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

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

Петок, 19 јули 1996 
Скопје 

Број 36 Год.LII 

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

706. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, 
ДЕЛНИЦА ТЕТОВО-ГОСТИВАР, СТАЦИОНАЖА 
НА КМ. 44+300 - ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа со придружни објекти покрај маги-
стралниот пат М-4, делница Тетово - Гостивар, стаци-
онажа на км. 44+300-лево, на КП бр. 1263 и 1264, КО 
„Горна Речица“, во м.в. „Шереметница", со вкупна 
површина од 1.500 м2, на подрачјето на општината Те-
тово, чиј инвеститор ќе биде Ш И „Аго“ од с. Г. Речица 
- Тетовско и се определува земјиштето кое му припаѓа 
на објектот за неговата редовна употреба. 

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

3. Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи одлуката за определување на локацијата за из-
градба на бензинска пумпа на магистралниот пат М-26, 
делница Тетово-Гостивар, стационажа на км. 44+300 -
лево, на подрачјето на општината Тетово, број 23-211/1 
од 5.02.1993 година. 

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

Бр. 23-2042/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 

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

Тарифен Тарифна Наименување Количина 
број ознака 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

707. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Сл. весник на РМ“, број 20/93 и 63/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

ПРИ УВОЗ НА СРЕДСТВА 

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не 
се произведуваат во Република Македонија, а кои може 
да се увезат без плаќање царина за потребите на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и тоа: 

3808.40 - Дезифекнати 
3808.90 - Друго: 
3808.901 - претконцентрати 

со две или повеќе 
компоненти 380840103 1008 кгр. 
(Ујгсоп Ѕ) 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 23-2036/1 Претседател на Владата 
15 јули 1996 година 

Скопје 

708. 
Врз основа на член 33 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ ,ДЕТСКА РАДОСТ“ - ГО-

СТИВАР 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Работната организација за згрижување и воспитание 
„Детска радост“ - Гостивар се определуваат: 

- Ратка Брезоска, доктор на медицина; специјалист 
по детска медицина во Медицинскиот центар во Гости-
вар 

- Салиу Зејди, републички инспектор за труд од 
областа на работните односи во Министерството за 
труд и социјална политика - ПЕ - Гостивар 

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

Бр 17-60/2 Претседател на Владата 
8 јули 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
709. 

Врз основа на член 8-а од Законот за Центарот за 
странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ 
бр. 27/65. и 10/78) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната заедница на 
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Центарот за странски јазици во Скопје, со која за инди-
видуален работоводен орган на Центарот повторно е 
именувана Олга Тројачанец, професор по германски 
јазик и литература. 

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

Бр 17-1920/2 Претседател на Владата 
8 јули 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

710. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ВО ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА - ТИ-
ТОВ ВЕЛЕС НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАН-

СИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор во Подрачната единица - Титов Ве-
лес на Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи да биде назначен Димо Трајчевски, досегашен 
инспектор во Министерството за финансии - Секрета-
ријат за финансии во Титов Велес. 

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

Бр 17-1936/2 Претседател на Владата 
8 јули 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
711. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство се назначува Светлана Угри-
новска, досегашен советник на министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 17-1949/2 Претседател на Владата 
8 јули 1996 година н а Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

712. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За потсекретар во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство се назначува Ристо 
Крантовски, досегашен потсекретар во Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 17-1950/2 
8 јули 1996 година Претседател на Владата 

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

713. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

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

ТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР 

1. За главен републички санитарен и здравствен ин-
спектор се именува Искра Шатева Пушевска, доктор на 
медицина, досегашен главен републички санитарен и 
здравстен инспектор. 

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

Бр. 17-1959/2 
8 јули 1996 година Претседател на Владата 

Скопје н а република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

714. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр„ 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 

1. За советник на министерот за наука се назначува 
Љубомир Денков, досегашен началник на Одделението 
за систем и организација на научноистражувачката деј-
ност во Министерството за наука. 

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

Бр. 17-1955/2 
8 јули 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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715. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 

1. Се разрешува д-р Илија Димовски од должноста 
советник на министерот за наука, заклучно - со 
30.06.1996 година. 

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

Бр. 17-1956/2 
8 јули 1996 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2012/2 
8 јули 1996 година 

Скопје 

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

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

Бр. 17-2034/3 
8 јули 1996 година 

Скопје 

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

716. 
Врз основа на член 129 од Законот за банките и 

штедилниците („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/96) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА 

БАНКА 

1. Хари Костов се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Агенцијата на Република Македо-
нија за санација на банка, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за санација на банка се' именува 
Славјанка Стојанова, заменик на министерот за финан-
сии. 

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

718. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата-(„Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Слободан Стојановски, досегашен совет-
ник за подготвувано и извршување на Заклучоците на 
Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-2034/4 
8 јули 1996 година 

Скопје 

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

717. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 8 јули 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
и секретар на работно тело, се назначува Сузана Куз-
мановска, досегашен преземен работник во Владата на 
Република Македонија. 

719. 
Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарната 

служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 
и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 16 
јули 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНИЦА „НАПРЕДОК“ -

ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците во Ветеринарната станица „Напредок“ -
Гевгелија, се именуваат: 

Трајко Балабамовски, директор на Центарот за уна-
предување на индивидуалното земјоделство „Агропри-
мена" - Гевгелија, 

Борис Каркалатев, инспектор во Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ - Гев-
гелија и 

Костадин Малев, граничен ветеринарен инспектор 
во Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

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

Број 11-2717/1 
16 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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720. 
Врз основа на член 59 од Законот за правата на 

воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ“, бр. 13/96), министерот за 
труд и социјална политика, по претходно прибавено 
мислење од министерот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА МЕСЕЧНИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА, ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВР-
ШЕНИТЕ ИСПЛАТИ И ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШ-

ТАИ ЗА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на исплатата 
на месечните парични примања на воените инвалиди и 
корисници на семејна инвалиднина и другите парични 
примања, на кои воените инвалиди, корисниците на 
семејна инвалиднина и други корисници (во натамош-
ниот текст: корисници), имаат право според Законот за 
правата на воените инвалиди, на членовите на нивните 
семејства и на членовите на семејствата на паднатите 
борци (во натамошниот текст: законот) како и начинот 
на водењето на евиденцијата за извршените исплати и 
доставување на извештаи за потрошените средства. 

Член 2 
Исплатата на месечните парични примања и другите 

парични примања на корисниците, се врши согласно 
прописите за платен промет и овој правилник. 

Член 3 

Исплатата на: личната инвалиднина, семејната и 
зголемената семејна инвалиднина, инвалидскиот дода-
ток, додатокот за нега и помош, ортопедскиот додаток, 
додатокот на деца и надоместокот за професионална 
рехабилитација (во натамошниот текст: месечни па-
рични примања), се врши месечно со упатница, на те-
ковна сметка или на штедна книшка на име на корисни-
кот. 

Исплатата на еднократната парична помош во слу-
чај на смрт на воен инвалид со врши со упатница. 

Член 4 

Исплатата на: придонесот за здравствено осигуру-
вање, учеството во трошоците при користење на здрав-
ствена заштита, надоместокот за медицински испиту-
вања, трошоците за бањско климатско лекување, на-
бавката на моторно возило, надоместокот за бесплатен 
и повластен превоз и надоместокот за услугите во плат-
ниот промет (во натамошниот текст: други исплати), се 
врши со налог за пренос, по доставени пресметки. 

Член 5 

Исплатата на месечните парични примања на корис-
ниците со живеалиште во странство, се врши согласно 
прописите за платен промет со странство и Одлуката на 
Владата на Република Македонија од членот 58 од За-
конот. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, по барање на 
корисникот, исплатата може да се врши со упатница, на 
тековна сметка или на штедна книшка на име на негов 
полномошник кој живее во Република Македонија. 

Член 6 
Исплатата на надоместокот за работа на членовите 

на лекарските комисии се врши со упатница, на штедна 
книшка, на тековна сметка или на жиро сметка. 

Член 7 
Евиденцијата за извршените исплати се води на кни-

говодствени картици, збирно и аналитички. 
На збирната книговодствена картица се евиденти-

раат извршените исплати од соодветната сметка од Бу-
џетот на Републиката, врз основа на дневен извод од 
Заводот за платен промет (во натамошниот текст: За-
водот). 

На аналитичките книговодствени картици се еви-
дентираат извршените исплати по видови на месечните 
примања и другите исплати, врз основа на прилозите 
кон дневниот извод од Заводот. 

Член 8 
Збирната и аналитичките книговодствени картици 

се заклучуваат со 31 декември, а ги заверува лицето кое 
ги води тие картици и наредбодавачот. 

Член 9 
За исплатите на месечните парични примања од чле-

нот 3 ставот 1 на овој правилник, се води и Ликвидаци-
онен лист за исплатени месечни примања на воен инва-
лид и на корисник на семејна инвалиднина (во натамош-
ниот текст: Ликвидационен лист), за секој корисник 
одделно (Образец бр. 1). 

За исплатените месечни парични примања од членот 
5 на овој правилник се води Ликвидационен лист за 
исплатени месечни примања на корисници со живе-
алиште во странство (Образец бр. 2). 

Член 10 

Врз основа на евиденцијата која се води по одред-
бите на овој правилник се подготвуваат полугодишен и 
годишен извештај за потрошените средства (Образец 
бр. 3) најдоцна до 31 јули односно 3 јануари за претход-
ната година. 

Извештаите од ставот 1 на овој правилник, Мини-
стерството за труд и социјална политика - Републичка 
управа за прашања на борците и воените инвалиди ги 
доставува најдоцна до 30 август, односно 28 февруари за 
претходната година до Министерството за финансии. 

Член 11 
Покрај извештаите за потрошените средства се под-

готвуваат и доставуваат и извештаи за бројот на корис-
ниците по видови на права, врз основа на Регистарот за 
воените инвалиди (Образец бр. 4) и Регистерот на ко-
рисниците за семејна инвалиднина (Образец бр. 5). 

Член 12 
Обрасците бр. 1, 2, 3, 4 и 5 се отпечатени кон овој 

правилник и се негов составен дел. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 12-3556/5-96 
11 јули 1996 година Министер 

Скопје з а ТРУД и социјална политика, 
Насер Зибери, с.р. 
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721. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за правата 

на воените инвалиди, на членовите на нивните семеј-
ства и на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ", бр. 13/96), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТ НА ВОЕН 

ИНВАЛИДИТЕТ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува утврдувањето на про-

центот на воениот инвалидитет според степенот на ош-
тетувањето на организмот кое настанало како после-
дица од рана, повреда или болест здобиена под околно-
стите утврдени со Законот за правата на воените инва-
лиди, на членовите на нивните семејства и на членовите 
на семејствата на паднатите борци (во натамошниот 
текст: закон), други услови и критериуми за утврду-
вање на воениот инвалидитет и се утврдуваат оштетува-
њата на организмот врз основа на кои може да се под-
несе барање за утврдување на нов процент на воен 
инвалидитет и пред истекот на рокот од членот 87 ста-
вот 1 на законот. 

Член 2 
Процентот на воениот инвалидитет се утврдува спо-

ред одредбите на овој правилник и Листата на процен-
тите на воениот инвалидитет (во натамошниот текст: 
Листа) која е отпечатена кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 3 
За еден дел од телото (во натамошниот текст: ор-

ган), кој во голема мера е оштетен, по правило се 
утврдува понизок процент на воен инвалидитет од про-
центот предвиден во Листата за потполна загуба (ампу-
тација) на односниот орган. 

Член 4 
Ако воениот инвалидитет е последица на повеќе 

рани, повреди или болести, процентите предвидени во 
Листата за одделните оштетувања на организмот не се 
собираат туку како основ се зема оштетувањето кое 
повлекува највисок процент, па тој процент се зголе-
мува за 10%, 20% или 30% во зависност од влијанието 
на другите оштетувања на целиот организам и тоа само 
ако за секое од тие оштетувања во листата е утврден 
процент од по 20%. 

Ако за најмалку две оштетувања од ставот 1 на овој 
член, во Листата е утврдено од по 50% или повеќе 
проценти, а постои изразито оштетување на организ-
мот и на низа функции, процентот на оштетувањето за 
кое во листата е утврден највисок процент, може да се 
зголеми и за над 30%, а најмногу од 100% - II група. 

Ако постојат четири или повеќе оштетувања од ста-
вот 1 на овој член за кои во Листата е утврдено под 
50%, а најмалку од по 20%, процентот на воениот инва-
лидитет за основното оштетување може да се зголеми и 
за 40%. 

Ако заради сите оштетувања на организмот од ста-
вот 1 на овој член постои толкав инвалидитет, што 
лицето станало неподвижно и не е во состојба да ги 
врши основните физиолошки потреби без помош од 
друго лице се определува 100% - 1 група воен инвалиди-
тет. 

Ако воениот инвалидитет е настанат како последица 
на оштетување на организмот од повеќе рани или по-
вреди, но за секое од нив во Листата е утврден процент 
испод 20%, може да се утврди воен инвалидитет од 20% 
или 30%, ако заради сите тие оштетувања целиот орга-
низам е оштетен за 20% односно 30%. 

Член 5 
За воените инвалиди жени, кај кои постојат анатом-

ски и функционални оштетувања на одделни делови од 
телото (ампутација, контрактура, парализа, скрату-
вање на потколеница или надколеница над 3 см, загуба 
на око, псевдоартроза, тешки варикозитети со елефан-
тијаза, посттравматска епилепсија, потполна глувост, 
паркинсонизам, тежок остеомиелитис со фистула) про-
центите предвидени во Листата се зголемуваат за 10% 
ако се помали од 60%, односно се зголемуваат за 20% 
ако се 60% или над 60%. Тоа зголемувано може да 
изнесува до 100% - II група. 

