапка и, во врска со тоа, во смисла на член 65 став 2 од 
Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/82), го издвојувам мисле-
њето но овој предмет и го обра-зложувам на следниот начин: 

Прво, сметам дека обврската за плаќана при патување 
во странство не е, ниту по своите обележја, може да биде јавна 
давачка од која се намируваат јавните расходи, во смисла на 
член 33 од Уставот на Република Македонија, и дека поради 
тоа пропишувањето на оваа обврска не може да се смета дека 
е во рамките на овластувањето на Собранието на Република 
Македонија, утврдено во член 68 став I алинеја 3 од Уставот, 
да ги утврдува јавните давачки. Исто така, сметам дека оваа 
обврска не може да се смета ни за такса за административните 
услуги што патниците ги добиваат од државните органи, затоа 
што според оспорениот закон плаќаното на оваа обврска е 
надвор и независно од било какви административни или мани-
пулативнп трошоци што ги прават државните органи во воде-
њето евиденција 11 контрола на прометот на патници на држав-
ната граница. Поради тоа, сметам дека и по овој основ се 
надминати рамките на уставните одредби за овластувањата на 
Собранието да ги утврдува јавните давачки. 

Второ, случаите во кои може да се ограничува слободата 
на движењето односно правото на граѓаните да ја напуштаат 
територијата на Републиката, како облик на уставно гаранти-
рам.е на оваа слобода и ова право, можат да бидат утврдени 
единствено со Уставот и како такви со член 27 од Уставот се 
утврдени само безбедноста на Републиката, воденото на кри-
вична постапка и заштитата на здравјето на луѓето. Уставот 
не содржи основи надвор од тоа со закон да се утврдуваат нови 
случаи на нивното ограничувана. Понатаму, сметам дека 
огран и чуваното на наведените слободи и права не мора да се 
изразува само преку забраната на нивното користена во опре-
делени случаи, односно само со физичкото спречување на 
движењето на граѓаните и нивното излегуваме од територи-
јата на Републиката, туку и преку секој облик на условување 
или отежнување на нивното користевме што не е непосредно 
поврзан со овластувањата на органите на Републиката да 
вршат евиденција и контрола на движењето на граѓаните на 
територијата на Републиката и на нејзината граница (работите 
поврзани со патните исправи и слично). Поради тоа, сметам 
дека со оспорениот закон на плаќањето црн патување во 
странство му е даден карактер на незаобиколив услов без чие 
исполнуваме не е можно остваруваното на правото на граѓа-
ните да ја напуштат територијата на Република, поради што. 
според иоследиците, тој услов е изедначен со забрана, и тоа 
надвор од случаите предвидени во Уставот. 

Трето, повторно тргнувајќи од фактот дека нужна прет-
поставка за исполнување на условот за напуштам,е на терито-
ријата на Републиката е поседуван,ете на најмалку 30 герман-
ски марки, сметам дека на тој начин со наметнувам,его на 
наведената обврска со оспорениот закон остваруваното на 
слободата на движен,его непосредно се доведува во зависност 
од имотната положба на граѓани те. Имајќи предвид дека пла-
ќам,его на наведената обврска со ништо не е поврзана со 
реалните трошоци на патувањето, односно од тоа дека не се 
цена за никаква услуга при патувам,его, ниту е трошок повр-
зан со остварува мето на овластувам,ата на државните органи 
за евиденција и контрола на прометот на патници, сметам дека 
со тоа граѓаните се доведуваат во нееднаква положба при 
остварува мето на слободата на движеното и правото на изле-
гувам,е од територијата на Републиката, и тоа со оглед на 
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нивната имотна положба, што како основа за дискриминација 
изречно е забранет со член 54 став 2 од Уставот. 

Четврто, сметам дека утврдувањето на видот на наци-
оналната валута, независно од тоа дали е направено непо-
средно со Уставот или врз негова основа со закон, претставува 
начин на остварување на суверенитетот на Републиката во 
сферата на монетарните односи. Во таа смисла, израз на тој 
суверенитет е и утврдувањето на националната валута како 
единствено законско средство за плаќање, како и утврдува-
њето на исклучоците од тоа правило (член 1 од Законот за 
употреба на паричната единица на Република Македонија и 
членовите 37 и 38 од Законот на Народната банка на Репу-
блика Македонија). Од фактот дека со наведените законски 
одредби, со кои се уредуваат односите поврзани со употребата 
на денарот како законско средство за плаќање, исклучените 
во кои средство за плаќање можат да бидат и странски валути 
се ограничени само на случаите поврзани со односи помеѓу 
домашни и странски субјекти, а не и помеѓу домашни лица 
меѓусебно, а уште помалку помеѓу граѓаните и државните 
органи, според моето мислење, произлегува дека на посреден 
начин - преку наведените законски одредби, со предвидува-
њето обврската при патување во странство да се плаќа во 
странска валута, со оспорениот закон се повредува одредбата 
од член 1 од Уставот, според која Република Македонија е 
суверена држава со неделив, непренослив и неотуѓив сувере-
нитет, како и одредбата од член 60 од Уставот, според која 
Народната банка на Македонија е одговорна за стабилноста на 
валутата. 

Поради изнесеното, а со оглед на тоа ш то обврската за 
плаќање при патување во странство не е, ниту по своите обе-
лежја, може да биде јавна давачка од која се намируваат јав-
ните расходи, што оваа обврска според последици те претста-
вува проширување надвор од со Уставот утврдените случаи на 
ограничувањето на правото на граѓаните да ја напуштат тери-
торијата на Републиката, што остварувањето на ова право се 
доведува во зависност од имотната положба на граѓаните и 
што со плаќањето на обврската со странска валута се нару-
шува монетарниот суверенитет на Републиката, сметам дека 
оспорениот закон не е во согласност со Уставот на Република 
Македонија. 

У. бр. 83/92 
4 ноември 1992 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с.р. 

1551. 
Врз основа на член 1 и член 70 став 1 точка 11 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија4', бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Македонија, на 
својата VII-ма седница одржана на 24.XII. 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА 
СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за условите 
и начинот на работа на авто-школите, наставниот план 
и програмата, опремата со која располагаат и евиден-
циите што ги водат, објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 70/92, се направени 
грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
НА РАБОТА НА АВТО-ШКОЛИТЕ, НАСТАВ-
НИОТ ПЛАН И ПРОГРАМАТА, ОПРЕМАТА СО 
КОЈА РАСПОЛАГААТ И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ГИ 

ВОДАТ 

1. Во насловот „Наставен план и програма за оспо-
собување на кандидати за возачи на моторни возила (за 
„А“, „Б“, „Д“ и „Е“ категорија)“, во заградата, по 
буквата: „Б“ треба да се додаде буквата: „Ц“. 

2. Во делот I: „Теоретски дел44, под: „А“, во точ-
ката 1, зборовите во заградите и заградите треба да се 
бришат. 

3. Во делот I под: „Б“, во точката 4 алинеја 3, по 
зборот: „поради“ треба да се додаде зборот: „нагло4'. 

Во точката 17 по зборот „мотокултиватори“, се 
става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Во точката 18 пред зборовите: „движење на доби-
ток на патот“ треба да се додадат зборовите: „Сообра-
ќај на запрежни возила и“. \ 

Во точката 25, точката на крајот од реченицата се 
брише и се додадаваат зборовите: „и мотокултиватор“. 

4. Во делот I под: „В“, по точката 9 треба да се 
додаде нова точка 10 која гласи: „10. Обележување 
работи и пречки на пат“. 

Точката 10 станува точка 11. 
5. Во делот I под: „Е’, во точката 14, точката на 

крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите 
„и трактори“. 

6. Во теоретскиот дел за оспособување на кандида-
тите за возачи на моторни возила од „Ц“ категорија, во 
точката 6, наместо зборот: „сообраќајни“ треба да сто-
јат зборовите: „сообраќај на“. 

7. Во теоретскиот дел за оспособување на кандида-
тите за возачи на моторни возила од „Д“ категорија, 
зборовите: „оваа програма и“ треба да се бришат, а 
зборот: „дополнителни“ треба да се замени со зборот: 
„дополнителните" 

Од Министерството за внатрешни работи 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

1. Во одлуката за есконтната стапка на Народната 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија'4, бр, 27/92 и 61/92) во точка 1 
процентот „410%" се заменува со процентот „250%". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 декември 1992 година. 