Член 6 
Ако кај лице без еден парен орган, дојде до загуба 

или оштетување на другиот парен орган за најмалку 
60% или повеќе проценти под околностите пропишани 
со законот, процентот на воениот инвалидитет се опре-
делува како оштетувањето на двата парни органа да 
настанало под околностите пропишани со законот, и 
истиот може да се определи до 100% - I група. 

Ако еден парен орган е тешко оштетен или загубен 
под околностите пропишани со законот и по таа основа е 
утврден процентот на воениот инвалидитет, а другиот 
парен орган е оштетен или загубен за најмалку 60% 
независно од околностите пропишани со Законот, про-
центот на воениот инвалидитет се определува за оште-
тување на двата парни органа и се намалува за 20%. 
Ако за ваквото оштетување на организмот во Листата 
се предвидува 100 - I група во тој случај се одредува 
воен инвалидитет до 100% - II група. 

Како оштетување на другото око во смисла на ста-
вовите 1 и 2 на овој член се смета намалувањето на 
функцијата на окото најмалку за една половина (нама-
лување на видот најмалку за 5/10). 

Член 7 
Процентот на воениот инвалидитет за ампутирана 

нога или рака може да се зголеми за 10% ако чунката е 
незгодна за носење на протеза, 

Член 8 
Ако со клиничко посматрање или со документирана 

анамнеза може да се докажат аневризми со болки; евен-
туални пречки во фантомскиот член, како и случаи на 
каузалгија, процентот на воениот инвалидитет се зголе-
мува за 10, 20 или 30%. 

Член 9 
На воен инвалид од војните кој како малолетник или 

воен заробеник бил изложен на тешки животни услови 
за време на војната и поради тоа здобил оштетување на 
организмот од гсихосоматски карактер, процентот на 
воениот инвалидитет може да се зголеми за 10 или 20%. 

На воениот инвалид што во време на настанувањето 
на инвалидитетот бил малолетен, а кај кого поради 
оштетување на организмот според кое му е утврден 
воениот инвалидитет настанало психосоматско оштету-
вање (растројство) и тоа најдоцна во рок од една година 
од настанувањето на инвалидитетот, процентот на во-
ениот инвалидитет утврден во Листата може да му се 
зголеми за 10 или 20%. 

Процентот на воениот инвалидитет зголемен со-
гласно ставовите 1 и 2 на овој член може да изнесува 
најмногу 100% - II група. 

Член 10 
Ендогените и другите вродени или стекнати склоно-

сти, што го условуваат заболувањето, чија етиологија е 
непозната или се уште неутврдена, неможе да се земаат 
како основ за признавање на воен инвалидитет. 

Ако првите појави на заболувањата од ставот 1 на 
овој член настанале под околностите пропишани со 
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членовите 6 и 10 ставот 3 од законот или здравствената 
состојба во тие околности се влошила, со оглед на во-
обичаениот тек на болеста или тие околности го попре-
чувале правилното лекување, може да се смета дека тие 
околности го забрзале неповолниот развој на заболува-
њето, во тој случај може по исклучок делумно да се 
признае воен инвалидитет. 

Во заболувањата од ставот 1 на овој член спаѓаат: 
шизофренија, манјако депресивни психози, епилеп-
тична болест (како изразито конституционално усло-
вена, кај која факторот на конституцијата е далеку 
поголем и позначаен од кој и да е неповолен услов на 
средината) неврози, психопатии (како болна реакција 
на недоволно хармонично структурална личност на жи-
вотните услови), абиотрофични нервни заболувања, 
мултипна склероза, дијабетес, сите ендокрини заболу-
вања (освен адисоновата болест, туберкулозната ети-
ологија), улкусна болест, алергични заболувања, спон-
дилози, спондилартрози, реуматоид, артрит, дископа-
тии (што според современото гледиште се последица од 
дегенеративни промени поради кои и најбезначајни тра-
уми, па дури и незгодно движење со рака или дигање на 
товар може да доведе до појавување на болеста), есен-
цијални хипертензии, вродени срцеви мани, литијази, 
полицистични заболувања, малигни неопластични про-
цеси, трофични промени на екстремитетите ако не се 
последица од замрзнување или од пегав тифус и сите 
други болести од ендогена или непозната етиологија. 

Процентот на воениот инвалидитет за малигните не-
опластични процеси што настанале како последица на 
рана или повреда, како и поради шеќерна болест која 
настанала како последица на рана или повреда, се утвр-
дува без примена на ставовите 1 и 2 на овој член. 

Член 11 
При утврдување на процентот на воениот инвалиди-

тет, лузните се земаат предвид ако влијаат врз функци-
јата на некој орган или на некој дел од телото, односно 
ако создаваат нагрденост. 

Член 12 
Ако постои воспаление на зглобовите, односно по-

стои последица од таквото воспаление на срцето, про-
центот на воениот инвалидитет се утврдува како за 
трауми на зглобовите односно заболување на срцето. 

Член 13 
Воен инвалидитет од 100% - I група може да се 

утврди само за оштетувањата на организмот за кои во 
Листата е предвиден процент од 100% - I група како и 
во случаевите од членот 4 ставот 4 и членот 6 ставот 1 
на овој правилник. 

Член 14 
При утврдувањето на процентот на воениот инвали-

дитет не се земаат предвид оштетувањата на организ-
мот што настануваат како последица од стареењето и 
што не се во дирекна врска со воениот инвалидитет. 

Член 15 
Процентот на воениот инвалидитет се утврдува за 

постојано или привремено. 
Привремен процент на воен инвалидитет се утвр-

дува ако постојат изгледи дека оштетувањето на орга-
низмот на инвалидот во значителна мерка ќе се подо-
бри со примена на медицински средства (оперативни 
интервенции, физикални терапии и рехабилитации, ме-
дикаментозно лекување и др.). 

Привремен процент на воен инвалидитет по правило 
може да се утврди за време до две години, а потоа се 
утврдува постојан процент ако со овој правилник не е 
поинаку пропишано. 

Процентот на воениот инвалидитет за оштетува-
њата на организмот од членовите 6 и 10 ставот 3 од 
законот по правило се утврдува за постојано. 

Член 16 
Ако оштетувањето на организмот не е предвидено 

со овој правилник, процентот на воениот инвалидитет 
се утврдува според начелата на медицинската наука и 
аналогната примена на одредбите на овој правилник 
што се однесуваат на слични оштетувања на организ-
мот со тоа што може да се утврди и помал процент на 
воен инвалидитет од предвидениот во Листата. 

Член 17 
Воените инвалиди, кај кои ќе настане оштетување 

на организмот во врска со воениот инвалидитет и тоа: 
хируршко отстранување на орган, хируршки зафати на 
витални органи, декомпензација на срцето, црниот 
дроб, белите дробови, бубрезите, панкреасот, парализи 
на нервите, активна туберкулоза, како и загуба или 
тешко оштетување на парен орган, можат да поднесат 
барања за утврдување на нов процент на воен инвалиди-
тет врз основа на тие оштетувања и пред истекот на 
рокот од член 87 ставот 1 од законот. 

Член 18. 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 12 - 3556/4 - 96 
11 јули 1996 година Министер 

Скопје з а ТРУД и социјална политика, 
Насер Зибери, с.р. 

ЛИСТА НА ПРОЦЕНТИТЕ НА ВОЕНИОТ 
ИНВАЛИДИТЕТ 

ГЛАВА I - Р А К А 
А. Шака 
а) Прсти 

Ограничена подвижност (контрактура) 

1. Ограничена подвижност на сите прсти на една шака: 
а) во помал степен 20% 
б) ако ваквите промени се на двете раце 30% 

2. Ограничена подвижност на сите прсти на едната 
шака: 

а) во поголем степен 30% до 50% 
б) ако ваквите промени се на двете раце40% до 80% 

3. Ограничената подвижност на палецот: 

а) на едната шака во двата зглоба под 20% 
б) ако ваквите промени се на двете раце. 20% 

4. Ограничена подвижност на кој и да било 
друг прст поединечно под 20% 

5. Ограничена подвижност на повеќе прсти: 

а) на една шака, освен пале-
цот според 
степенот . . . . 20% до 40% 
б) ако ваквите промени се на двете раце 
според степенот, . . . 30% до 60% 

6. Процентот кај силно изразените кон-
трактури во лоша положба, кои практично 
ја исклучуваат секоја функција, се утвр-
дува како ампутација 
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7. При примена на точ. 2 и 5 од оваа листа 
се води сметка за функционалната значење 
на одделни прсти за функцијата на шаката 
како целина. 
Потполна вкочанетост на зглобовите (ан-
килоза) 
8. Анкилоза на палецот во интерфаланге-
алниот зглоб: 

а) на едната шака цод 20% 
б) на двете шаки 20% 

9. Анкилоза на палецот во интерфалангеалниот зглоб, 
во неповолна положба: 

а) на едната шака 20% 
б) на двете шаки 30% 

10. Анкилоза на палецот во метакарпофалангеалниот 
зглоб: 

а) на едната шака 20% 
б) на двете шаки 30% 

И. Анкилоза на палецот во метакарпофалангеалниот 
зглоб, во неповолна положба: 

а) на едната шака 30% 
б) на двете таки 40% 

12. Анкилоза на повеќето прсти, освен палецот на ин-
ката, според положба поволна ИЛИ неповолна за функ-
ција: 

а) на едната шака 30 до 40% 
б) на двете таки 40 до 60% 

13. Анкилоза на сите прсти на шаката, според поволна 
или неповолна положба: 

а) на една шака 40 до 60% 
б) ако ваквите промени се обострани во 
поволна положба 70 до 80% 
в) ако ваквите промени се обострани во 
неповолна положба 90 до 100% 

- II група 

Ампутација 

14. Ампутација на палец на двете фаланга . 30% 

15. Ампутација на двете фаланга на палец со 
метакарпалната коска . . 40% 

16. Ампутација на кој и да е прст, освен пале-
цот или показалецот под 20% 

17. Ампутација на показалецот: 
а) на едната шака 20% 

б) на двете шаки 30% 

18. Ампутација на два прста без матакар-
палната 
коска 20% 

19. Ампутација на показалецот и средниот прст: 
а) на едната шака 30% 
б) ако промените се обострани (со оглед 
на значењето на ампутираните прсти) . . 30 до 50% 

20. Ампутација на двата прста со метакарпалните ко-
ски: 

а) палецот и показалецот 50% 
б) показалецот и средниот 40% 
в) средниот и домалиот 40% 
г) домалиот и малиот 30% 

21. Ампутација на три и повеќе прсти со сочувани мета-
карпални коски: 

а) палецот со кој и да било два прста (освен 
показалецот) 50% 

Ако е ампутиран и показалецот се определува +10% 

б) показалецот, средниот и малиот прст 40% 
в) четирите последни прсти на едната 
шака 50% 
г) четирите последни прсти на двете 
таки 80% 
д) палецот со кои и да било три прста на 
истата шака 60% 

22. Ампутација на сите прсти: 
а) на една шака 70% 
б) на двете шаки 100% 

-I група 
23. Ампутација на двата палци и еден показа-
лец 60% 
24. Ампутација на двата палци 50% 
25. Ампутација на двата палци, еден показа-
лец и еден среден прст 70% 
26. Ампутација на двата палци и двата пока-
залци 80% -
27. Ампутација на двата палци и други три 
прста, но не сите на иста шака 80% 

28. Ампутација на три прсти со метакарпал-
ните коски: 
а) палецот, показалецот и средниот прст . . . . 60% 
б) показалецот, средниот и малиот прст 50% 

в) средниот, домалиот и малиот прст 40% 

Делумна ампутација 
29. Делумна ампутација на еден член од пале-
цот и два члена од показалецот 20% 
30. Делумна ампутација на еден член од 
палецот и два члена од показалецот, со 
слабо подвижни чќунки 30 до 40% 
31. Кај делумна ампутација на повеќе прсти, 
процентот се определува според дадената 
шема, сумирајќи ги за загуба на член од секој 
прст соодветните проценти, па ако збирот е 
поголем од 15% - се определува 20%, ако е 
поголем од 25% - се определува 30% итн; и 
тоа: 

- за еден член на палецот 8% 
- за еден член на показалецот 6% 
- за еден член на другите прсти 4% 

Скривница (фрактура) 
32. Скривници на метакарпалните коски, 
без раслојување на функцијата под 20% 
33. Скривници на метакарпалните коски 
или посилни деформации или исколчување 
на карпометакарпусот со оштетена, функ-
ција, а според степенот на оштетувањето, 
имајќи го предвид оштетувањето на ша-
ката и на одделни прсти: 

а) на едната шака - - 20.до.40% 
б) ако ваквите промени се обострана . . 30 до 60% 

б) Рачје 

Ограничена подвижност (контрактура) 
34. Ограничена подвижност на шаката од поголем сте-
пен: 

а) на едната шака 20 до 30% 
б ) на двете шаки 30 до 40% 

Вкочанетост (анкилоза) 
35. Анкилоза на зглобот на шаката во поволна по-
ложба: 
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а) на едната шака 30% 
б) на двете шаки 50% 

За анкилоза во неповолна положба процентот се зголе-
мува за 10 или 20, според оштетувањето на функцијата. 