0.бр.02-15/VI1-1/92 Претседател на 
24 декември 1992 година Советот на Народната банка 

Скопје н а Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за измена на одлука 
за доделување на малолетно дете по тужбата на тужи-
телот Динески Кочо од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ 
бр. 42-Б вл.II стан 5, против тужената Динеска Мери од 
Скопје, сега во САД со непозанта адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужената е поставен 
адвокатот Монсвски Валеријан со решение на Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на град 
Скопје, бр. 0911-2658/88 од 4.XII. 1992 година кој ќе ја 
застапува тужената до нејзиното јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XIII. 
П. бр. 4303/92. (332) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Емине Адем Демировска од Скопје, ул. „Тиквешанска" 
бр. 11, против тужениот Стојче Демировски, ул. „362" 
бр. 60 Скопје, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или да назначи свој 
полномошник кој ќе го застапува во спротивно, судот 
ќе му назначи привремен застапник. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, VII 
П.бр. 1404/92. (325) 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужи-
телката Стојчевска Јулија од Скопје, ул. „Јани Лукев-
ски“ бр. 9/2-6, против тужениот Стојчевски Симеон со 
иста адреса, а сега отселен во Канада со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Стојчевски Симеон од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живее н,е. Доколку 
тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му 
биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 
2858/92. (340) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани-Судско одделс-
нис-Виница, се води постапка по основ исполнување на 
договор, по тужбата на Благој Бојаџиски и Димитар 
Коцанов, двајцата од Виница, против тужениот Ганиов 
Уссинов Бекир од Виница, сега со непозната адреса, а 
на работа во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот и да достави адреса 
на живеење или да постави полномошник. Доколку ту-
жениот не се јави во рок од 30 дена, ќе му биде поставен 
за полномишник Зоран Глигоров од Виница, стручен 
соработник кој ќе ги застапува интересите до окончува-
њето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, Судско одделение 

Виница, П.бр.60/92. (338) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за 
поништу ван,е на чекови под броевите 00043246, 
00043247 и 00043248, сопственост на Лејковски Добре 
од Гевгелија, ул. „Илинденска“ бр. 1А/6, како корис-
ник на тековна сметка бр. 1852/75, издадена од Стопан-
ска банка АД Скопје-Филијала Гевгелија. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитира-
ните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се 
наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето во овој оглас во 
„Службен весник на РМ“. Во истиот рок секое заинте-
ресирано лице може да вложи приговор против предло-
гот за поништување на чекови. Се напоменува на долж-
никот дека по овие чекови не може полноважно да ја 
исполни својата обврска, да ги обнови или замени чеко-
вите, да издаде нови ниту имателот смее да ги прене-
сува правата од чековите. Доколку огласниот рок 
истече без приговори или успех во пронаоѓањето на 
чековите, чековите ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р.бр. 125/92. 
(336) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред Општинскиот суд во Дебар се води постапка 
за утврдувана на сопственост по тужбата на тужителот 
Бесатари Неки од Дебар, против тужените Чивтелиќ 
Гојко од Призрен, и Билали Африм од Дебар, сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Билали Африм од Дебар, да 
се јави во судот, да достави адреса или овласти полно-
мошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спро-
тивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот преку 
Центарот за социјални работи во Дебар, ќе му постави 
привремен застапник кој ќе го застапува во оваа по-
стапка. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П.бр.324/92. (328) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО 
Пред Општинскиот суд во Крушево се води вон-

парнична постапка за докажување на смртта на лицето 
Митрески Иван Апостол. 

Се повикува лицето Митрески Иван Апостол од с. 
Острилци, кој умрел 1928 година, доколку е жив, да се 
јави во рок од три месеци од денот на објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на Република Македо-
нија“ затоа што се води постапка за докажување на 
смрт. 

Се повикуваат лица кои што знаат нешто за смртта 
на покојниот да се јават во Општинскиот суд Крушево 
во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас. 

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 56/92. 
(327) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид поведена с вон-
процесна постапка за прогласување на исчезнатото 
лице Лабоски Анастас од село Горенци, за умрено, сега 
со непозната адреса, а по предлог на Апостолоска 
Ратка од с. Вран ишта. 

Лицето Лабоски Анастас, роден на 19.IV.1910 го-
дина во с. Горенци, пред повеќе од 50 години заминал 
во Аргентина на привремена работа, па до денешен ден 
ниту се јавил на своето семејство ниту, пак, некој слуш-
нал за него. 

Се повикува лицето Л абоски Анастас, како и секој 
друг што знае за неговиот живот или смртта, да јави во 
судот во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, по 
истекот на рокот од 3 месеци од денот на објавувањето 
на огласот, ќе се донесе решение со кое лицето Лабо-
ски Анастас ќе се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП бр. 213/92. 
(337) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица заведен с 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Веселинова, родена Димитрова Автономка од Стру-
мица ул. „Жртви на фашизмот“ бр. 5/Н-1, против туже-
ниот Веселинов Ѓорги од Струмица, а сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Веселинов Ѓорги од Стру-
мица, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или во истиот рок да ја достави 
својата адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе 
му биде назначен привремен застапник согласно чл. 84 
од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончу-
вање на постапката или до негово појавување во судот. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1766/92. 
(331) 
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Пред овој суд се води постапка по тужбата на ту-
жителот Илиев Жан, застапував од Органот за стара-
телство - Струмица, против тужената Илиева Дана од 
Струмица, ул. „Младинска“ бр. 56, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува Илиева Дана од Струмица да се јави 
во рок од 15 дена во Општинскиот суд во Струмица, 
или, пак, да достави точна адреса на живеење. Доколку 
не се јави ќе биде застапувана од Лидија Аризанова од 
Струмица ул. „Ленинова“ бр. 62, стручен соработник 
во Општинскиот суд во Струмица, се додека истата не 
се јави или, пак, не постави свој полномошник кој ќе ја 
застапува во спорот. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1721/92. 
(334) 

Пред овој суд е поведена постапка по тужбата на 
тужителот Илиев Жан, застапувал од Органот за стара-
телство во Струмица, против тужените Јанѓа и Ѓорги 
Илиеви од Струмица ул. „Ристо Ќурчиев" бр. 1, сега на 
привремена работа во странство со непозната адреса. 

Се повикуваат Јанѓа и Ѓорги Илиеви од Струмица 
да се јават во Општинскиот суд во Струмица или, пак да 
достават точна адреса на живеење во рок од 15 дена. 
Доколку не се јават во одредениот рок, ќе бидат заста-
пувани од Лидија Аризанова се додека не се јават или не 
определат свој полномошник кој ќе ги застапува во 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1720/92. 
(335) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на 
покојниот Тодоровски Неделко од Титов Велес, кој 
починал на З.Х.1982 година. Од имот покојниот има 
оставено недвижен имот на поседовен лист бр. 7497 во 
КО Титов Велес, кој имот се состои од 4/24 идеален дел 
од куќа, двор и лозје. 

Се повикуваат наследниците на покојниот Тодо-
ровски Неделко во рок од една година од денот на 
објавувањето на овој оглас да се јават пред овој суд. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес. (333) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Мемеди Шерифе од Тетово, 
против Мемеди Сабаедин од Тетово. 

Се повикува тужениот Мемеди Сабаедин од Те-
тово да се јави во рок од 15 дена во Општинскиот суд во 
Тетово, да достави своја адреса или постави свој полно-
мошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен 
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1518/92. 
(326) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
надомест на штета по тужбата на тужителите Алити 
Шефки и Алити Минир, двајцата од с. Одри, против 
тужениот Јашари Шеип Веби од с. Одри. Вредност на 
спорот 2.500.000 денари. 

Се повикува тужениот Јашари Веби од с. Одри, 
сега на привремена работа во Данска со непозната 
адреса, да се јави пред овој суд во рок од 15 дена, да 
постави свој полномошник или да ја достави својата 
сегашна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи 
за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1616/92. 
(329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12590/92, на регистарска влошка бр. 1-2261-0-0-0, го запиша но судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво ,,Т1:-
ТОВОГРАДБА", за изградба на објекти од високо и нискоградба, со 
Ц.О., ул. „121" бр. 8-а, Тетово. 

Проширување на дејностите со: 060501, 060502 , 060503 , 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 110109, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909; надворешен 
трговски промет: 070310, 070320; застапување на странски фирми; реек-
спорт; посредување во надворешниот трговски промет; комисиони ра-
боти; консигнациони работи; малограничен промет со Грција, Бугарија 
и Албанија; угостителски и туристички услуги; меѓународна шпеди-
ција; агенциски услуги во транспортот; услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници; изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски про-
мет е Бошковски Панче, дипл. инг.' без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12590/92. (4513) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9284/92, на регистарска влошка бр. 1-22740-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија во внатрешниот и надворешниот промет на големо и мало 
„ВИТА“, Д.О.О., експорт импорт, ул. „ Волгоградска“ 21/8-5, Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 28. VII. 1992 година, а 
основач е Велика Поповска, л.к. бр. 609713 и МИ 1406952455001, СВР 
Скопје. 