Ампутација 
36. Ампутација на едната шака 70% 
37. Ампутација на двете таки 100% 

- 1 група 
Б. Подлактица 

Скривница (фрактура) 
38. Криво сраснати скривници, со ограни-
чени движења на пронацијата и супинаци-
јата 20 до 30% 
39. Кривосраснати скривници со потполна 
вкочанетост на пронацијата и супинаци-
јата, а положбата на шаката е поволна во 
пронација или во средна положба 40% 
40. Криво сраснати скривници, со пот-
полна вкочанетост на пронацијата и супи-
нацијата, а положба на шаката во супина-
ција 50% 

г 
Лажен зглоб 
41. Лажен зглоб на една коска 

а) на едната рака 20 до 30% 
б) на двете раце 30 до 40% 

42. Лажен зглоб на двете коски: 
а) на едната рака 40 до 50% 
б) на двете раце 60 до 70% 

Ампутација 
43. Ампутација на подлактицата 70% 
44. Ампутација на двете подлактица 4 100% 

- 1 група 
В. Лакт 

Ограничена подвижност (контрактура) 
45. Подвижност сочувана помеѓу 75 

до потполна флексија 40% 
46. Подвижност сочувана помеѓу 90о и 105о односно 

помеѓу 900 и 750 30% 
47. Подвижност сочувана помеѓу 105о и 
1800 . 

работа во неповолна положба, во ек-
стензија 40 до 50% 

Вкочанетост (анкилоза) 
48. Вкочанетост под прав агол или нешто 

помала (900 до 75^) 40% 
49. Вкочанетост под остар агол (под 750) . . . . 50% 
50. Вкочанетост на лактот во потполна 
флексија 70% 
51. Вкочанетост во неповолно испружена положба 

(од 105о до 180о) 50 до 70% 
52. Ако промените во точка 48 до 51 на оваа листа се 
обострана процентот се зголемува за 20 или 30. 
Лабав зглоб 
53. Лабав зглоб според степенот 30 до 50% 

Скривници и исчашувања (фрактура и луксакција) 
54. Процентот за скршенион и исчашувања се утврдува 
според штетните последици по функцијата на лакот-
ниот зглоб. Исто така се оценуваат и застарените исча-
шувања и последиците од исчашување^. 
Ампутација 
55. Ампутација на рака до лактот (ексарти-
кулација) 80% 
56. Ампутација на двете раце во лактот . . . 100% 

- 1 група 

Г. Мишка (надлактица) 
Скршенине 
57. Неправилно срасната свршеница на му-
скулната коска, со скратување, но без 
штетни последици во соседните зглобови. . под 20% 

Лажен зглоб (псевдоартроза) 
58. Псевдоартроза на мускулната коска 

а) оперативно корегирана 40% 
б) без можност за оперативна корекција 

(потребен ортопедски апарат) 60% 

в) ако ваквите промени се обострани .. 60 до 80% 

Ампутација 

59. Ампутација на едната рака во мишката 90% 
60. Ампутација на двете раце во мишката 100% 

- 1 група 

Д. Рамо 

Ограничена подвижност (контрактура) 
61. Ограничена подвижност на рамото, во потежок 

степен (раката не може да се подигне над хоризон-
талата), според степенот на оштетување на фун-
кцијата: 
а) на една рака . 20 до 40% 

б) на двете раце 30 до 60% 

Вкочанетост (анкилоза) 

62. Потполна анкилоза на рамото, според положбата: 
а) на едната рака 40 до 60% 

б) на двете раце 60 до 80% 

Исчашување (луксација) 

63. Лабав зглоб на едно рамо, привремено 30 до 40% 
Ако не е можно излекување по оперативен пат, 
ќе се определи постојан процент. 

64. Лабав зглоб на двете рамења 50 до 60% 
65. Застарените и ненаместените исчашувања се оце-

нуваат како контрактури и анкилози. 

Ексартикулација. 

66. Ексартикулација на една рака во рамото ... 100% 
- П група 

67. Ексартикулација на двете раце во рамото .. 100% 
- I група 

Ѓ. Клучна коска (clevicula) 

68. Скршсниците на клучната коска се земаат предвид 
за утврдување на процентот на воениот инвалиди-
тет само ако постои ограничена подвижност на ра-
мениот зглоб, или компликации во врска со сосед-
ните нерви или крвни садови. 

Е. Нерви 

69. Потполна фатеност (парализа) за целиот плексус 
brahialis : 90% 

70. Фатеност на горниот дел на плсксус brahialis 
а) делумна 20 до 40% 
б) потполна 60% 

71. Фатеност (парализа) на долниот дел на плексус 
brahialis: 



а) од полесен степен 20% 
б) од потежок степен 50% 
в) потполна парализа 70% 

72. Парализа n. asilaris + 30% 
73. Пареза n. asilaris 20% 
74. Парализа n. medianus или n. radialis или ulnaris 

50% 
75. Пареза n. medianus или n. radialis или ulnaris 

20 до 40% 
76. Парализа n. muskulocutaneus 30% 
77. Парсза n. muskulocutaneus 20% 
78. Потполна фатеност на двете раце 100% 

- I група 
79. Кај парализа на кој и да е од нервите на двете 

раце наведени во точка 69 до 77 процентот се зго-
лемува за 20 или 30. За заболувањата од точка 70, 
71 и 75 на оваа листа процентот се определува за-
висно од моторната слабост и промената на елек-
тромиографскиот наод и од наодот на специјалист 
- невролог 

ГЛАВА II - НОГА 

А. Стапало 

Ограничена подвижност и вкочанетост 
(контрактура и анкилоза) 

80. Ограничена подвижност на прстите под 20% 
81. Процент кај анкилоза на сите прсти во лоша поло-

жба кои го попречуваат одот, се утврдува како ам-
путацијата на прстите. 

Ампутација и ексартикулација 

82. Ампутација на палец без метатарзалната коска 
под 20% 

83. Ампутација на палец со метатарзалната коска 
20% 

84. Ампутација на два или три прста со метатарзални-
то коски 30% 

85. Ампутација на сите прсти на една нога без мета-
тарзалната коска, според состојбата на лузната 

20 до 30% 
86. Ако се во прашање ампутации од точка 83, 84 и 

85 на оваа листа на двете нозе, процентот се зго-
лемува за 10 или 20. 

Б. Доножје 

Скривница (фрактура) 

87. Скршеница на една или повеќе метатарзални ко-
ски, само ако има за последица деформација на 
стапалата и на прстите и го отежнува одот 

20 до 30% 

Ампутација и ексартикулација 

88. Ампутација на стапало според Lisfranck (exarticula-
tio tarsometatarsea), според состојба на лузната: 
а) на една нога 30 до 40% 
б) на двете нозе 50 до 70% 

В. Ножје 
Скршеница (фрактура) 

89. Скршеници на една или на повеќе тарзални коски 
со деформација на стапалото 20 до 40% 

Ампутација 

90. Ампутација според Chopart (exarticulatio tarsitran-
sversa), 
според состојбата на лузната 
а) на една нога 40 до 50% 

б) на двете нозе 60 до 80% 

Г. Скочен зглоб 

Ограничена подвижност (контрактура) 

91. Контрактура на стапалото во еквинусот, според степенот 20 до 30% 
Ако промените се обострани, процентот се зголе-
мува за 20. 

92. Контрактура на стапалото во калканеус - поло-
жба: 
а) на една нога , 30% 

б) на двете нозе 50% 

Вкочанетост (анкилоза) 

93. Анкилоза на скочниот зглоб: 
а) под прав агол 20% 
б) во неповолна положба под кој и да е друг агол 
..'...• 30 до 60% 

в) обострано 50 до 70% 

Ампутација и сксартикулација 

94. Ампутација во скочниот зглоб според Пирогов: 
а) на една нога ... 60% 
б) на двете нозе, според оштетувањето на одот 

. 80 до 100% 
- II група 

95. Ексартикулација во скочниот зглоб: 
а) на една нога 60% 
«б) на двете нозе, според оштетувањето на одот 

80 до 100% 
- II група 

Д. Подколеница 

Скршеница (фрактура) 
96. Добро сраснати скршеници на подколеницата без 

атрофија на мускулите со сочувана подвижност на 
соседните зглобови: 
а) без скратување под 20% 
б) со скратување до 3 см 20% 
в) со скратување над 3 см 30% 

97. Лошо сраснати скршеници на потколеницата: 
а) со скратување до 3 см 30% 
б) со скратување над 3 см, а според степенот на 

. скратувањето 30 до 40%v 

98. Лошо сраснати скршеници на подколеницата, со 
деформација, со дсвијација на стапалото, со голе-
ми длабоки лизни, со атрофија на мускулите, со 
постојан оток, според степенот на загубата на 
функцијата на одот или според оштетувањето на 
функцијата на соседните зглобови 40 до 50% 

99. Ако промените од точка 96 до 98 се обострани, 
процентот се зголемува за 20 или 30 

Лажен зглоб (псевдоартроза) 

100. Лажен зглоб на потколсницата, според тежината 
на случајот: 
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а) на една нога ! 50 до 60% 
б) на двете нозе 70 до 100% 

- П група 
Ампутација 

101. Ампутација во потколеницата: 
а) на една нога 70% 
б) на двете нозе 100% 

- II група 

102. Ампутација на двете потколеница со кратки или 
згрчени чкунки непогодни за протези, или со 
ограничени движења во коленото 100% 

; - 1 група 

Ѓ. Чашка 

Лажен зглоб 
103. Лажен зглоб на машката или пателектомија, спо-

ред степенот на оштетувањето на функцијата на 
зглобот: 
а) на една нога 20 до 30% 

б) на двете нозе 40 до 50% 

Е, Колено 

Ограничена подвижност (контрактура) 
104. Контрактура на колено од десмогено или арторо-

гено потекло, со можност за егстензија, според 
степенот на можната егстензија: 
а) од 1500 до 170() 20 до 40% 
б) под 1500 50 до 60% 
За обострана контрактура на колена процентот 
се зголемува за 20 или 30 

105. Артропластика и вештачки коленен зглоб 
40 до 60% 

За обострана артропластика и вештачки зглоб, 
процентот се зголемува за 20 или 30 

Потполна вкочанетост (анкилоза) 

106. Анкилоза на колено во поволна положба, испру-
жена или скоро испружен а: 
а) на една нога 40% 
б) на двете нозе 70% 

107. Анкилоза на колено во лоша положба (во флек-
сија од 150() до потполна флексија) зависно од 
аголот: 
а) на една нога 50 до 60% 
б) на двете нозе 70 до 100% 

- И група 
Лабав зглоб 

108. Лабав зглоб на коленото, според степенот на 
оштетувањето на функцијата 20 до 40% 

Ж. Бедрена коска 

Скривница (фрактура) 

109. Скршеница на бедрена коска со скратување до 3 
см., без атрофија на мускулите и без контрактура 
на зглобовите 20% 

110. Скршеница на бедрената коска со скратување над 
3 до 6 см 20 до 40% 
Ако покрај скратувањето постои деформација 
или контрактура во соседните зглобови, процен-
тот се зголемува за 10 или 20% 

111. Скршеница на бедрената коска со скратување над 
6 см 50 до 60% 
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Ако покрај скратувањето постои деформација 
или контрактура во соседните зглобови, процен-
тот се зголемува за 10 или 20% 

112. Лошо срасната скршеница на вратот од бедрена-
та коска, според степенот на оштетувањето на 
функцијата 40 до 60% 
Ако се оштетени двата соседни зглоба, процен-
тот се зголемува за 20 

Лажен зглоб (певдоартроза) 

113. Ла1жен зглоб на бедрената коска 60 до 70% 
Ако промените се обострани, процентот е зголе-
мен за 20 

114.- Лажен зглоб на вработ на бедрената коска 
60 до 80% 

Ако промените се обострани процентот се зголе-
мува за 20 

Ампутација и ексартикулација 

115. Ексартикулација во коленото: 
а) на една нога 80% 
б) на двете нозе 100% 

- I група 
116. Ампутација на ниво на бедрото: 

а) на една нога 90% 
б) на двете нозе 100% 

- 1 група 

З. Колк 

Контрактура 

117. Ограничена подвижност во зглобот на колкот 
: 20 до 40% 

Ако промените се обострана процентот се зголе-
мува за 20 или 30 

118. Ограничена подвижност на колкот на нога во 
флексија, според степенот на флексијата, или но-
га во абдукција, во внатрешна или надворешна 
ротација или во друга неповолна положба 

40 до 60% 
Ако промените се обострани, процентот се зголе-
мува за 20 или 30 

119. Вештачки зглоб на колкот 40 до 60% 

Вкочанетост (анкилоза)' 

120. Анкилоза на колкот: 
а) во поволна положба ....: 50% 
б) во неповолна положба 60 до 70% 
в) на двата колка во која и да е положба.... 100% 

- I група 

Ексартикулација 

121. Ексартикулација во колкот: 
а) на една нога 100% 

- I I група 
б) на двете нозе 100% 

- I група 
Комбинирана ампутација (ракави нога) 

122. Ампутација на една рака и на една нога или пот-
полна неупотребливост на една рака и на една 
нога 100% 

I група 
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ГЛАВА Ш - ГЛАВА 

А. Лобница и мозок 
146. Скалпирана кожа на главата од поголеми разме-

ри 20 до 40% 
147. Фрактура на черепот, без коскени дефекти и без 

нервни растројувања под 20% 
148. Фрактура на черепот, со дефект на коските или 

со импресија, без нервни растројувања, зависно 
од големината и локализацијата на дефектот, од-
носно на импресијата 20 до 30% 

149. Повреда на черепот, со или без фрактура, но со 
појави на травматска енцефалопатија, според те-
жината: 
а) лесни псевдоневрастенични појави 

20 до 30% 
б) изразени псевдоневрастснични појави 

40 до 60% 
в) тешки псевдоневрастенични појави 

.. 70 до 90% 
Травматската енцефалопатија се признава само 
ако постојат објективни знаци и позитивни лабо-
раториски наоди. Субјективниот систем не се це-
ни како посттравматска енцефалопатија. За оце-
нување на процентот на воениот инвалидитет 
според оваа точка е неопходна да се направи: 
фунду с БЕГ, психолошко тестирање и компјутер 
ризирана томографија на мозокот. 