Дејнсоти: 011941, 011949, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 
012699, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080129, 
080190, 080201,080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110612, 110620, 
110903, 110905, 110909; надворепшо-трговски промет 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Велика Поповска, директор, без ограничување. 

Од Окружнито стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9284/92. (4514) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3760/92, на регистарска влошка бр. 1.7073, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Прометното претпријатие „Евро Плод“, н.о., ул. 
„Булевар на Револуција“ бб, Охрид. Оновач на претпријатието е 
Трајко Ѓорѓиоски од Прилеп, со одлука за основање од 21.IX. 1991 
година. 

Дејности: 070111. 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212 
070213 , 070214 , 070215 , 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 
070227 , 070229, 070250, 110309 , 070310, 070320; малограничен промет; 
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Трајко Ѓорѓиоски, директор, со неограничени овластувања во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3760/92, (4633) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11674/92, на регистарска влошка бр. 1-24317-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги на 
големо и мало „БОМИ - КОМЕРЦ“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Сте-
фан Фил и нониќ“ бр. 4-4/10, нас. Хром - Купрум, Ѓорче Петров, Скопје. 
Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 
21.IX. 1992 година, а основач е Никола Ристовски, с. Теарце, Гетово. 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Љуљзиме Абдурамани од с. 
Требош, против Шефајет Ристеми од с. Требош, сега на 
привремена работа во Данска, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот, да достави адреса во судот 
или постави законски застапник или полномошник. До-
колку не се јави во овој рок, судот ќе му постави при-
времен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1631/92. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
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Дејности: 060501, 060502 , 060503 , 060601, 06602 , 070111, 070112, 
070113, 070114. 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127. 
070128, 070129, 070131, 070132 , 070140. 070150 , 070211, 070212 , 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226 070229 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112 , 080121, 070122 , 080129' 
080190, 080201, 080202. 110301, 110302, 110309, 110909; надворешно-
трговски промет: 070310, 070320; застапување на странски фирми; реек-
спорт; комисиони работи; консигнациони работи; малограничен про-
мет со Бугарија. Грција, Албанија, Австрија, Унгарија, Италија и Ро-
манија; угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција. 
агенциски услуги во транспортот и услуги во меѓународниот транспорт 
на стоки и патници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено -за застапување во надворешниот трговски про-
мет е Никола Ристовски, директор, работоводен орган, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 11674/92 (4517) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16374/92, на регистарска влошка бр. 1-472-0-0-0, ја заниша во судскиот 
регистар промената на називот, пристапувањето на основачи и 'зголе-
мувањето на основачки влог, проширувањето на дејноста во внатреш-
ниот промет и запишувањето право на работење во надворешен промет 
и лицето овластено за застапување на Акционерското друштво за оси-
гурување „МАКЕДОНИЈА“, Скопје, кое во иднина ќе гласи: Акци-
онерско друштво за осигурување и реосигурување „МАКЕДОНИЈА“, 
ул. „П октомври“ бр. 25, Скопје. 

Во друштвото пристапуваат основачите А.Д. ,ЈАВОР“, репрома-
теријали - Битола и А.Д. „ЈАВОР" - Битола, со одлука за престапување 
од 23. XI. 1992 година. 

Проширување на дејноста во внатрешниот промет со: 110201 -
работи на реосигурувањето; надворешен промет: реосигурување; оба-
вување на работи на реосигурување; покривање на сопствениот вишок 
на ризик со реосигурување и преземање во реосигурување на ризици на 
домашни и странски друштва за осигурување и реосигурување (активни 
работи) и предавање во репроцесија на домашни и странски друштва за 
реосигурување (пасивни работи). 

Лица овластени за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет се: Петар (анчевски, генерален директор, без ограничување; Наум 
Хаџи Лега, заменик на генералниот директор, со овластувања предви-
дени со статутот на А.Д. и тоа: го заменува генералниот директор на 
А.Д. во случаи предвидени со овој статут; му помага на генералниот 
директор во вршење на работењето на А.Д. во извршување на одлу-
ките за финансиско работење; се грижи и ја координира работата на 
секторите, деловни единици и стручните служби за правилно водење на 
финансиското работење на А.Д. и Д.Е.; се грижи за изготвување пред-
нацрт на општите акти за сметководно-финансиско работење и за пла-
сман на средствата на осигурување; го птпишува А.Д. во рамките на 
делокругот на работа; Димитар Меловски, помошник на генерален 
директор за осигурување на реосигурување со овластувања предвидени 
во статутот на А.Д. и тоа: му помага на генералниот директор во 
водење на работите на А.Д. во работите на осигурување и реосигуру-
вање и во извршување на одлуките на Собранието и Управниот одбор 
на А.Д. во работите на акционерското друштво; го координира работе-
њето на секторите, Д.К. и стручните служби во работите на склучу-
вање на договори за осигурување, ликвидација на штети, како и во 
работата на осигурување; се грижи за изготвување на плановите и 
програмите за развој на осигурување и реосигурување и за извршување 
на плановите и програмите за развој во проширување на осигурувањето 
и во работата на реосигурувањето; се грижи и учествува во изготву-
вање на деловните акти на А.Д.; го потпишува А.Д. во рамките на 
делокругот на работа; Илија Богдановски, помошник на генералниот 
директор за правни работи, организација и управување, со овластувања 
предвидени со статутот на А.Д.; му помага на генералниот директор 
наА.Д. во извршување на одлукаите на Собранието и Управниот одбор 
и други органи на А.Д-; се грижи за организирање на седниците на 
органите на А.Д,; ја координира работата на стручните служби во 
подготовките и свикување на седници на Управниот одбор и Собрани-
ето на А.Д.; го застпува А.Д. пред судовите, правосудните органи и 
дава полномошна на други работници за заст-апување на А.Д. пред 
судовите; ја координира работата на секторите, Д.В. и стручните 
служби во изготвување и спроведување на општите акти во организа-
ција на А.Д. и деловни единици; го потпишува А.Д.- во рамите на 
делокругот на работа; Никола Чаушевски, специјален советнк на гене-
ралниот директор на А.Д. со овластувања предвидени во статутот на 
А.Д. и тоа: ја проучува и прати економиката во осигурувањето и реоси-
гурувањето на имоти и лица; дава стручни совети и мислења на генерал-
ниот директор во прашања од осигурувањето и реосигурувањето на 
имоти и лица; ги проучува и прати економските движења во сферата на 
осигурувањето и реосигурувањето во земјата и странство и дава ми-
слење за развој на истите; Петар Перчуклиевски, директор на сектор за 
осигурување имоти, со о залетувања предвидени во статутот на имоти; 
раководи и организира работи на Сектор за осигурување, соосигуру-
вање и реосигурување на имоти; ја координира работата на Д.Е. -
Филијали за работите од осигурувањето на имоти и дава задолжителни 
налози и упатства за работа од осигурување на имоти; го потпишува 
А.Д. во рамките на делокругот на работата; Ташко Таковски, директор 
на Секторот за осигурување моторни возила, со овластувања предви-
дени во статутот на А.Д. и тоа: го застанува А.Д. во обавување на 

работите од осигурување на моторни возила; раководи и организира 
работи на С.е-кторот за осигурување, соосигурување и реосигурување на 
моторни возила; ја координира работата на Д.Е. - филијали за рабо-
тата од осигурување на моторни возила; се грижи за правилна примена 
на условите за осигурување на моторни возила; го потпишува А.Д. во 
рамките на делокругот на работа; Бранко Попризов, директор на Сек-
тор за осигурување лица, со овластувања предвидени во статутот на 
А.Д. и тоа: го 'застапува А .Д. во обавувањето на работите од осигурува-
њето на лица; раководи и организира работи на Секторот за осигуру-
вање на лица; ја координира работата на Д.II. - филијали за работа од 
осигурувањето на лица, се грижи за правилна примена на Условите за 
осигурување на лица и дава задолжителни налози упатства за работа од 
осигурување лица, го потпишува А.Д. во рамките на делокругот на 
работа; Јован Поновски, директор на Сектор за економика, развој и 
финансиско-сметководствени работи, со овластувања предвидени во 
статутот на А.Д. за осигурување и тоа: го застапува А.Д. во делокругот 
на работа на Секторот, раководи и ја организира работата во секторот; 
ја усмерува работата на Д.Е. - филијали на работите од делокругот на 
секторот; се грижи за правилна примена на општите акти и дава упат-
ства за работа од делокругот на работата на секторот; Доброслав 
Трајковиќ, директор на сектор за правни, кадровски и општи работи, 
со овластувања предвидени со статутот на А.Д и тоа: го застапува А.Д. 
во делокругот на работата на секторот; раководи и ја организира рабо-
тата на секторот; ја усмерува работата на Д.Е. - филијали на работите 
од делокругот на секторот; се грижи за правилна примена на општите 
акти и дава упатства за работа од делокругот на секторот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16374/92 (3121) 

Окржниот стопански-суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11394/92, на регистарска влошка бр. 1-24179-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги 
„БПС-Г", ц.о. експорт-импорт, ул. „Желево“ бр. 1/3-9, опш.. Карпош, 
Скопје. Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 16.IX. 1992 година, а 
основач е Драгослав Малинков. 

Дејности: 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, 070227, 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
080121, 080190 , 080201,080202, 110302, 110303, 110304. 110309, 110903, 
110905, 110909; надворешно-трговски промет: 070310 - надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи; посредување и застапување; консигнација; 
реекспорт и друго. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските пре земени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Драгослав Милинков, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11394/92 (4552) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9190/92, на регистарска влошка бр. 1-23676-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното, трговско претпријатие „ВАЛ-
БИ", увоз-извоз, П,.О., ул. „Благоја Тоска“ бр.79, Тетово. Основач е 
Кировски Васо. 

Дејности: 050302, 060201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122 , 070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128 , 070129 , 070131, 070132, 
070140 , 070150 , 070211, 070212 , 070213 , 070214 , 070219 . 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229 , 070230 , 070240, 070250 
080112, 080121, 080129, 080201, 080202, 090150, 090160, 090171, 090179, 
090181, 090183, 090189, 110109, 110302, 110303, 110909; надворешна 
трговска дејност: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Кировски Васо, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9190/92 (4582) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2611/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-1187-0, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Претпријатието во приватна сопстве-
ност за проектирање, инжинеринг, надзор, промет на мало и големо, 
застапништво на електромашинска опрема и туризам „ДОБИНГ“, 

Ц.О., ул. „Солидарност“ бр. 44, Штип. 
Проширување на дејности со: 110402. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2611/92 (4583) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9659/92, на регистарска влошка бр. 1-24131-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и производство, 
маркетинг и инженеринг, интелектуални услуги и увоз-извоз, „ХА-
РИ“, ул. „С. Бајрами“ бр. 20, Гостивар. Скратен назив: ПТП „ХАРИ“, 
Д.О., Гостивар. 

Дејности: 020110, 020140, 030201, 020202, 030003, 040002, 050201, 
050202 , 050209 , 050301, 050302, 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 
070122, 070125, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128. 070129. 070140; 
половни возила, делови и опрема; 070132, 070Ј50, 070211, 070212. 
070213 , 070219 , 070221, 070222 , 070224 , 070225 , 070226 . 070227, 070229, 
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070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090131, 090133, 090190, 
110302, 110309, 110404, 110611, 110620, 110903, 110909, 120203, 120209, 
130160, 070310, 070320; 'застапување' на странски фирми и вртење на 
реекспорт; комисионо работење; консигнационо работење; малограни-
чен промет со прехранбени и непрехранбени производи со: Австрија, 

Бугрија, Грција и Албанија; 'застапување на домашни фирми во стран-
ство; посредување во надворешно-трговскиот и малограничен промет; 
возила, делови и опрема. 

Претпријатието има целосна одговорност. 
Хасани Руфати. директор во овластувањата, во надворешно-

трговскиот и малограничен промет, без ограничување во овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9659/92 (4584) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15728/92, на регистарска влошка бр. 1-27755-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ФОРСА", увоз-извоз, П.О., Скопје. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 
070320; малопродажен промет со: Бугарија, Албанија, Грција и СР 
Југославија. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Славица Гиновска, работоводен орган, овластена за застапување 

во надворешниот промет, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 15728/92 (3123) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15730/92, на регистарска влошка бр. 1-27788-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „Дигит-Елко". увоз-извоз, Н.О.. Скопје. 

Дејности: 07011, 070111, 070112. 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123. 070124 . 070125. 070126, 070127 , 070128. 070129 , 070131, 070132, 
070140. 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222 , 070223, 070224, 070225 . 070226, 070227 , 070229 . 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 
070320; малопродажни промет со: Бугарија, Албанија и Грција. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Димитар Јаковски, работоводен орган, овластен за застапување 

во надворешниот промет, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15730/92 (3124) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14951/92,на регистарска влошка бр. 1-27130-0-0-0. го запиша вонсуд-
скиот регистар основањето на Производното, прометно претпријатие 
„ Т Р И О - Д О О . експорт-импорт, ул. .Демир Трајко“ бр. 13, С.копје. 
Основач е Ципушева Кристина. 

Дејности: 013121, 070111, 070112, 070113, 070114. 070121, 070122, 
070123, 070124 . 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219 , 070221, 070222, 
070223, 070224 . 070225. 070226, (Г70227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110309, 110909. 070310, 070320; посредување и застапување во 
областа на промет со стоки и услуги; реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Цинушева Христина, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С.рег. бр. 14951 /92 (3126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението С,рег. бр. 
11141/92, на регистарска влошка бр. 1-23992-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатисто за инженеринг, проек-
тирање, производство и монтажа „ХИКОН-ПРОЕКТ", Д.О., ул. ,,Мо-
сковска“ бр. 20-6, Скопје. Основач е Валентино Трајковски. 

Дејности: 110101, 1104402, 110403, 050100, 050201. 050202, 050209, 
050301, 050302. 012612, 012613. 012621, 012622 . 013400, (120302, 140001, 

040002 . 040003, 060501, 060502 . 060503, 110302, 110303, 110309, 11090, 
110909, 120202, 120311, 120312, 110903, 070111,070112 , 070113, 070114, 
070121, 070122 . 070123, 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128, 070129. 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211. 070212 , 070213 , 070214 , 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 . 070226, 070227 , 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260; надворешна трговија: 070310. 070320. 

Но правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 'За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување но внатрешниот и надворешниот 
промет е Валентино Трајковски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во С.копје, С.рег. бр. 11141/92 (4585) 

Окружниот стопански суд во С.копје, со решението Срег. бр. 
10990/92, на регистарска влошка бр. 1-23920-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги 
и трговија на големо и мало „Билјана“, ц.о., експорт-импорт, бул. 
„Јане Сандански“ бр.45/37, општина Кисела Вода, Скопје. Претприја-
тието е основано со акт бр. 1 од 1.IX. 1992 година, а основач е Живко 
Дорески. 

Дејности: 011313, 011320, 011722, 011741, 012201, 012321, 020110, 
020201, 012611, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112 , 070113, 070114, 070120, 
070121, 070122, 070123, 070124: 070125, 070126, 070127, 070128, 070129. 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 080111, 
080112. 080121. 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090131, 090132, 090133,090139, 090140, 090150, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183 , 090189, 090201. 110302, 110303, 110309, 110304, 110404, 
110602, 100909, 110903; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; 
посредување и застанување во прометот со стоки и услуги; консигна-
ција; реекспорт и друго. 

Но правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Живко Дорески, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С.рег. бр. 10990/92 (3122) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението С.рег. бр. 
10976/92, на регистарска влошка бр. 1-3740-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар следното: Претпријатие за производство, трговија, застапу-
вање, посредување и услуги „Фонко", д.о.о., експорт-импорт, ул. „Ка-
пиштец", бр. 21, С.копје. 

Во претпријатието пристапуваат Мирче Чекреџи и Милован Ѓор-
гиевски од 30.XII. 1991 година. 

Дејноста се проширува со: 011810, 011820, 011831. 011832, 011920, 
011930, 011990, 012321, 012324, 012421, 012429 , 012901, 012909, 013400, 
013500, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112 , 070113, 070131, 070150, 
070211, 070212, 070214, 070227, 070240, 080112, 080114, 080121, 080122, 
090190, 090181, 090183, 110109, 110304, 110611, 110620, 110901, 110902, 
110903; меѓународна шпедиција; посебни царински продавници; сло-
бодни царински продавници, откуп на земјоделски производи, шумски 
плодови и лековити билки; откуп на секундарни сировини (стакло, 
железо, пластика, хартија, обоени и необоени метали и сл.); малогра-
ничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 

Горан Поповски, прокурист, со овластувања да склучува дого-
вори и да врши правни работи и презема дејствија во врска со работе-
њето на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10976/91 (4562) 

Окружниот стопански суд во С.копје, со решението Срег. бр. 
8756/92, на регистарска влошка бр. 1-2.3021-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
услужни дејности „ИНТЕРДИСКОНТ “, со П.О., увоз-извоз, Трговски 
центар „Живко Брајковски“, ламела 3, лок. 32, нас. Бутел I, Скопје. 
Основач е Фаик Селими, со л.к. бр. 1113766 и МБ 2406960450039, 
издадена од ГСВР-Скопје. 