150. Клинички утврдена епилепсија настаната поради 
повреда или болест: 
а) кога нападите се ретки 20 до 30% 
б) кога нападите се чести, 1 до 3 пати месечно 

,... 40 до 60% 
в) кога нападите се мошне чести, 1 до 3 пати не-
делно : 60 до 80% 
г) кога нападите се многу чести, еднаш или пове-
ќе пати дневно 80 до 100% 

- 1 група 
д) ако, покрај епилептичните напади без оглед на 
нивната зачестеност, постојат трајни психички 
промени кои тешко го компромитираат социјал-
ното однесување било поради растројувања во 
интелегенцијата, било поради карактерни растро-
јувања, процентот се зголемува за 40 до 60, а во 
најтешките случаи изнесува 100% 

- I група 
Процентот на воениот инвалидитет според оваа 
точка може да се утврдува по задолжително по-
мината болничка опсервација на невролошко од-
деление со сите утврдени елементи битни за оце-
на на процентот на инвалидитет (причина, заче-
стеност, на нападите и степен на психичките про-
мени). Ако овие услови се исполнети оцена може 
да се даде и 'ао текот на лекувањето. 

Б. Вилица 

151. Скривница на горната вилица, со деформација, 
според степенот 20 до 50% 

152. Лошо страсната скршеница на долната вилица со 
растроена артикулација на преостанатите заби, 
според тежината 20 до 30% 

153. Скршеница на долната вилица со ограничување 
на отворањето на устата помеѓу: 
а) 20 и 30 мм 20 до 30% 
б) 20 и 10 мм 40 до 50% 
в) максимално отварање под 10 мм, па до пот-
полно составување на забите на горната и долна-
та вилица 50 до 80% 

И. Нерви 

123. Парализа на целиот лумбосакрален плексус 
90% 

124. Обострана парализа на лумбосакралениот плек-
сус 100% 

- I група 
125. Парализа на ишијадичниот нерв 60% 
126. Парсза на ишијадичниот нерв 20 до 50% 
127. Парализа на n. peroneus 40% 
128. Пареза на n. peroneus 20 до 30% 
129. Парализа на n. tibialis 50% 
130. Пареза на n. tibialis 30% 
131. Парализа на n. femoralis 50% 
132. Пареза на n. femoralis 30% 
133. Ако парализите, односно парсзитс од точките 

125 до 132 на оваа листа се обострани, процентот 
се зголемува за 20 до 30. За оштетување на пери-
ферните нерви од долните екстремитети (точка 
125 до 132) оцена на процентот на воениот инва-
лидитет се дава врз основа на наод на невролог 
или физијатер и врз основа на електромиограф-
ски наод кои ќе овозможат оцена на степенот на 
функционалното оштетување или на испадот 

Ј. Крвни садови 

134. Аневризми на помалите артерии на шака или ста-
пало, на една артерија од подлактицата или под-
коленицата и др., ако не .предизвикуваат поголе-
ми функционални пречки 20% 

135. Аневризми на двете артерии од шака или стапало 
30 до 40% 

136. Аневризми на двете артерии од подлактицата или 
подколеницата 30 до 50% 

137. Аневризми на art. femoralis или на art. popliteae 
40 до 60% 

138. Аневризми на art. axilaris или на art. brachialis 
50 до 70% 

139. Аневризми на art. carotis: 
а) екстерни 50% 
б) интерни 70 до 80% 

140. Аневриз^ите на важни и потешко пристапни ар-
терии за хируршка интервенција како art. iliaca, 
femoralis над чаталот, axilaris subclasiae, се оцену-
ваат според тежината на случајот 50 до 80% 

141. Проширување на вените на нога, од поголем сте-
пен (varices) 20 до 30% 

142. Проширување на вените на нога со гризлици и 
едем 30 до 50% 

143. Еленфантијаза како последица од лимфен застој 
на нога 30 до 50% 

144. Тромбофлебитис со еленфантијаза како последи-
ца од ранување или како компликација во посопе-
ративен тек: 
а) на една нога 30 до 50% 
б) на двете нозе 40 до 70% 
в) изразито тешка состојба на една нога 

до 60% 
145. Ако промените од точка 141 до 143 се обострана 

процентот на воениот инвалидитет, зависно од 
степенот на оштетувањето, се зголемува за 10 
или 20 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 јули 1996 Бр. 3 6 - Стр. 1485 



Стр. 1486 - Бр. 36 

154. Псевдоартроза на долната вилица, привремено 
30 до 50% 

155. Псевдоартроза на долната вилица, со поголем де-
фект на коскениот месив заедно со забите, така 
што да отежнува или наполно оневозможува про-
теза или џвакање според тежината ... 60 до 80% 

В. Очи 

156. Загуба на едно око, потполна загуба на видот на 
едно око или многу големо намалување на видот 
(острина на видот помала од 0,05) 50% 
Ако видот на едно око е загубен, а на другото 
око е намален, процентот од 50% се зголемува 
за 10% за секое 0,20 намалување на видот. За 
намалување на видот на другото око за 0,40 од 50 
на 70% итн. На ист начин се оценува и намалува-
њето на видот на двете очи (на пр. ВОД рамно 
0,80, ВОС рамно 0,60). Вкупниот процент изнесу-
ва 30% за намалување на видот за 0,20 на десното 
око и за намалување на видот 0,40 на левото око. 
Намалувањето на видот се оценува со помош на 
корекција. 

157. Слепило, односно загуба на видот на двете очи 
100% 

- I група 
Потполна загуба на видот на едно око се подра-
збира острина на видот под 0,05. 

158. Битемпорална хемианопсија, квадрентни бина-
зални и горни хоризонтални хемианопсии ... 30% 

159. Поголеми трајни дефекти на видното поле на 
двете очи од кои треба да се подразбираат апсо-
лутно парацентрални скотоми чиј најмал пречник 
с поголем од 30% 30% 

160. Птоза еднострана се оценува според острината на 
видот и според видното поле 20 до 30% 

161. Lagoftalmus на двете очи се оценува според степе-
нот на оштетувањата на видот 30 до 60% 

162. Постојано солзење како последица од повреда на 
солзниот канал: 
а) на едно око 20% 
б) на двете очи 30 до 40% 

Г. Нос 
163. Загуба на носот (потполна) 60% 
164. Делумна загуба на носот, според степенот на 

оштетувањето на функцијата и нагрденоста 
20 до 50% 

Д. Уста и заби 

165. Лузна на устата која не може да се поправи со 
операција, а го попречува говорот, исхраната, не 
ја задржува плунката итн. според тежината 

30 до 60% 
Ако може да се поправи со операција процентот 
се определува привремено. 

166. Повреди на непцата и јазикот што го отежнуваат 
голтањето и говорот: 
а) во помала мера 30 до 40% 
б) во значителна мера 50 до 80% 

167. Потполна загуба или потполна парализа на јази-
кот 90% 

168. Делумна парализа на јазикот и непцата, со отеж-
нат говор и голтање 40 до 60% 

169. Загуба скоро на сите заби: 
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а) со можна протеза 30% 
б) протеза не е можна 50% 

170. Постојана плункова фистула - неопeрабилна 
20% 

171. Зеростомија (атрофија на двете плунковни жле-
зди) 20 до 40% 

Ѓ. уши и слух 

172. Потполна загуба на слухот и на двете уши 
70% 

173. Обострано тешко оштетување на слухот над 90% 
според Fowler 60% 

174. Обострана тешка наглувост: 
а) вкупна загуба на слухот на над 70, а до 90% 
според Fowler 40% 
б). вкупна загуба на слухот 60 до 70% според 

Fowler 30% 
Оценувањето на воениот инвалидитет се врши 
врз основа на отолошки и аудиометриски наоди. 

175. Загуба на ушната школка: 
а) на едно уво 30% 
б) на двете уши 50% 

Е. Нагрденост (потешка форма на нагрденост) 

176. Нагрденоста се оценува според тежината на наг-
рденост на главата и вратот, освен во случајот 
од точката 164 на Листата, земајќи ги предвид 
полот и годината на возраста на инвалидот, и 
тоа: 
а) нагрденост 20 до 30% 
б) потешка форма на нагрденост .... 40 до 60% 
Кај воените инвалиди - жени, се врши оценување 
на нагрденоста (потешка форма на нагрденост) и 
на другите изложени делови на телото (раце и 
нозе, доколку не е извршено оценување според 
член 5 од овој Правилник. 

Ж. Мозочни нерви 

177. Оштетување ма n. olfaktorius обострано .... 20% 
178. Парализа на abducens или на trohlearis 30% 
179. Парализа на okulomotorius 40% 
180. Pareza па okulomotorius 20 до 30% 
181. Парализа на сите три нерви двигатели на окото: 

а) на едното око 50% 
б) на двете очи 60 до 80% 

182. Пареза на сите три нерви двигател и на окото 
30 до 40% 

183. Потполна парализа, со обострана комплетна пто-
за на капаците 100% 

- II група 
184. Потполна атрофија на видниот нерв: 

а) на едното око 50% 
б) на дветс очи 100% 

- I група 
Непотполните атрофии на видниот нерв се оцену-
ваат според степенот на оштетувањето на видот. 

185. Парализа на нервот на лицето: 
а) од едната страна 50% 
б) обострана 70% 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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186. Пареза на нервот на лицето 30% 
187. Пареза на нервот на лицето кога окото сс затво-

ра: 
а) на едното око под 20% 
б) на двете очи 20% 

188. Изолирано ^компензирано оштетување на ве-
стибуларниот апарат: 
а) на едното уво .......... 20 до 60% 
б) на двете уши 30 до 80% 
Процентот на воениот инвалидитет се определува 
привремено за две години, по што повторно се 
оценува со задолжителна електроспазмографија 
и со наод на невролог. 

189. Оштетување на n. trigeminus 
а) на n. oftalmikus на сензигивната гранка, ако 
постојат компликации во вид на невропаралитич-
ки кератитис и на секундарно оштетување на ви-
дот, според степенот на оштетувањето на видот 

30 до 40% 
б) при потполна загуба на видот .............. 50% 
в) оштетување на моторниот дел на trigeminus, 
со трофија на мускулатурата за џвакање 

30 до 40% 
190. Клиничка утврдена невралгија на n. trigemini: 

а) во потешки случаи 30 до 40% 
б) во потешки случаи со секојдневни напади 

50 до 70% 
в) во најтешки случаи по неуспешни обиди и исче-
кување, по хируршки пат .. 60 до 100% 

--1 група 
191. Парализа на булбарните нерви 30 до^О% 
192. Најтешки случаи на булбарна парализа 

до 100% 
- 1 група 

193. Хемипареза: 
а) од полесен степен 30 до 50% 
б) од потежок степен 60 до 70% 

194. Хемиплегија 80 до 100% 
- I група 

Додаток за нега и помош од страна на друго лице 
се определува, само за свежи хемиплегии привре-
мено за една година, а трајно ако е во прашање 
контрактура на нога во флексија, па одот и по-
крај помагало е невозможен. 

195. Таламични синдроми: 
а) од полесен степен 30 до 50% 
б) од среден степен 60 до 80% 
в) од тежок степен 90 до 100% 

- П група 

Оценување на воениот инвалидитет се врши со 
задолжителна хоспитализација во невропсихија-
триска здравствена организација. 

196. Органски травматски психосиндром, според те-
жината на психичките растројувања: 
а) изразени растројувања 50 до 60% 
б) тешки растројувања . 70 до 100% 

- I група 

Оценување на воениот инвалидитет сс врши врз 
основа на доказ за непосредна врска помеѓу по-
вредата на мозокот и психичките растројувања. 
Процентот на воениот инвалидитет се определува 
врз основа на подробно испитување на психичка-

та функција (состојба на интелектуалните фун-
кции, помнењето, вниманието, ефективните про-
мени итн.) 

197. Афазии, без други растројувања 
а) моторни 20 до 40% 
б) мешовити или сензорни 30 до 60% 

198. Тешка офазија со изразени психички 
растројувања 60 до 100% 

- II група 
164. Мултипна склероза: 

а) средно тешки случаи 10% 
б) тешки случаи 80 до 90% 
в) најтешки случаи 100% 

II или I група 

200. Паркинсонизам, ако неговиот почеток може си-
гурно да се доведе во врска со енцефалитис, со 
егзогена интоксикација или со потешка повреда 
на мозокот: 
а) од полесен степен 20 до 30% 
б) од среден степен 40 до 60% 
в) од потежок степен 70 до 100% 

-11 група 
г) од најтежок степен 100% 

- I група 

ГЛАВА IV - 'РБЕТ И РБЕТЕН МОЗОК 
201. Хернија на интервертебралниот диск, ако наста-

нало непосредна по верификувана траума и спро-
ведено стационарно лекување и ако постојат трај-
ни оштетувања на корените на лумбосакралниот 
или цервикобрахијалниот плексус: 
а) од полесна форма со полесно оштетување на 
мотолитетот и сензибилитетот 20 до 30% 
б) од тешка форма 40 до 50% 
в) од тешка форма, со изразено оштетување на 
мотолитетот, со атрофии и со грофи чии појави 
од определена ради кул арна зона или од сегмен-
тот на “рбетниот мозок 60 до 100% 

- II група 
202. Спондилартроза и спондилартрит, ако постојат 

промени утврдени со рендгенски преглед: 
а) без растројувања на функцијата на 'рбетниот 
столб под 20% 
б) со оштетување на функцијата на 'рбетниот 
столб и со невролошки испади 20 до 50% 
в) со тешко оштетување на функцијата на 'рбет-
ниот столб 60 до 100% 

П група 
203. Свежи фрактури на 'рбетните пршлени без нер-

вни растројувања, првите две години привремено 
40 до 60% 

204. Консолидирани фрактури на 'рбетните иршлени 
без нервни растројувања по две години трајно: 
а) со помали деформации 20 до 30% 
б) со поголеми деформации 40 до 50% 

205. Консолидирани фрактури на 'рбетот, со парапа-
ретични појави, за првите две години привреме-
но, а потоа трајно: 
а) од полесен степен 40 до 70% 
б) од среден степен 60 до 70% 
в) од потежок степен (одот можен со помош на 
помагала) 80 до 100% 

- II група 
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206. Консолидирани фрактури на 'рбетот, со флакцид-
на нараилсгија или со сиастична иараилсгија во 
флексија - трајна неподвижност и врзеност за по-
стела 100% 

- 1 група 
207. Консолидирани фрактури на цервикалниот дел на 

'рбетот, со лезија на церви кал ната медула и со 
паретични појави на горните и долните екстреми-
тети: 
а) полесни форми 40 до 50% 
б) изразени форми 60 до 70% 
в) потешки форми 80 до 100% 

- II група 
г) најтешки форми - инвалид неподвижен и не-
може да се служи со рацете 100% 

- I група 
208. Цсрсбрален атактичсн синдром по траумата (за 

првите две години привремено, а потоа трајно): 
а) лесни форми 20 до 30% 
б) умерено изразени форми 40 до 60% 
в) потешки форми 70 до 90% 
г) најтешки форми - неможност за движење по-
ради атакција 100% 

- I група 

209. Клинички утврден полиневритичен синдром до 
стабилизацијата се оценува привремено, а потоа 
трајно: 
а) лесни форми со дискретно оштетување на мен-
талитетот 20 до 40% 
б) средно тешки форми, умерени оштетувања на 
мотолитетот 50 до 60% 
в) тешки форми со изразено оштетување на мо-
толитетот, сензибилитетот и трофиката, одот мо-
жен со помош на помагала 70 до 100% 

- II група 
г) најтешки форми, тешки оштетувања на мото-
литетот со атрофии, со тешки трофични пречки 
и со потполна фатеност на екстремитетите - ин-
валид неподвижен 100% 

- I група 
Оцената на процентот на воениот инвалидитет за 
состојбата од точка 205 до 209 се врши врз основа 
на електромиографски наод и на мислењето на 
невролог и физијатер, а според потреба и на бол-
ничка обработка на невролошко одделение 

ГЛАВА V - ГРЛО (ЕАКУМХ) 

210. Стеснетост на грлото со отежнето дишење по по-
вредата според степенот 20 до 40% 

211. Стеснетост на грлото поради повреда на гркла-
нот или душникот, со отежнато дишење во голе-
ма мера (дисионоја и без напор) според тежината 

50 до 80% 
212. Потреба постојано носење на канила 80% 
213. Фатеност на грлото: 

а) еднострана 20 до 40 
б) обострана 50 до 70 

214. Туберкулозата на грлото се оценува како отворе-
на белодробна туберкулоза 50 до 100% 

- II група 

ГЛАВА VI - ЖДРЕЛО (РНАКУМХ) 

215. Фатеност на ждрелото според тежината ...: 20 до 50% 
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216. Стеснување на хранопроводот: 
а) без потреба од бужирање 20 до 40% 
б) со. потреба од постојано бужирање (калибар 
на стеснувањето, зачестеност на бужирањето, 
растројување на исхраната, општа состојба) 

50 до 70%-
217. Хранопроводот, сосема затворен, исхраната низ 

гастрична фистула (гастрономија), според тежи-
ната, општата состојба, ухранетоста и инконти-
ненцијата на фистулата 80 до 100% 

- II група 
ГЛАВА VII - ГРАДЕН КОШ (THORAX) 

218. Скршеница на градната коска : под 20% 
219. Скршеница на ребрата консолидирана без позна-

чителна деформација на градниот кош 
под 20% 

220. Скршеница на ребрата лошо консолидиран, со 
поголеми деформации на градниот кош: 
а) без реперкусии изразени на срцето и на белите 
дробови 20 до 40% 
б) ако истовремено постои респираторна или 
срцева инсуфициенција, според тежината на инсу-
фициенцијата 50 до 100% 

- II група 
221. Плевропулмонална фистула како последица од 

pyothorax 30 до 50% 
222. Плевропулмонална склероза како последица од 

ранување, од деформација на градниот кош, од 
искривеност на 'рбетот со умерена респираторна 
инсуфициенција, но без срцева инсуфициенција 

20 до 40% 
223. Обемна плевропулмонална склероза, белодробна 

бронхиектазија и други хронични белодробни се-
парации, позначителни деформации на градниот 
кош (fibrothorax), потешка искривеност на рбет-
ниот столб со развиена респираторна инсуфи-
циенција (диспонеја, цијаноза), со срцева инсуфи-
циенција (cor pulmonale chronicum) ИЛИ СО ами-
лоидоза, според тежината 50 до 100% 

- II група 
За оценување на процентот на воениот инвалиди-
тет по оваа точка неопходно е да се извршат те-
стови на ергоспирометрија и анализа на гасовите 
во крвта. 

224. Нагрденост на боските од поголем степен 
20 до 30% 

225. Загуба на една боска 30% 
226. Загуба на двете боски 50% 

ГЛАВА VIII - КАРЛИЦА - ТАЗ (PELVIS) 
. 227. Добро консолидирана скривница на карличните 

коски без оштетување на функцијата ... под 20% 
228. Консолидирана свршеница на карличните коски 

како и дислокација на симфизата со полесни и 
средно тешки проблеми при одот, без комплика-
ции на другите органи на карличната празнина 

20 до 40% 
229. Консолидирана скршсница на карличните коски 

со истовремена повреда на соседните органи -
процентот сe определува за најмногу оштетениот 
орган и сe зголемува од 10 до 30 според тежината 
на сите повреди 

ГЛАВА IX - НЕРВОЗИ И ПСИХОЗИ 

230. Клинички утврдени невротски растројувања: 
а) полесни под 20% 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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б) тешки (акциозно депресивни, фобично опсе-
сивни и фиксирани конверзивни нервози) 

20 до 60% 
Процентот на воениот инвалидитет се определува 
до 5 години, а потоа трајно 

231. Клиничко утврдени психози: 
а) ендогени (шизофренија, манично депресивна 
психоза 60 до 80% 
б) ендогени (психогена психоза, реактивна депре-
сија, реактивни конфузни делирантни состојби, 
како обиди за самоубиство) 60 до 80% 
Процентот на воениот инвалидитет се определува 
привремено до 5 години, а потоа трајно. 

232. Неврози и психози што за прв пат се појавиле 
под околностите од член 6 и член 10 став 3 од 
Законот, а за кои е утврдено дека неможат да се 
остранат или ублажат со психотераписки и други 
постапки, ниту подолго трајно стручно лекување, 
се земаат предвид како основа за утврдување на 
процентот на воениот инвалидитет како болести 
врз чие настапување напорите под тие околности 
значително влијаеле. 
При утврдување на процентот на воениот инвали-
дитет, покрај тежината на болеста се земаат 
предвид и траењето и видот на тешкотиите на 
кои инвалидот бил изложен. За неврозите и пси-
хозите чии што први појави не се изразиле во 
околностите наведени во оваа точка или најкасно 
во рок од 6 месеци од денот на престанокот на 
тие околности (член 6 од Законот) односно во 
рок од 30 дена од отпуштањето од вооружените 
сили (член 10 став 3 од Законот) не се утврдува 
воен инвалидитет. 

233. За психопатијата се утврдува воен инвалидитет 
само во случај на невротска и психотична деком-
пензација (точка 230 и 231). 

ГЛАВА X - ТУБЕРКУЛОЗА 

А. Туберкулоза на белите дробови 

234. Потполно ислечени или калцифицирани жаришта 
во хилусот или во белите дробови, од помал 
обем, помали прирастоци на илеврата . под 20% 

235. Инактивна (лузнена) белодробна туберкулоза од 
среден и поголем обем: 
а) без распираторна и кардиоваскуларна инсуфи-
циенција 20 до 30% 
б) со облитсрирани плсврални синуси, според 
степенот на оштетувањето на респираторна фун-
кција 30 до 50% 

236. Активна еднострана туберкулоза на белите дро-
бови или на белодробната марамица со излив, 
пулмонални или плеврални фистули со емпием 

60 до 80% 
237. Обострана или екстезивна, еднострана активна 

(отворена или затворена) туберкулоза на белите 
дробови, прогресивна, но сеуште пристапна за 
лекување и разни пулмонални и плеврални фи-
стули со емпием и со општа телесна слабост од 
поголем степен 80 до 100% 

- И група 
238. Прогресивна раширена активна обострана бело-

дробна туберкулоза со развиена кахексија и со 
други тешки компликации (респираторна, ка-
дриоваскуларна и слична инсуфициенција, ами-
лоидоза, итн) 100% 

- I група 
239. Состојбата по оперативните интервенции на град-

ниот кош поради туберкулоза на белите дробови 

се цени зависно од времето изминато од опера-
тивниот зафат, од видот и големината на истиот, 
како и од функционалното оштетување на прео-
станатите делови: 
а) ексцизија на туберкуломите и на казеозните 
огништа, ресекција на 1-2 сегменти, горна тора-
копластика до 4 ребра 40 до 60% 
б) лобектомија, торакопластика 5 до 7 ребра, да-
верностомија 50 до 70% 
в) пулмектомија, торакопластика на 8 или повеќе 
ребра 60 до 80% 
Во првата година по операцијата процентот се 
зголемува за 20, зависно од кардиорсспираторна-
та функција, со задолжителна контрола на коми-
сија најдоцна шест месеци но оперативниот за-
фат. 

Б. Туберкулоза на коските и зглобовите 

240. Кај активната туберкулоза на коските и зглобо-
вите за време на еволуцијата, и тоа кај локализа-
цијата, врз “рбетот, сакролијачниот зглоб, колкот 
и коленото: 
а) ако инвалидот не е потполно имобилсн 

60 до 100% 
- 11 група 

б) ако е имобилен 100% 
- 1 група 

241. Кај туберкулозите на другите коски и зглобови 
што не се наведени во точка 239 процентот на 
воениот инвалидитет се утврдува според важно-
ста на органите и активноста на процесот. 

242. По ^лекуваниот процес на туберкулозата на ко-
ските и зглобовите последиците од такво заболу-
вање се оценуваат како кај траумата на соодвет-
ни органи, со тоа што процентот на воениот ин-
валидитет се зголемува за 10 до 30, а зависно од 
природата на заболувањето, квалитетот на изле-
кувањето и потребата од превентивна имобилиза-
ција. 

В. Туберкулоза на други органи 

243. Кај туберкулоза на други органи процентот на 
воениот инвалидитет се утврдува како и кај дру-
гите заболувања на односниот орган, земајќи ја 
предвид туберкулозната природа на процесот и 
општата здравствена состојба. 

Г. Заеднички одредби за туберкулозата 

При утврдувањето на процентот на воениот инва-
лидитет кај туберкулозата, не се применува, по 
правило, принципот на влошување предвиден во 
член 21 од Законот, туку се смета дека болеста 
настанала под околностите од член 5, 9 и 10 од 
Законот. Ако се утврди дека туберкулозното за-
болување на органот постоело пред почетокот на 
тие околности, дека не било сосема излечено или 
дека повлекувало инвалидитет за повеќе од 20% 
според оваа листа, процентот на воениот инвали-
дитет се утврдува само за настанатото влошува-
ње. Се смета дека заболувањето постоело пред 
тоа, а во околностите од член 5, 9 и 10 од Зако-
нот е само влошено ако активниот процес е утв-
рден пред истекот на шест недели од денот на 
настапувањето на околностите од одредбите на 
тие членови, односно ако утврдената состојба ме-
дицински е очевидно од постар датум (состојба 
по хируршко-ресекционите или колапсните мето-
ди, стари фиброзни процеси, лузни од фистули и 
анкилози кај коскената туберкулоза итн.). 
При утврдувањето на процентот на воениот инва-
лидитет кај туберкулозата настаната во врска со 
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рана или повреда, се смета дека причинска врска 
помеѓу нив и туберкулозата постои ако се утврди 
дека постои туберкулозно заболување на повре-
дениот орган, односно на повредениот дел од те-
лото, како и дека првите знаци на болеста наста-
нале по истекот на шест недели, а најдоцна по 
истекот на шест месеци од денот на ранувањето 
или повредата. 

Процентот за туберкулозата на белите дробови при-
времено се утврдува до пет години со контрола секои 
шест месеци, а по пет години се утврдува траен про-
цент, а за туберкулозата на коските привремениот 
процент се утврдува до пет години. 