Дејности: 110404, 110620, 110302, 110304, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127 , 070128, 070129. 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070250, 080121, 080190, 090131; надворешно-
тр го ве к и промет: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе работи со 
неограничено овластување и потполна одговорност. 

Фаик Селими, директор и застапник на претпријатието, без огра-
ничување и застапник во надворешно-трговскиот промет, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8756/92 (4563),. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
12465/92, на регистарска влошка бр. 1-24798-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги 
и трговија „СПЕКТАР“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „Нако Вардар-
ски“ бр. 81, Богданци. Основач е Стојан Стаменков^. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226,070229, 070230, 070250, 070260, 020110, 020131, 020202, 060502, 
080190, 090121, 090122, 090131, 090132,090181, 080201, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 

С?тојан Стаменовиќ, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12465/92 (4564) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5003/92, на регистарска влошка бр. 1-7588-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за посреду-
вање и застапување во областа на прометот на стоки на големо и мало и 
услуги „ЛИБЕР“, експорт-импорт, со Ц.О., бул. „Кочо Рацин“ бр. 36/ 
14, Скопје. 

Проширување на дејностите во внатрешно-трговскиот промет: 
012310, 013021, 013099, 013122, 060501, 060502, 070124, 070125, 070127, 
070150, 070211, 070214, 070222, 070224, 070225, 070240, 070260, 080190, 
080201, 080202, 090140, 110109, 060503. 

Проширување на дејностите во надворешно-трговскиот промет: 
меѓународна шпедиција; агенциски услуги во транспорт; застапување 
на странски правни физички лица; консигнациона продажба; угости-
телски и туристички услуги; слободни царински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5003/92 (4077) 
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Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Производното и трговско претпријатие на големо и 
мало, увоз-извоз, „БЕБЕ“, со П.О., ул. „Први Мај“ бб, Струмица. 
Основач е Иванова Виолета од Струмица, ул. „Младинска“ бр. 100/19, 
со л.к. бр. 159915 и МБ1202959-465040 издадена од УВР Струмица. 

Дејности: 0126, 01261, 012611, 012612, 012613, 01262, 012621, 
012622, 012699, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07013, 070131, 
070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07022, 070221, 070222, 070223 
070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 
070250, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320; малограничен промет со 
Бугарија и Грција; 0801, 08011, 080111, 080119, 110309. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои сред-
ства. 

Иванова Виолета, директор, со неограничени овластувања, како 
и застапник во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, (4078) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9856/92, на регистарска влошка бр. 1-12121-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Претприја-
тието „ИНТЕРЕУРОПА“, меѓународна шпедиција, д.о.о.. Саем, „Бе-
ласица“ бб, Скопје. 

Во претпријатието се брише досегашниот застапник Блажев Вла-
димир, в.д. директор, а се запишува како застапник во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет Блажев Владимир, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9856/92 (4079) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8454/91, на регистарска влошка бр. 1-13753-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ПОЛИПРОМ", Ц.О., ул. „11 Октомври“ бр. 1-1/13, Куманово. Прет-
пријатието е основано со акт за основање бр. 03-001 од 9.ХII.1991 
година, а основач е Станиќ Горан. 

Дејности: 070211, 070212, 070219, 070221, 070224, 070225, 070226, 
070229 , 070230, 070240 , 070250, 070260, 110301, 110303, 110304 , 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013 , 070140, 070150, 110302, 070310, 070320; застапу-
вање на странски фирми и реекспорт; комисиони; малограничен про-
мет со соседните земји; царински продавници за мешовити стоки и 
посредување. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во областа на надворешно-тргов-
скиот промет е Станиќ Горан, директор на претпријатието, неограни-
чено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8454/91 (4080) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Срег. бр. 3368/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз, 
„ВАН-КОМ", п.о.. Битола. Основач е Кузмановски Васко. 

Дејности: 013030, 013041, 013042, 013050, 013113, 013114, 013121, 
020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070214 , 070250, 070260, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212 , 070213 , 070219 , 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070310, 070320, 060502, 110309, 110909. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието го застапува 
основачот, т.е. директорот на претпријатието, со неограничени овла-
стувања. 

Во надворешно-трговскиот промет претпријатието ќе го заста-
пува основачот и директорот Михајловска Наташа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3368/92 (4081) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2561/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на Станбената задруга 
„Либела“, ПО, ул. „Ленинова“ бр. 4, Виница. Основачи се: Благој 
Серафимов, Душан Илиев и Петруш Темов. 

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на се-
мејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку 
истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга; организирање на штедење за стан за 
членовите на задругата; купување на станбени згради и станови, како и 
деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда 
во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтереси-
ран за вршење на дејност со личен труд, од општествено правни лица за 
потребите на своите членови; набавување на градежен и друг материјал 
и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни 
простории за своите членови и одржување на станбените згради и 
станови на членовите на станбената задруга. 

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име 
и за своја сметка и има неограничени овластувања. За обврските во 
правниот промет со трети лица со задругата одговара со сите свои 
средства со кои располага, со потполна одговорност. 

Задругата ќе ја -застапува Благој Серафимов, в.д. директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2561 /92 (4082) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2560/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало, со увоз-извоз 
„Стела 92", ПО, ул. „Ленинова“ бр. 4, Виница. Основач е Сузана 
Серафимова. 

Дејности: 0701, 07011, 070112, 070113, 070114, 06050, 060501, 
060502, 060503, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 
070128, 07013, 07014, 07015, 07020, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219 , 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070226 , 070229 , 070230, 
070240, 070250, 070260, 0801, 080119, 080190, 0802, 080201, 080202, 
070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка и има неограничени овластувања. За обвр-
ските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства со кои располага, со потполна одговорност. 

Во правниот промет со трети лица, односно во внатрешниот и 
надворешниот промет ќе го застапува Сузана Серафимова, директор на 
претпријатието, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2560/92 (4083) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. Бр. 741/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-22181-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз „АЉ-ТА", КОМЕРЦ, П.О., с. Дебреше, Гостиварско. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 
070211, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070250, 070260, 080910, 030003, 110309, 110909, 10303, 110302, 070320, 
070310, 020140, 020110, 020121. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Амети Та-
љат, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 741/92 (4084) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за трговија, услуги, производство, 
угостителство и туризам, увоз-извоз „Грдовка", П.О., с. Грдовци, Ко-
чани. Основачи се Марјанчо Јованов и Виолета Јованова. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, 
070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 07013, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 
0703, 070310, 070320, 01301, 013010, 013021, 013041, 013113, 013115, 
013200 , 013909 , 020110, 020121, 020140, 050100, 080111, 080119, 080121. 
080129 , 080190, 080201, 080202, 090121, 090123 , 090131, 090132, 090133, 
090139 , 090171, 090172, 090179, 090181, 090183 , 090189, 090201, 090202, 
090203, 110909 , 011314, 011315, 011710, 011741, 011749, 011799, 011941, 
012421, 011949, 012322; дејности во надворешниот промет: 070310, 
070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Марјанчо Јованов, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2303/92 (4085) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало угостителство „СОНЦЕ“, увоз-извоз, П.О., ул. 
„Охридска“, ламела III, стан 9, Кочани. Основач е Романов Костадин. 

Дејности: 07, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07014. 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221. 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023 , 08, 0801, 08011. 
080110, 08012, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 07031, 070310, 
07032, 070320. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Романов Костадин, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, (4086) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8880/92, на регистарска влошка бр. 1-22159-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и 
туризам „Лiрими“, ц.о., ул. „Н. Тесла“ бр. 87, Куманово. Скратена 
ознака: ПТTT „Лирими", ц.о.. Куманово. Основач е Алији Фејми, со 
акт за основање бр. 01-92 од 20.VII. 1992 година. 

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020140, 020201, 020202, 
060501, 060503 , 060502, 060601, 060602, 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, 080201, 080202, 110109, 110301, 110309, 110909; дејности во над-
ворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; малограничен промет со 
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Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници; 'застапување во надворешно-трговскиот промет; продажба на 
стока од слободни царински продавници. 