ГЛАВА XI - СРЦЕВИ ЗАБОЛУВАЊА 
А. Компензирани срцеви заболувања без развиени 

знаци на застој во белите дробови или во големиот 
крвоток 

244. Прележена ревматска треска и без знаци на кар-
дитис се оценува привремено на една година 

60% 
Потоа ако нема знаци на оштетување на срцето 

20% 
245. Органски заболувања на срцевите залистоци за-

висно од тежината на анатомското оштетување 
на залистоците и на срцевиот мускул и според 
степенот на наголемување на срцето: 
а) без позначително наголемување на срцето и 
без појава на срцева декомпензација 20% 
б) според степенот на наголемувањето на срцето 
и тежината на анатомското оштетување на срце-
вите залистоци без знаци на суб односно деком-
пензација на срцето 30 до 50% 

246. Оштетување на срцевиот мускул и перикардот 
(коронарни и други) или тешки растројувања на 
ритамот - според тежината 40 до 70% 
Големината и тежината на оштетувањето на 
срцевите залистоци, на срцевиот мускул и псри-
кардот, и степенот на наголемувањето на срцето 
се докажуваат и се утврдуваат, освен со клинички 
преглед, задолжително рентгенолошки и слск-
трокардиографски, а по потреба и полимсхано-
кардиографски, ехокардиографски, егомстриски, 
со радиоизотоци, со катетеризација на срцето ќ 
Др. 
Б. Дскомпензирани срцеви заболувања со знаци 
на застој во белите дробови или во големиот кр-
воток 

247. Почетна срцева инсуфициенција, со умерено раз-
виен белодробен застој или со умерено наголему-
вање на црниот џигер, но таква која добро се по-
права со лекување 60 до 80% 

248. Потполно развиена срцева инсуфициенција: 
а) која недоволно се поправа со лекување и која 
исклучува секој физички напор 80 до 100% 

- П група 
б) во најтешки случаи .. 100% 

- 1 група 
249. Ако се работи за посттравматска пенетрирачка 

(убод, куршум и сл.) или за непенетрирачка по-
вреда (удар во пределот на срцето, срцев удар, 
гмечење и сл.), на срцето, со повреда и оштетува-
ње на срцевите записници, на перикардот или на 
срцевиот мускул, како и по извршената операција 
на срцето, процентите во точка 245 и 246 можат 
да се зголемат за 10 до 30, а најмногу до 100 - II 
група 

В. Хируршки зафати на срцето 

250. Оперативна замена на валвулитс: 
а) замена на една или на две валвули во сину-
сниот ритам без де компензација на срцето 

30 до 60% 
б) замена на една или на две валвули со апсолут-
на аритмија на комората со повремена декомпен-
зација 80% 
в) замена на сите три валвули 100% 

- II група 
г) со постојана срцева декомпензација 100% 

- I група 

Г. Општи одредби за срцевите заболувања 

Инволутивните и старечките промени на кардио-
васкуларниот апарат не се земаат предвид при 
утврдувањето на процентот на воениот инвалиди-
тет. При утврдувањето на процентот на воениот 
инвалидитет за органски заболувања на срцевите 
залистоци и миокардот што настанале под окол-
ностите од член 5, 9 и 10 од Законот, или најка-
сно во рок од три месеци но завршувањето на 
војната, се зема предвид целокупното оштетува-
ње на срцето. 

ГЛАВА XII - СТОМАК (ABDOMEN) 

251. Фистули на желудникот поради повреда, според 
големината на фистулата и рсисркусиите врз оп-
штата здравствена состојба, привремено 

50 до 100% 
- 11 група 

252. Пречките во цревната пасажа како последица на 
повреда или ул куси а болест, без стснотични поја-
ви 20 до 40% 

253. Пречките следени со стенотични промени на ни- . 
лорусот или на кој и да с дел на дигсстивниот 
тракт, според тежината 30 до 60% 

253. За акутнитс ул куси и болести, верифицирани рсн-
тгснолошки и гастролошки се определува при-
времено на една година 60% 

255. Постопсративни пречки како и состојбата по ре-
сскцијата на желудникот (по кој и да с метод) 

30 до 60% 
256. Тешки потхранетости и постоперативен малап-

сорционен синдром 60 до 80% 
257. Постојан анус ргае(ета(ига1|ѕ според континенци-

јата 80 до ГОО% 
- II ,група 

258. Стеркорални фистули тесни, дефекација нормал-
на, општа здравствена состојба добра, привреме-
но 20 до 40% 

259. Фистули широки, високо на тенкото црево со те-
шки појави на денутриција привремено 

70 до 100% 
- ' I I група 

260. Стеркорални фистули широки, ниски, без позна-
чително влијание врз општата здравствена состој-
ба, привремено 40 до 70% 

261. Фистули анални, според тежината ... 20 до 40% 
262. Инконтиненција или стеснување на аналниот 

сфинктер, според тежината на случајот 
-.^40 до 100% 

„ - I I г р у п а -
263. Кила настаната на местото на повредата, привре-

мено 20 до 40% 
Нетрауматичните кила не се земаат предвид за 

признавање на воен инвалидитет. 
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264. Евентрации по повредата, според тежината при-
времено, ако можат да се отстранат со операција 

30 до 60% 
265. Повреда на црниот џигер - според последиците 

30 до 80% 
266. Хроничен хепатитис - според знаците на оштету-

вањето на функцијата на црниот џигер 
..: 30 до 60% 

267. За акутниот хепатитис се опредeлувапривремено 
за две години ....: 60% 
а потоа, доколку нема оштетување на црниот џи-
гер под 20% 

268. Цироза на црниот џигер, како последица на пре-
болен инфективен хепатит, во компензирана со-
стојба : „ 60% 

269. Цироза на црниот џигер, со знаци на декомпенза-
ција 70 до 100% 

- И група 

270. Жолчни фистули настанати но повредата на жол-
чните патишта (привремено, ако се операбилни) 
според тежината 20 до 80% 

271. Недостаток на слезина по траума(приврсмсно за 
две години) . 30% 
По две години, ако нема знаци на оштетување, 
на хематопоезите под 20% 

ГЛАВА XIII - УРОПОЕТИЧНИ ОРГАНИ 
272. Состојба по преболен акутен дифузен гломеруло-

нефритис се оценува привремено за една година 
. . . . . 60% 

273. Едностран хроничен пиелонефритис, според те-
жината 20 до 40% 

274. Обостран хроничен пиелонефритис ....40 до 70% 
Кај значителни оштетувања на функцијата на бу-
брезите оценувањето се врши како кај нефритот. 

275. Полесни форми на хроничен нефрит (умерена ал-
буминурија со помали промени на седиментот без 
други ренални или општи растројувања) 

20 до 30% 
276. Средно тешки форми на нефрит или нефроза: 

а) со обилна албуминурија, со тешки промени во 
седиментот, умерени едеми, умерена хипертензи-
ја, хипостснурија без азотна ретенција, со помали 
промени на очното дно 40 до 60% 
б) со лесно зголемена азотнаретенција, хипер-
тензија и изразени промени на очното дно 

60 до 80% 

277. Тешки форми на нефрит (изостенурии) азотна 
ретенција, масивни и резистентни едеми, тешка 
хипертензија со наголемување на срцето, едем 

папиле на оптичкиот нерв 80 до 100% 
- II група 

278. Најтешки форми на затајување на функцијата на 
бубрезите што бараат трајна хсмодијализа или по 
извршена трансплантација на бубрезите .. 100% 

- I група 

279. Нсфрсктомија: 
а) ако другиот бубрег е здрав 50% 
б) ако поетон полесно оштетување на преостана-
тиот бубрег 60% 
в) ако постои средно тешко оштетување на прео-
станатиот бубрег 70 до 80% 
г) ако постои тешко оштетување на преостана-
тиот бубрег - 90 до 100% 

II група 

д) ако заболувањето бара трајна хсмодијализа 
: 100% 

- I група 
280. Активна туберкулоза на бубрезите: 

а) на еден бубрег, привремено 60 до 90% 
б) на двата бубрега, привремено .... 80 до 100% 

- II група 
в) во најтешки случаи 100% 

- I група 
281. Цистит хроничен трауматичен: 

а) според тежината на случајот ....... 20 до 50% 
б) во најтешките случаи, со постојана инконтен-
ција, со скврчен мочен меур и со полипоза 

60 до 80% 
282. Мочни фистули на уретерот, на мочниот меур 

или уретрата, низ кои постојано тече мочот, при-
времено 40 до 80% 

283. Стеснување на мочниот канал, проодно за бужии 
и дава да се шири 20 до 40% 

284. Тешко проодни стеснувања, (филиформни) со че-
тири ретенции, според тежината на случајот 

50 до 80% 
Ако постојат компликации на мочниот меур или 
на бубрезите, процентот се утврдува според про-
центот од точката во која се предвидува соодвет-
на компликација 

ГЛАВА XIV - ГЕН ИТАЛ НИ ОРГАНИ 
а. Машки 

285. Ablatio penis totalis 80% 
286. Ablatio penis totalis ако се комплицира со стеноза 

на orificiumot 100% 
- II група 

287. Epididimitis hronica bilateralis со изоспермија 
:.... 20% 

289. Ablatio testis, обострано: 
а) без секундарни дистрофични појави 50% 
б) со секундарни дистрофични појави 70% 

290. Ablatio penis et testicularum (emasculatio totalis) 
100% 

- П група 
291. Hacmatocoele привремено 20% 
292. Посттравматска атрофија на тестисите 30% 

Б. Женски 

293. Загуба на еден овариум 20% 
294. Загуба на двата оваријуми 80% 
295. Загуба на утерусот или на еден овариум и на утс-

русот 60% 
296. Загуба на двата овариуми со утерусот 80% 
297. Оштетување на вулвата и вагината, според тежи-

ната 20 до 50% 

ГЛАВА XV - РАЗНИ ДРУГИ ПОВРЕДИ 
(ЗАБОЛУВАЊА) 

298. Шеќерна болест (diabetes mellitus) се оценува во 
принцип според степенот на интолеранцијата на 
јаглени хидрати, и тоа: 
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а) лесните форми (без потхранетоста, без глуко-
зурија, при соодветна диета) 20 до 30% 
б) средно тешките форми (што бараат давање на 
инсулин за обезбедувае на рамнотежа на исхрана-
та) 40 до 60% 
в) тешките форми, кои тешко се регулираат и 
покрај примање на високи дози инсулин (со пот-
хранетост и со чести појави на ацидоза и со ком-
пликации на другите органи) 70 до 100% 

- 1 група 

При оценувањето на воениот инвалидитет, ќе се 
води сметка и за постојните компликации (тубер-
кулоза на белите дробови, кардиоваскуларни, 
нервни и очни). 

299. Оштетувањето на функцијата на панкреасот како 
последица од повреда и рани се цени според сте-
пенот на оштетувањето на неговата функција: 
а) полесни форми 30% 
б) средни форми 50% 
в) тешки форми 50 до 80% 

300. Хронична маларија со трајни последици, според 
тежината 20 до 40% 

301. Интоксикациите (труења) и повредите од бојни 
отрови, радијациските оштетувања или при неко-
ја специјална работа во служба - ќе се оценуваат 
аналогно според повредите и последиците на од-
делни органи 30 до 100% 

- 1 група 
302. Хроничен остемиелитис со постојани фистули, со 

чести егзацербации 20 до 40% 
303. Амилодозно оштетување на внатрешните органи 

или кахексии 50 до 100% 
- II група 

304. Хроничен остеомиелитис кој не создава функцио-
нални пречки, без оток и без фистули 

. под 20% 
305. Хипертиреоза (привремена, додека трае заболу-

вањето) 30 до 60% 
306. Хипотиреоза 

а) делумна , 20 до 30% 
б) тотална 40 до 70% 

307. Хипоаденкортицизам (m. Addisoni) според 
степенот 40 до 80% 

308. Искривеност на вратот како последица од повре-
да на кој и да е вид, според степенот ....20 до 40% 

722. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за правата 

на воените инвалиди, на членовите на нивните семеј-
ства и на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 13/96) министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА 
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА И 

ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат медицинските 

индикации за распоредување на воените инвалиди и на 
корисниците на семејна инвалиднина според степенот 
на потребата за нега и помош од страна на друго лице. 

Член 2 
Во прв степен се распоредуваат воените инвалиди од 

I група кај кои постои оштетување на организмот пред-
видено во Правилникот за утврдување на процентот на 
воениот инвалидитет и во Листата на процентите на 
воениот инвалидитет што е составен дел на тој правил-
ник и тоа: 

- 67 Ексартикуладија на двете раце во рамото; 
- 121-б Ексартикулација во колкот - двете нозе; 
-124 Обострана парализа на лумбосакралниот 

плексус; 
- 150-г Клинички утврдена епилепсија настаната по-

ради повреда или болест кога нападите се 
Многу чести, еднаш или повеќе пати дневно; 

-157 Слепило, односно загуба на видот на двете 
очи; 

-192 Најтешки случаи на булбарна парализа; 
- 200-г Паркинсонизам - од најтежок степен; 
- 206 Консолидирани фрактури на 'рбетот, со флак-

цидна параплегија или со еластична парапле-
гија во флексија - трајна неподвижност и врзе-
ност на постела; 

- 207-г Консолидирани фрактури на цервикалниот 
дел на 'рбетот, со лезија на цервикалната ме-
дула и со паретични појави на горните и дол-
ните екстремитети - најтешки форми - инва-
лид неподвижен и не може да се служи со 
рацете; 

- 208-г Церебрален атактичен синдром по траумата -
најтешки форми - неможност за движење по-
ради атакција; 

- 209-г клинички утврден полиневритичен синдром -
најтешки форми - тешки оштетувања на мо-
толитетот со атрофии, со тешки трофични 
пречки и со потполна фатеност на екстреми-
тетите - инвалид неподвижен. 