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

Лице овластено за 'застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Алији Фејми, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8880/92 (4087) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8879/92, на регистарска влошка бр. 1-22128-0-0-0, го 'запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и 
тури-зам „ЦАМА ТРАНС“, ц.о., с. Слупчане, Куманово. Скратена о-з-
нака: PTTT „Цаматранс". п,.о., с. Слупчане, Куманово. Основач е 
Ка-зими Усама, со акт -за основање бр. 01-92 од 20.VII. 1992 година. 

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020140 , 020201, 020202. 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121. 070123. 
070124, 070115, 070126 , 070127 , 07012Х, 070129, 070132. 070140, 070150. 
070211, 070212 , 070213 , 070214 , 070122 , 070219 , 070221, 070222 , 070223, 
070224 , 070215, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 0X0201, 
0X0202, 110109. 110301, 110309, 110909; надворешно-трговски промет: 
070310, 070320; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија; 
меѓународен транспорт на стока и патници; 'застапување во надво-
решно-трговскиот промет, продажба на стока од слободни царински 
продавници. 

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

Лице овластено за 'застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Казими Усама, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8879/92 (4088 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3456/92, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено 
за 'застапување на Претпријатието во општествена сопственост, Тек-
стилна индустрија „БИЛЈАНА“, с.о. П.О., Прилеп. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието Чешелкоски 
Илко, а во иднина ќе го -застапува и претставува Јовески Живко, в.д. 
директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3456/92 (40X9) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9415/92, на регистарска влошка бр. 1-22745, го -запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги, со целосна 
одговорност, ППУ „БАНГЛА“, П,.О., експорт-импорт, ул. „Бл. То-
ска“ бр. 59, Тетово, основано од 31 VIII. 1992 година, а основач е Зоран 
Стојановски. 

Дејности: 070124, 070125, 070126, 070127, 070128; 070129, 070132, 
070140, 070150, 060502, 070111, 070112. 070113, 070114, 070121, 070122, 
0701223; 070225. 070226, 070227. 070229. 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201,0X0202, 110302, 10303, 110304, 110309. 110611, 110620, 110901, 
110902. 110903, 110905. 110909. 

Зоран Стојановски, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9415/92 (4090) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8996/92, на регистарска влошка бр. 1-546-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар правото за кршење во надворешниот трговски промет на 
Претпријатието во општествена сопственост „Купрум", Фабрика за 
обоени метали, ц.о., ул. „Воин Драшковиќ“ бр. 1, Скопје. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310 надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со 
непрехранбени производи; малограничен промет со Грција, Бугарија и 
Албанија; посредување во надворешно-трговскиот промет; консигна-
ција, комисиона продажба и реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет е Драгниќ Бранислав, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8996/92 (4091) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението С.рег. бр. 
7227/92, на регистарска влошка бр. 1-2284-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Јавното претпријатие за произ-
водство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електро-
стопанство на Македонија“, ц.о., ул. „Боте Боцевски“ бр. 9, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 070113, 
070114, 070123, 070132 , 070223 , 070150, 110309; дејности во надвореш-
ниот промет: 070310, 070320; меѓународна шпедиција; меѓународен 
транспорт на стока и патници. 

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски про-
мет е Мито Марковски, генерален директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7227/92 (4092) 

„СЕРА“. увоз-извоз, П.О., ул. „Боро Милевски“ бр. 12. Штип Основачи 
се: Пиперевски Ванчо и Неткова Пиперевска Нмилија. 

Дејности: 012613. 07011, 070111, 070112, 070113, 070114. 07012, 
070121, 070122, 070123. 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132. 070140, 07021, 070211 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223. 070224. 070225, 070226, 070229, 070230, 070240. 
070250, 070260. 080190, 080201. 080202, 110301, 1 10309. 070310. 070320. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Директор и застапник во надворешно-трговскиот промет е Пипе-

ровска Вера. без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, (4095) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2956/92, на регистарска влошка бр. 1-6409, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за производство, трго-
вија на големо и мало ,ДЕАЛ - ПРОМ", увоз-извоз, П.О., ул. „Кочо 
Чулаков“ бр. 13, Битола. Основач е Марија Ботевска. 

Дејности: 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 
013030 , 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 020202 , 030001, 030002, 

030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124 . 070115, 070126, 070127 , 070128 , 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150 , 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070215, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320,090110, 130120, 130159. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Марија 

Богоевска. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2956/92 (4093) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1827/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги „СУПРА", увоз-извоз, нас. „Бејбу-
нар" бр. 165, Охрид. Основач е Владимир Пејиќ, со акт од 24.^.1992 
година. 

Дејности: 012612, 012613 , 012614, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226 , 070229 , 070230, 070240, 
070150 , 070260; откуп на земјоделски производи, шумски плодови и 
лековити билки; 070310, 070320; малограничен промет; 080201, 080202, 
090209, 110303, 110903, 110905, 110909. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за засапување на субјектот на уписот е Владимир 

Пејиќ. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1827/92 (4094) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1734/92, на регистарска влошка бр. 1-3119, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало „ВАШЕР“, увоз-извоз, П.О., ул. „Кордун" бр. И), Битола, Осно-
вач е Анѓелина Наумовска. 

Дејности: 070211, 070212 , 070213, 070214 , 070219, 070221, 070223, 
070224 , 070215, 070226, 070229, 070230 , 070240 , 070250 , 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127. 
070128 , 070129 , 070131, 070132 , 070140, 070150 , 060502 , 060503, 080121, 
080122 , 080129 , 080190, 080201, 080202, 090172 , 090132 , 090133, 0901X9. 
110309, 070310,070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лица овластени за застанување на субјектот на уписот се Анѓе-

лина Наумовска, директор и Гуро Наумовски, заменик директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. Срег. бр. 1734/91 (4096) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8646/92, на регистарска влошка бр. 1-22857-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија, угостителство и 
услуги „ЛЕНДЛОРД", ц.о., ул. „Димитар Влахов“ бр. 32/4, Куманово. 
Претпријатието е основано со одлука од 15. VII. 1992 година, а основач е 

.Миновски Димитар. 
Дејности: 020110, 020121, 020140, 070211, 070212, 070213, 070214, 

070219 , 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 110303, 110309, 110304, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140 , 070150, 080190, 06501, 060502, 110109, 080202, 080202; дејности 
во надворешната трговија: со непрехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Миновски Димитар, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8646/92 (4097) 

Окружниот стопански суд во Штип. го заниша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за трговија и производство „БИ-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7587/92, на регистарска влошка бр. 1-21307-0-0-0, го запиша во судскиот 
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Дејности: 013400, 013909, 080190, 090021, 0/0111. 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; де.јности но надворешно-трговскиот промет: 0703 надво-
решна трговија; 070310 надворешна трговија со прехранбени произ-
води; 070320 надворешна трговија со непрехранбени прои-зводи. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Лице овластено за 'застанување и претставување на претириајти-

ето во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Мишкова Сло-
боданка, директор на претпријатието, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С.рег. бр. 7587/92 (4098) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3135/92, го 'запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за промет на големо и мало, надворешно-трговски промет и услуги 
„БАНАР“,-со П.О., Охрид, основано од Славе Банар. 

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, 070250, 070310,070320, 110309, 110909. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за -застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Славе Банар, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола,Срег. Ор. 3135/92 (4099) 

070150, 07021, 070244, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221. 
070222 , 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 070227 , 070229 , 070230, 070240. 
070250, 070260, 08011, 08012, 080190, 08020, 080201, 080202, 0703, 070310, 
070320. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во прав-
ниот промет со трети лица, со неограничено овластување и одговара со 
целосна имовина. 

Овластен потписник и застапник на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Ајети Африм, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8975/92 (4103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението С.рег. бр. 
9330/92, на регистарска влошка бр. 1 -23059-0-0-0. го -запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, вна-
трешен и надворешен трговски промет „Драгон“, ц.о., ул. „Борис Боја-
џиски“ бр. 57, Скопје. Скратен назив: „Драгон", ц.о.. Скопје. Основачи 
се: Радица Стефановиќ и Драган Степановиќ, со одлука за основање од 
22.VII. 1992 година. 

Дејности: 011313, 011319, 012611, 012612. 012621 /012623,- 012691, 
012699 . 013021, 030003. 050301, 050302. 060502 , 070111. 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128. 
070129 . 070132 . 070140. 070211. 070212. 070213 . 070214 , 070219; 070221, 
070222. 070223 , 070224 . 070225 . 070226, 070229 . 070230 , 070250. 080190. 
080201. 080202, 090123, 110302, 110303, ПОЗОЛ 110404. 110403, 110402; 
дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Лица овластени за 'застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет се Драган Стевановиќ и Радица Стефановиќ, дирек-
тори со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9330/92 (4104) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението С.рег. бр. 2486/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5116-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за производство, услужни деј-
ности, трговија и уво-з-и-звоз „МЕТАЛИК“, П.О., ул. „Илинденска“ бр. 
49, Про-биштип. Основано со акт бр. 1/1 од 31. VIII. 1992 година, а 
основач е Радосав Божовиќ. 

Дејности: 011092, 011949 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013. 
070132, 0702, 07021,070211, 070212, 070213, 070214, 070222, 070221, 
070223, 070224, 070225, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320; откуп на 
-земјоделски прои-зводи; откуп на шумски плодови и полжави; откуп на 
секундарна суровина; консигнационо работење: услуги во посредување 
и -застапување; 030003. 

Директорот има неограничени овластувања во правниот промет 
со трети лица. Директорот кој е со неограничени овластувања во надво-
решно-трговскиот промет, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2486/92 (4100) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејностите на Претпријатието во приватна 
сопственост -за трговија на големо и мало „МАРИЈА“. П.О., с. Пода-
реш, Радовишко'. 

Проширување на дејностите: 110309, 110903. 110909', 070310, 
070320. 

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го 'заста-
нува, претставува и потпишува Лушаров Благој, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, (4101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9513/92, на регистарска влошка бр. 1-22838-0-0-0, го 'запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало и увоз-извоз „ДЕНИ-ТЕЛ“, П,.О., ул. „Никола Оровчанец'' бр. 
21, Тититов Велес. Претпријатието е основано со акт за основање од 
5.VIII. 1992 година, а основач е Денинев Круме. 

Дејности: 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070250 , 070260, 070111. 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070129, 070132, 070140, 110302, 110303, 110304, 110309. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Денилов 
Круме, работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 9513/92 (4102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8975/92, на регистарска влошка бр. 1-22632-0-0-0. го за.пиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на мало и 
големо „АФРИМКОМЕРЦ", Ц,.О., увоз-извоз, с. Орашје, Тетово. 
Претпријатието е основано со одлука за основање, а основач е Африм 
Ајети, со л .к. бр 275361/91 и МБ 3011968470046. 

Дејноста: 07011, 070111, 070112, 070121, 070122 , 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127. 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7448/92, на регистарска влошка бр. 1-22248-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, посре-
дување и промет на големо и мало „МАР-МЕЛ", Ц.О., Куманово. 

Дејности: 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128 , 070129 , 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225 . 070226 . 070229. 070230 , 070240 , 070250, 070260. 
110302, 110303, 110304, 11030Л 1109ОЛ 0801%, 080201, 080902. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Ристовски Јадранко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7448/92 (4105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8814/92, на регистарска влошка бр. 1-21861-0-0-0, го заниша во судскиот 
регисгар основањето на Претпријатието за градежништво, завршни 
работи на градежништвото, инженеринг „БАЗИС", увоз-извоз, Ц.О., 
ул. „III Македонска бригада“ бр. 17-6, Скопје. Претпријатието е осно-
вано со акт за основање од 15. VII. 1992 година, а основач е Антевски 
Слободан. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070126 , 070127 . 070128, 070129, 070132 , 070211, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250. 
070260, 110302, 110303, 110309, 050100, 050301, 050302, 110402, 110403. 
110404, 110901, 110903, 110909, 060502, 080112 , 080114 , 080119, 080112, 
080190, 080201, 080202, 070310 надворешна трговија со прехранбени 
производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; 
застапување на странски фирми; посредување во надворешно-тргов-
скиот промет; реек-спорт. 

Претпријатието настапува во правнит промет со трети лица во 
своие име и за своја сметка, без ограничување. За обврските преземени 
во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет и во внатрешниот промет е Слободан Антевски, директрот на 
претпријатието, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во С?копје, Срег. бр. 8814/92 (4106) 

Окрушниот стопански суд во С?копје, со решението С?рег. бр. 
9912/92, на регистарска влошка бр. 1-23204-0-0-0. го заниша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, инженеринг, 
консалтинг и трговија „УНЕКС", експорт-импорт, н.о., Скопје, осно-
вано со одлука од 17.VIII. 1992 година, а основач е Павле Костовски. 

Дејности: 01 1010, 011091, 011092. 01 Н)99, 011527. 01 1941, 011949, 
012310 , 012323 . 012429. 011320, 050100, 050202-. 050209, 090131,.090150. 
110402, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221. 070222, 070223, 070224. 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320. 
110309.110909 

Но правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а обврските сторени во правниот промет 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Павле Костовски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9912/92 (4107) 
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Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ ВО 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, 

оставински расправи, повикување на наследници со не-
познато место на живеење и сл. - 5.000,00 денари за 
едно објавување. 

2. ЈАВНИ НАДДАВАЊА И КОНКУРСИ: -
1.500,00 денари за еден ред чукан на машина. 

3. ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот 
регистар НА РО и претпријатија - 16.000,00 денари за 
едно објавување. 

4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО и 
претпријатија - 8.000,00 денари за едно објавување. 

5. ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот 
регистар на дуќани и приватни претпријатија -
16.000,00 денари за едно објавување. 

6. ПРОМЕНА во судскиот регистар на дуќани и 
приватни претпријатија 8.000,00 денари за едно објаву-
вање. 

7. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
претставништва на странски лица - 30.000,00 денари за 
едно објавување. 

8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ 
на претпријатија - 800,00 денари за еден ред чукан на 
машина. 

9. ПАСОШИ - 3.000,00 денари за едно објаву-
вање. 

10. СООБРАЌАЈНИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ -
3.000,00 денари за едно објавување. 

11. ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ - 5.000,00 денари за 
едно објавување. 

12. ТЕКОВНИ КНИШКИ, ЧЕКОВИ ОД ТЕ-
КОВНИ СМЕТКИ, ПОЛИСИ, ГАРАНТНИ И КРЕ-
ДИТНИ ПИСМА И СЕРВИСНИ КНИШКИ - 2.000,00 
денари за едно објавување. 

13. МЕНИЦИ, БАРИРАНИ ЧЕКОВИ И АК-
ЦЕПТНИ НАЛОЗИ: 5.000.00 денари за едно објаву-
вање. 

14. РЕШЕНИЕ-ОДОБРЕНИЕ за вршење на за-
наетчиски дејности - 3.000,00 денари за едно објаву-
вање. 

15. МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: ра-
ботни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени 
книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични 
документи - 1.000,00 денари за едно објавување. 

16. ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ -
ФОНДОВИ И НА ЗАВОДИ - 30.000,00 денари за една 
страница во весникот. 

За да се објави оглас од точка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13,14 и 15 во „Службен весник на Република 
Македонија“ парите треба да се испраќаат однапред на 
жиро сметка 40100-603-12498, а за другите видови 
огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка 
во законски рок. 

Оваа тарифа ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
1993 година. 
НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДА-

НИЈА: 
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 55.000,00 денари 
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 
- за периодот 1985-89 година, IV книга 8.000,00 денари 
УСТАВ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3.000,00 денари 
ЗАКОН ЗА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5.000,00 денари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 

ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
И СТОПАНСТВОТО 6.000,00 денари 
ЗАКОН ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 3.200,00 денари 
ЗАКОН ЗА 
СТАНБЕНИ ОДНОСИ 2.600,00 денари 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 4.000,00 денари 
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 2.000,00 денари 

Порачки може да се испраќаат па адреса: НИРО 
Службен весник на Република Македонија, Скопје ул. 
„Васил Ѓоргов“ бб, п.фах 51, а средствата да се уплатат 
на жиро сметка 40100-603-12498. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1504. Уредба за критериумите за засолнување на населе-
нието 1537 

1505. Одлука за утврдувано локација за изградба на камп 
за прифаќана на бегалците од Република Босна и 
Херцеговина од времен карактер 1541 

1506. Одлука за утврдување на регионален пат во Репу-
блика Македонија 1541 

1507. Одлука за формирање на Одбор за одбележување и 
прослава на 100 годишнината од основаното на 
ВМРО ; . . . 1541 

1508. Одлука за изменување на Одлуката за избор на 
претседател и членови на комисиите на Собранието 
на Република Македонија 1541 

1509. Одлука за изменување на Одлуката за избор на 
надворешни членови на комисиите на Собранието 
на Република Македонија од редот на научните и 
стручните работници 1542 

1510. Одлука за разрешување и избор на член на Советот 
на Народната банка на Македонија 1542 

1511. Одлука за давање согласност на Одлуката за имену-
вал,е индивидуален работоводен орган на Институ-
тот за старословенска култура-Прилеп 1542 

1512. Одлука за давано согласност на Одлуката за имену-
вано индивидуален работоводен орган - управител 
на ООЗТ Национален парк „Пелистер" - Битола . . 1542 

1513. Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на РО Национални паркови и ловишта- Скопје . . . 1542 

1514. Одлука за именување членови на Комисијата име-
нувано индивидуален работоводен орган за декан на 
Електротехничкиот факултет во Скопје 1543 

1515. Одлука за разрешување и именување претставници 
на Републиката во Советот на Машинскиот факул-
тет во Скопје 1543 

1516. Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на Заводот за згрижување, воспитувано и образова-
ние на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ 
Скопје 1543 

1517. Одлука за разрешувано и именувано прет-
ставници на Републиката во Советот на Електро-
техничкиот факултет во Скопје 1543 

1518. Одлука за именување претставник на Републиката 
во Советот на Филозофскиот факултет во Скопје . . 1544 

1519. Одлука за именување членови на Комисијата за 
изготвување предлог за именувано декан на Ма-
шинскиот факултет во Скопје 1544 

1520. Одлука за именувано членови на Комисијата за 
изготвување предлог за именувано декан на Прав-
ниот факултет во Скопје 1544 

1521. Одлука за разрешување и именувано претставници 
на Републиката во Советот на РО Македонски наро-
ден театар 1544 

1522. Одлука за разрешување и именувано претставник 
на Републиката во Советот на Стоматолошкиот фа-
култет во Скопје 1545 

1523. Одлука за именување претставници на Републиката 
во Советот на ОУ ,,Никола Карев“- Радовиш . . . . 1545 

1524. Одлука за именување претставници, на. Републиката 
во Советот на ОУ „Григор Прличев" - .Гази Баба -
Скопје . . . 1545 
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Управниот одбор на хидросистемот „Кадина Река“ 
- претпријатие како друштво со ограничена одговор-
ност, врз основа на член 23 од Статутот на ХС „Кадина 

Река“ 
распишува 
КОНКУРС 

ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА НА ПОДОБНИ 
ПОНУДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ХС „КАДИНА 

РЕКА“ 
1. Системот се состои од следните објекти: 
- камено - насилна брана „Палиград“ со централно 

глинено јадро, висина 95,00 метри, со инекциона 
галерија и инекциона завеса. Вкупната запрем-
нина на браната изнесува околу 1,2 милиони м3 

вграден материјал; 
- евакуациони органи на браната „Палиград“ (опто-

чен тунел со темелен испуст, узводен загат и пре-
ливсн орган); 

- доводен тунел под притисок ; 
- лади неки цевовод; 
- распредслителна градба; 
- систем за наводнување на 1800 ха; 
- ХЕЦ „Дрешница"; 
- цевовод; 
- пречистителна станица со довод до градската водо-

водна мрежа. 
2. Од понудувачите се бара покрај условите предви-

дени со „FIDIC" да понудат најповолни прифатливи 
услови во висина од 85% од вредноста на објектот и тоа 
за: 
- изработка на главните проекти со потребните допол-
нителни истражни работи; 
- изведбени проекти; 
- изградба на објекти на ХС „Кадина Река“. 

Понудените услови можат да бидат во вид на кредит, 
заеднички вложувања, МОЈ поента фирма, бартер, ак-
ции, концесии и др. 

ХС „Кадина Река“ од своја страна претставува 
еден комплексен објект кој треба да овозможи пове-
ќенаменско користење на водите од „Кадина Река“ и 
тоа: 

- вода за пиење 0,80 м3/сек. 
- вода за индустрија 1,00 м3/сек. 
- наводнување на 1800 ха обработлива површина 

- средно годишно производство на 
електрична енергија. 56.800.000 кXV ч. 

3. Објектите на хидросистемот „Кадина Река“ се лоци-
рани јужно од Скопје на падините на Караџица и Водно 
на оддалеченост од центарот на градот сса 28,5 км. 

4. Ориентациона вредност на објектите е 89 мили-
они Ш А долари. 

Конкурсот е отворен до 1. III. 1993 година. 
Понудувачите за резултатите ќе бидат известени до 

1 IV. 1993 година. 
За подетални информации може да се обратите до 

Управниот одбор на ХС „Кадина Река“ улица „Рузвел-
това" број 34, 91000 Скопје, Република Македонија, 
тел. 362-723, 257-645, факс 091-233-910. 

Управен одбор 
на ХС „Кадина Река“ 

1525. Одлука за именувана претставник на Републиката 
во Советот на ОУ „26. ,ли - Чаир Скопје 1545 

1526. Одлука за именување претставници на Републиката 
во Советот на Специјалното основно училиште 
„Иднина“-Чаир-Скопје 1545 

1527 Одлука УЛ именувам.е претставници на Републиката 
во Советот на ОУ „Христијан Тодоровски-Кар-

п о ш - С к о п ј е 1546 
1528. Одлука за именување претставници на Републиката 

во Советот на ЕМУЦ „Гуро Салај“ - Битола 1546 
1529. Одлука за именување претставник на Републиката 

во Советот на ЕМУ Ц „Тито“ - Охрид 1546 
1530. Одлука за именување претставници на Републиката 

во Советот на ОУ „Данче Дејаноски“ - Маврови 
Анови-Гостивар 1546 

1531. Одлука за именување претставници на Републиката 
во Собирот на работниците во Центарот за соци-
јални работи - Дебар 1547 

1532. Одлука за именување претставници на Републиката 
во Републичкиот совет на Заводот за заштита на 
спомениците на културата и музеј-Штип 1547 

1533. Одлука за именуваме претставници на Републиката 
во Советот на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци -
Кочани : . . . . 1547 

1534. Одлука за именување членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работоводен ор-
ган на ЦОУ „Свети Климент Охридски“ - Охрид . . 1547 

1535. Одлука за именување членови на Конкурсната ко-
мисија за именувам,е индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „Гоце Делчев“-с . Стенче-Тетово . . . . 1548 

1536. Одлука за именувам,е членови на Конкурсната ко-
мисија за именувам,е индивидуален работоводен ор-
ган на ЦОУ „Коле Неделковски“ - с. Велгошти -
Охрид 1548 

1537. Одлука за именувам,е членови на Конкурснаг1 ко-
мисија за именувам,е индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „Климент Охридски“ - с. Глоѓи - Тетово . 1548 

153Х. Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именувам,е индивидуален работоводен орган 
на Центарот за социјална работа во Скопје 1548 

1539. Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именувам,е индивидуален работоводен орган 
на АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје 1548 

1540. Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именувам,е индивидуален работоводен орган 
на Центарот за социјални работи - Дебар 1549 

1541. Одлука за именувам,е членови на Конкурсната ко-
мисија за именувам,е индивидуален работоводен ор-
ган на ЦОУ „Мануш Турновски“ - с. Ново Село -
Струмица 1549 

1542. Одлука за избор на -ленови нг Конкурс-
ната комисија за именувам,е индивидуален работо-
воден орган на РО за згрижуваме и воспитание на 
деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче" - Ку-
маново 1549 

1543. Одлука за именување членови на Конкурсната ко-
мисија за именувам,е индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ —Јовановски“ -Гостивар 1549 

1544. Одлука за изменување 'а Одлуката за избор на чле-
нови на конкурсната комисија на УСО „Кирил Пеј-
чиновиќ"-Тетово 1550 

1545. Одлука за разрешување и именувам,е член-
ови на Конкурсната комисија за именувам,е индиви-
дуален работоводен орган на Народниот театар во 
Штип 1550 

1546. Наредба за видовите и формите на жиговите и на 
другите знаци и за содржината и формата на увере-
нијата за исправноста на мерилата што се употребу-
ваат при прегледот на мерилата 1550 

1547. Наредба за формата на знакот на производителот . 1552 
1548. Наредба за преземам,е мерки за заштита на живот-

ните од заразни и паразитски болести во 1993 година 1552 
1549. Решение на Уставниот суд на Македонија. У. бр. ,83/ 

92 од 4 ноември 1992 година 1557 
1550. Издвоено мислење на претседателот на Уставниот 

суд на Македонија . 1558 
1551. Одлука за измена на Одлуката за есконтната станка 

на Народната банка на Република Македонија . . . . 1559 
Исправка на Правилникот за условите и начинот на 

работа на авто школите, наставниот план и програ-
мата. опремата со која располагаат и евиденциите 
ипо ги водат 1559 

Издавач: Новинско-Издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ 
бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Телефакс 239-285. Пошт. фах 51. Жиро сметка 

40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 