Во првиот степен на додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице можат да се распоредат и воените 
инвалиди од I група кај кои, покрај оштетувањата на 
организмот од член 3 од овој правилник, постојат и 
други оштетувања на организмот (обострана ампута-
ција на екстремитетите, ексартикулација на ногата во 
колкот, деменција, прогресивна раширена активна ту-
беркулоза, со развиена кахексија, и со други тешки 
компликации и др.), што воениот инвалид го прават 
неспособен за вршење на сите основни животни по-
треби и бараат непрекината нега и помош од страна на 
друго лице. 

Член 3 
Во втор степен се распоредуваат воените инвалиди 

од I група кај кои постои било кое оштетување на 
организмот од Листата на процентите на воениот инва-
лидитет, што не е опфатено со член 2 став 1 на овој 
правилник. 

Член 4 
Воените инвалиди од II, III и IV група, кај кои по-

стои оштетување на организмот за кое, заедно со во-
ениот инвалидитет, во Листата на процентите на во-
ениот инвалидитет е предвидено 100% - 1 група на воен 
инвалидитет се распоредуваат и тоа: 

1. во втор степен - ако оштетувањето на организмот 
е опфатено со член 2 на овој правилник; 

2. во трет степен - ако оштетувањето на организмот 
е опфатено со член 3 на овој правилник. 

Член 5 
Во четврт степен - се распоредуваат воените инва-

лиди од V до X група и корисниците на семејна инвалид-
нина - корисници на инвалидски додаток, ако опггету-
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вашето на организмот е опфатено со член 3 на овој 
правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денсзд^ра него-

вото објавување во „Служб,ен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 12-3556/3-96 Министер 
11 јули 1996 година за ТРУД и социјална политика, 

Скопје Н а с е Р Зибери, с.р. 

723. 
Врз основа на член 45 став 3 од Законот за правата 

на воените инвалиди, на членовите на нивните семеј-
ства и на членовите на семејствата на паднатите борци 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 13/96) министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО СЛЕ-
ПЕНИТЕ НА ОШТЕТУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗ-
МОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТО-

ПЕДСКИ ДОДАТОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат медицинските 

индикации за распоредување на воените инвалиди од I 
до VI група во степенигге на оштетувањето на организ-
мот за остварување на право на ортопедски додаток. 

Член 2 
Медицинските индикации за распоредување на во-

ените инвалиди од I до VI група, заради остварување на 
правото на ортопедски додаток, се утврдени во след-
ните степени: 

1) во прв степен: 
а) ампутација на два или повеќе екстремитети, врз 

основа на кои се утврдува воен инвалидитет од I група; 
б) оштетување на функцијата на два или повеќе ек-

стремитети што е последица од здобиена рана или по-
вреда, а врз основа на која се утврдува воен инвалиди-
тет од 100%; 

в) потполно губење на видот на двете очи; 
г) ампутација на едната нога во натколеницата или 

на едната рака во лактот или надлактицата; 
2) во втор степен: 
а) ампутација на едната нога во цотколеницата; 
б) ампутација на едната подлактица или на едната 

шака; 
в) оштетување на функцијата на еден или на повеќе 

екстремитети што е последица од здобиена рана или 
повреда, како и обострана ампутација на ножјето по 
Спорат!, ако за оштетувањето, односно за ампутација^ 
се утврдува воен инвалидитет од 80% или 90% ; 

3) во трет степен: 
а) обострана ампутација на доножјето по Lisfrank, 

или обострана ампутација на ножјето по Chopart, или 
комбинација на тие ампутации, врз основа на кои се 
утврдува воен инвалидитет под 80%; 

б) ампутација или ексартикулација во скочниот 
зглоб; 

в) оштетување на функцијата на еден екстремитет 
што е последица од здобиена рана или повреда, ако за 
оштетувањето на тој екстремитет се утврдува воен ин-
валидитет од 60% или 70% ; 

4) во четврт степен: 
оштетување на функцијата на еден или на повеќе 

екстремитети што е последица од болест, а врз основа 
на кое се утврдува воен инвалидитет од најмалку 80%. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на РМ“. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

724. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност, донесена на седницата одржана на 
09.07.1996 година, Комисијата издава 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А. Д. -
СКОПЈЕ и се дава одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност - шеста емисија на акции во 
вредност од 120.000.000, 00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

.9 Претседател на Комисијата, 
Скопје Проф. д-р Љубе Трпески, с. р. 

725. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Косово Дабје -
Општина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1944/1 Директор, 
15 јули 1996 година дипл. геод, инж. Димитар Џонов, с.р. 

Скопје 

726. " 
Врз основа на член 80 од ЗАКОНОТ за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Вратиславци -
Општина Делчево. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1943/1 
15 Јули 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

727. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката 

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет 
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед 
вижностите на катастарската општина Турија - Опш 
тина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува о/ 
денот на објавувањето на ова решение во „Службеѓ 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно 
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме 
мува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник нг 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1941/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Број 10-1942/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1940/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

730. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Косевица -
Општина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-1939/1 Диреетор, 
15 јули 1996 година Дипл- геоД- ДтмтаР Џонов' с Р-

Скопје 

728. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Костин Дол -
Општина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

731. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 

О Т О З А VII О Д Д Е Л Е Н И Е 

1. Се одобрува употреба на учебникот ОТП за VII 
одделение. Автори: Цветко Смилевски - Симеон Пе-
тровски, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-36/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

729. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Селник - Опш-
тина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

732. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА УШ ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Историја за 
VIII одделение. Автори: Новица Вељановски, Симо 
Младеновски, Стојан Киселиновски и Светозар На-
умовски, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 
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2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-37/1 
29 мај 1996 година Претседател, 

Скопје Д"Р Александар Стојменов, с.р. 

733. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА УЛ ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Историја за 
VII одделение. Автор: Александар Трајановски, во из-
дание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-38/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

Д-р Александар Стојмилов, с.р. 

734. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Историја за 
VI одделение. Автор: Бранко Панов, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-39/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-40/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

736. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛ-

КИТЕ СО НАСТАВА НА СРПСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Читанка за VI 
одделение за паралелките со настава на српски јазик. 
Автори: Верица Сибиновиќ и Милица Јеличиќ, во изда-
ние на Општественото претпријатие за учебници „Про-
светно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-41/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

737. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛ-

КИТЕ СО НАСТАВА НА СРПСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Читанка за IV 
одделение за паралелките со настава на српски јазик. 
Автори: Ѓорѓи Сталев - Александар Христовски, во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ Скопје, 19% година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

735. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Работни ли-
стови по македонски јазик за VI одделение. Автори: 
Косара Точкова и Томе Саздов, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело“ 
Скопје, 1996 година. 

Број 21-42/1 
29 мај 19% година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

738. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА Ш ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛ-

КИТЕ СО НАСТАВА НА СРПСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Читанка за III 
оддел, за паралелки со настава на српски јазик. Автори: 
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Миодраг Друговац - Милица Милошевик, во издание 
на Општественото претпријатие за учебници „Про-
светно дело“ Скопје, 19% година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело4" 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-43/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

739. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ 

СО НАСТАВА НА СРПСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Читанка за II 
одделение за паралелките со настава на српски јазик. 
Автори: Даринка Јанушева, Михајло Јанушев и Војо 
Велјановски, во издание на Општественото претприја-
тие за учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-44/1 
29 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

740. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

зц основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ (СЛИ-
КОВНИЦА) ЗА УЧИЛИШТАТА СО АЛБАНСКИ И 

ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Македонски 
јазик за II одделение (сликовница) за училиштата со 
албански и турски наставен јазик. Автори: Анастасија 
Стојановска - Захарија Порчу, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело“ 
Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-45/1 
29 мај 1996 година 

Скопје. 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА VI ОД ДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Германски 
јазик за VI одделение. Автор: д-р Павица Мразови к, во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ Скопје, 19% година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-34/1 
29 мај 1996 година 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

742. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ГОДИНА ПОЧЕТЕН 

КУРС 

1. Се одобрува употреба на учебникот Германски 
јазик за II година почетен курс. Автор: Живота Фили-
повиќ, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-60/1 
29 мај 1996 година 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

741. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

743. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ СО КОРЕСПОН-

ДЕНЦИЈА ЗА III ГОДИНА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Комерци-
јално работење со кореспонденција за III година. Ав-
тор: Македон Славковски, во издание на Општестве-
ното претпријатие за учебници „Просветно дело“ 
Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-59/1 
29 мај 1996 година 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 
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744. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
М И К Р О И Р О Ц Е С О Р С К А Т Е Х Н И К А З А IV ГО-
Д И Н А Е Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч К А С Т Р У К А П Р О Ф И Л -

Е Л Е К Т Р О Н И Ч А Р 

1. Се одобрува употреба на учебникот Микропроце-
сорска техника за IV година ел ектротех н ич к а струка 
образовен профил-електроничар. Автор: Калина Ќур-
линовска, во издание на Општественото претпријатие 
за учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-58/1 
29 мај 1996 година Претседател, 

Скопје Д-р Александар Стојмилов, с.р. 

745. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
Х И Д Р О П Н Е В М А Т С К А Т Е Х Н И К А З А Ш И IV ГО-

Д И Н А М А Ш И Н С К А С Т Р У К А 

1. Се одобрува употреба на учебникот Хидропнев-
матска техника за III и IV година машинска струка. 
Автор: Петар Јанев, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“ Скопје, 
1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-57/1 
29 мај 1996 година Претседател, 

Скопје Д"Р Александар Стојмилов, с.р. 

746. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
К О О Р Д И Н И Р А Н А Н А У К А - Х Е М И Ј А ( Е К С П Е Р И -

М Е Н Т А Л Н О ) 

1. Се одобрува употреба на учебникот - Координи-
рана наука - хемијаод Pose Marie Gallagher - Paul 
Lngiam во превод и адаптација од англиски јазик на ОП 
„Просветно дело“ - Скопје. 

2. Учебникот е одобрен за употреба со решение бр. 
08-1849 од 04.04.1996 година на Ohford Publishing - LTD 
од Англија. 

3. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-90/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д-Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 
747. 

Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 
за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
К О О Р Д И Н И Р А Н А Н А У К А - Ф И З И К А З А VII И 

V N I О Д Д Е Л Е Н И Е ( Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Н О ) 

1. Се одобрува употреба на учебникот - Координи-
рана наука за VII и VIII одделение од Stephen Poplie во 
превод и адаптација од англиски јазик на ОП „Про-
светно дело“ - Скопје. 

2. Учебникот е одобрен за употреба со решение бр. 
08-1150 од 04.04.1996 година на Ohford Publishing - LTD 
од Англија. 

3. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-89/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д-Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
748. 

Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 
за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот, педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 

К О О Р Д И Н И Р А Н А Н А У К А - Б И О Л О Г И Ј А 
( Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Н О ) 

1. Се одобрува употреба на учебникот - Координи-
рана наука - биологија од Brian Beckeet - Pose Marie во 
превод и адаптација од англиски јазик на ОП „Про-
светно дело“ - Скопје. 

2. Учебникот е одобрен за употреба со решение бр. 
08-1148 од 04.04. година на Ohford Publishing - LTD од 
Англија. 

3. Решението да се достави до ОП „Просветно д(ело" 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-88/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д-Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
749. 

Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 
за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 
У Ч Е Б Н И К П О М У З И Ч К А К У Л Т У Р А З,А VI ОДДЕ-

Л Е Н И Е Н А А Л Б А Н С К И Ј А З И К 

1. Се одобрува употреба на учебникот Учебник по 
музичка култура за VI одделение на албански јазик. 
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Автор: Исмаил Хоџа, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“, Скопје, 
1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело4 

и архивата на Републичкиот педагошки совет. 
З.Ова решение влегува во сила со денот на донесува 

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

Број 21-67/1 Претседател, 
.29 мај 1996 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Сколје 
750. 

Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 
за основно образование („Службен весник на РМ44 бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
УЧЕБНИК ПО МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА V ОДДЕ-

ЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Учебник по 
музичка култура за V одделение на албански јазик. 
Автор: Исмаил Хоџа, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело44 Скопје, 
19% година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-66/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
751. 

Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 
за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАКТИЧКО ПОМАГАЛО МАТЕМА-
ТИКА ТЕМАТСКИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗА 
КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА VIII ОДДЕ-

ЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на незадолжително дидак-
точко помагало Математика Тематски тестови - те-
стови за контролни писмени работи за VIII одделение. 
Автори: Јово Стефановски, Аница Алексова, Гоце 
Шопковски, во издание на Математичко списание „Ну-
мерус" - Скопје. 

2. Р ешението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Бре ј 21-80/1 д Претседател, 
27 јуни 1996 година Д“Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 
752. 

Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 
за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАКТИЧКО ПОМАГАЛО МАТЕМА-
ТИКА ТЕМАТСКИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗА 
КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА \ П ОДДЕ-

ЛЕНИЕ 
1. Се одобрува употреба на незадолжително дидак-

точко помагало Математика Тематски тестови - те-
стови за контролни писмени работи за VII одделение. 
Автори: Јово Стефановски, Аница Алексова, Гоце 
толковски, во издание на Математичко списание „Ну-
мерус" - Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Број 21-81/1 Претседател, 
27 јуни 1996 година Д“Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 

753. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ44 бр. 
44/95 и бр. 24М6 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ОТО ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот ОТО за VIII 
одделение. Автори: Маре Миревска, Вангелија Маној-
ловска, Борис Шундовски, Благоја Николовски, Грозда 
Петрова, во издание на Општественото претпријатие 
за учебници „Просветно дело44 Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело14 

и архивата на Републичкиот педагошки совет. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 21-35/1 
29 мај 19% година Претседател, 

Скопје Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

754. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ПРИРАЧНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧИЛИШТАТА СО АЛБАНСКИ 

И ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Прирачник 
по македонски јазик за II одделение за училиштата со 
албански и турски наставен јазик. Автори: Анастасија 
Стојановска и Захарија Порчу, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело44 

Скопје, 19% година. 
2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело44 

и архивата на Републичкиот педагошки совет. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 21-46/1 
29 мај 1996 година д Претседател, 

Скопје Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 
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755. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАКТИЧКО ПОМАГАЛО МАТЕМА-
ТИКА ТЕМАТСКИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗА 
КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА VI ОДДЕ-

ЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на незадолжително дидак-
тичко помагало Математика Тематски тестови - те-
стови за контролни писмени работи за VI одделение. 
Автори: Јовица Стефановски, Аница Алексова, Гоце 
Шапковски во издание на Математичко списание „Ну-
мерус" - Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Број 21-82/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојменов, с.р. 

Број 21-83/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојм илов, с.р. 

стови за контролни писмени работи за IV одделение. 
Автори: Јово Стефановски, Аница Алексова и Борис 
Даневски во издание на Математичко списание „Нуме-
рус" - Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Број 21-84/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

756. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАКТИЧКО ПОМАГАЛО МАТЕМА-
ТИКА ТЕМАТСКИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗА 
КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА V ОДДЕЛЕ-

НИЕ 

1. Се одобрува употреба на незадолжително дидак-
тичко помагало Математика Тематски тестови - те-
стови за контролни писмени работи за V одделение, во 
издание на Математичко списание „Нумерус" - Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

758. -
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАК ТИ ЧК О ПОМАГАЛО МАТЕМА-
ТИКА ТЕМАТСКИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗА 
КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА Ш ОДДЕ-

ЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на незадолжително дидак-
тичко помагало Математика Тематски тестови - те-
стови за контролни писмени работи за III одделение. 
Автори: Ангеле Јолакоски и Гоце Шапкоски, во изда-
ние на Математичко списание „Нумерус" - Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет, 

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

Број 21-85/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

757. -
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 2496 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАКТИЧКО ПОМАГАЛО МАТЕМА-
ТИКА ТЕМАТСКИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗА 
КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ЗА IV ОДДЕ-

ЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на незадолжително дидак-
тичко помагало Математика Тематски тестови - те-

759. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА НЕЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ДИДАКТИЧКО ПОМАГАЛО РАБОТНА 
ТЕТРАТКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕ-
НИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СПЕЦИЈАЛНИ ПАРА-

ЛЕЛКИ 

1. Се одобрува употреба на Работна тетратка по 
математика за VIII одделение за ученици во специјални 
паралелки. Автори: Никола Петрески и Вера Калчиќ, 
во издание на Математичко списание „Нумерус" -
Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки 
совет. 

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

Број 21-86/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 
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тео. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А Н Е З А Д О Л Ж И -
Т Е Л Н О Д И Д А К Т И Ч К О П О М А Г А Л О - Р А Б О Т Н А 
Т Е Т Р А Т К А П О М А Т Е М А Т И К А З А VШ ОДНЕЛЕ-
Н И Е З А У Ч Е Н И Ц И В О С П Е Ц И Ј А Л Н И П А Р А -

Л Е Л К И 

1. Се одобрува употреба, на Работна тетратка по 
математика за VIII одделение за ученици во специјални 
паралелки, автори: Никола Петрески и Вера Калчиќ, 
во издание на Математичко списание „Нумерус" -
Скопје. 

2. Решението да се достави до Математичко ,списа-
ние „Нумерус" и архивата на Републичкиот педагошки^ 
совет. 

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

Број 21-87/1 Претседател, 
27 јуни 1996 година Д“Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 

761. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 

Г Е О Г Р А Ф С К А Ч И Т А Н К А З А V I О Д Д Е Л Е Н И Е 

1. Се одобрува употреба на учебникот Географска 
читанка за VI одделение, автор: д р Ѓорѓи Павловски, 
во издание на Општественото претпријатие за учеб-
ници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-48/1 д Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 

762. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 2.4/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е У П О Т Р Е Б А Н А У Ч Е Б Н И К О Т 

Г Е О Г Р А Ф С К А Ч И Т А Н К А З А V О Д Д Е Л Е Н И Е 

1. Се одобрува употреба на учебникот Географска 
читанка за V одделение, автор: д-р Ѓорѓи Павловски, 
во издание на Општественото претпријатие за учеб-
ници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до О11 „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-49/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 

763. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе „ т 

РЕШЕНИЕ 4 -
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
БУКВАР СО ЧИТАНКА ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО 

НАСТАВА НА СРПСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Буквар со 
читанка за паралелките со настава на српски јазик, 
автори: Лилјана Стојковска - Ефтимова, Миодраг Да-
дасовиќ, Радивоје Кулиќ и Даница Крстиќ, во издание 
на Општественото претпријатие за учебници „Про-
светно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно де-
ло“н архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 2147/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
764. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОПОВИ ЗА Ш ГОДИНА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Електронски 
склопови за III годи^електротехничка струка, автори: 
Елизабета Лазаревски Васил Радевски, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
дело“ Скопје, 1996'година. 

2. Решението,^ се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение^рлегува во сила со денот на донесу-
вањето', а ќе се одјави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 21-56/1 Претседател, 
29 мај 19% година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
765. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/% година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА ЗА III ГОДИНА 

ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР-
ЕНЕРГЕТИЧАР 

1. Се одобрува употреба на учебникот Комуникаци-
она техника за III година образовен профил електро-
техничар-енергетичар, автор: Емилија Џунедева, во из-
дание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ Скопје, 19% година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-55/1 Претседател, 
29 мај 19% година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
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766. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА Ш ГОДИНА ВТОР 

СТРАНСКИ ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Француски 
јазик за III година втор странски јазик, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-54/1 д Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 

767. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ПОТСЕТНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Потсетник по 
математика за средно образование. Автор: м-р Мето-
дија Трајковски и Коста Петковски, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-53/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 

768. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр, 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
МЕХАНИКА НА ПОЧВИ И ФУНДИРАЊЕ ВО III 

ГОДИНА ГРАДЕЖНА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Механика на 
почви и фундирање во III година градежна струка. Ав-
тор: В. Витанов и З. Тасевска, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело“ 
Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-52/1 . Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар Стоилов, с.р. 

Скопје 

769. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Збирка за-
дачи по математика. Автор: м-р Аница Алексова, Гоце 
Шапковски и Јовица Стефановски, во издание на Опш-
тественото претпријатие за учебници „Просветно де-
ло“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-51/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д"Р Александар СТОЈМИЛОВ, с.р. 

Скопје 

770. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и 24/96 година), Републичкиот педагошки совет 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ПРИРАЧНИК ПО ИНФОРМАТИКА И СМЕТАЧИ 

„МАРТА“ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Прирачник 
по информатика и сметачи „Марта“. Автори: С. Ристе-
ски и М. Акалиева, во издание на Општественото прет-
пријатие за учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 
година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-50/1 Претседател, 
29 мај 1996 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 

771. . 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ЗА IV ГОДИНА 
ЗА МАШИНСКА ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА, 

ПРЕХРАНБЕНА И ТЕКСТИЛНА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Организација 
на работата за IV година за машинска хемиско-техно-
лошка, прехранбена и текстилна струка. Автор: Мир-
јана Каруловска, во издание на Општественото прет-
пријатие за учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 
година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 21-79/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

Број 21-78/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

Број 21-77/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

Јанев, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

772. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ОСНОВИ НА ХАРДВЕР И СМЕТАЧИ ЗА IV ГО-
ДИНА ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ - ЕЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧАР 

1. Се одобрува употреба на учебникот Основи на 
Хардвер и сметачи за IV година образовен профил -
електротехничар, автори Билјана Пејовска , Цане Ко-
тевски, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-76/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

775. , . 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/96 
година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА ЗА I ГОДИНА ЗА 

ЕКОНОМСКА И ТРГОВСКА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Економска 
географија за I година за економска и трговска струка, 
автор Александар Стојменов, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело“ 
Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

773. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/96 
година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА ЗА Ш ГОДИНА ЗА ХЕМИ-
СКО-ЈЕХНОЛОШКА И ПРЕХРАНБЕНА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Физичка хе-
мија за III година за хемиско-технолошка и прехран-
бена струка, автор Бојан Шоптрајанов, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-75/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

776. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 и бр. 24/96 година), Републичкиот педагошки со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ГРАМАТИКА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК (СИН-

ТАКСА) ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Граматика на 
албански јазик (синтакса) за VII одделение, автор: 
Махмуд Хиса, во издание на Општественото претприја-
тие за учебници „Просветно дело“ Скопје, 1996 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

774. 1 

Врз основа на член 31 став I од Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
МАТЕМАТИКА ЗА П1 ГОДИНА ЗА ТРГОВСКИТЕ 

И УГОСТИТЕЛСКИ УЧИЛИШТА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Математика 
за III година за трговските и угостителски училишта, 
автори Љупчо Спасовски, Стојанчо Стојчевски и Илија 

Број 21-74/1 
27 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

777. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за основно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 
24/96 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА ДИДАКТИ-
ЧКОТО ПОМАГАЛО „СЕ ИГРАМЕ СО БУКВИТЕ“ 

1. Се одобрува употреба на дидактичкото помагало 
„Се играме во буквите“, автор: проф. д-р Ѓорѓи Делчев 
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и Марија Гргинич, во издание на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Изолит-Мак" - Скопје, 
1995 година. . 

2. Решението да се достави до Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Изолит-Мак" и. архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-394/1 
8 декември 1995 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

778. 
Врз основа на член 80 и член 116 од Законот за 

основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/ 
95 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА МАТЕМАТИ-
ЧКАТА СЛИКОВНИЦА „САКАМ ДА БРОЈАМ“ 
ЗА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНАТА ВОЗ РАСТ 

1. Се одобрува употреба на математичката сликов-
ница „Сакам да бројам“ за децата од предучилишната 
возраст. Автор: д-р Ѓорѓи Делчев во издание Н31 Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „Изолит-
Мак" - Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Изолит-Мак" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-393/1 
8 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

779. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

УЧИМЕ РОМСКИ ЈАЗИК ЗА Ш ОДДЕЛ ЕНИЕ 

1. Се одобрува ' /треба на учебникот Учиме ром-
ски јазик за III оддс. ение. Автор: Јусуф Шаин, во изда-
ние на Општественото претпријатие за учебници „Про-
светно дело“ Скопје, 1995 година.' 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-460/1 
8 декември 1995 година А Претседател, 

Скопје Д-р Александар Стој милов, с.р. 

1. Се одобрува употреба на учебникот Читанка за V 
одделение за паралелки со настава на српски јазик. 
Автор: Вера Сибиновиќ-Гризо и Милица Јеличиќ, во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“, Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-459/1 
8 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

781. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 го-
дина), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ПОЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗА II ГО-

ДИНА ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Познавање на 
материјалите за II година дрвопреработувачка струка 
Автор: Јорданка Јанковска, во издание на Општестве-

ното претпријатие за учебници „Просветно дело“, 
(Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесу-
в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 21-458/1 
8 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

780. 
Врз основа на член 80 став 1 и член 116 од'Законот 

за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/95 година), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЧИТАНКА ЗА У ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛКИ 

СО НАСТАВА НА СРПСКИ ЈАЗИЌ 

782. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 го-
дина), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЕСТЕТИКА НА ФРИЗУРА И ШМИНКА ЗА I ГО-
ДИНА ЗА ФРИЗЕРИ, КОЗМЕТИЧАРИ И ПЕДИ-

КЕРИ 

1. Се одобрува употреба на учебникот Естетика на 
фризура и шминка за I година за фризери, козметичари 
и педикери. Автор: Благуна Симеонова, во издание на 
Општественото претпријатие за учебници „Просветно 
депо“, Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-457/1 
8 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 
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783. 
Врз основа на член 31 став 1 и од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 го-
дина), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ГАРАЖИ И СЕРВИС ЗА Ш ГОДИНА СООБРА-
ЌАЈНА СТРУКА ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ СООБРА-

ЌАЕН ТЕХНИЧАР 

1. Се одобрува употреба на учебникот Гаражи и 
сервис за III година сообраќајна струка образовен про-
фил сообраќаен техничар. Автор: М-р Иво Дукоски, во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-456/1 Претседател, 
08 декември 1995 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 
784. “ 

Врз основа на член 31 став 1 и од Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 го-
дина), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

СОЛФЕЖ ЗА IV ГОДИНА СРЕДНО МУЗИЧКО 
УЧИЛИШТЕ 1 -

1. Се одобрува употреба на учебникот Солфеж за IV 
година средно музичко училиште. Автор: Благој Џа-
нев, во издание на Општественото претпријатие з а 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело “ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-455/1 Претседател, 
08 декември 1995 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 

785. 
Врз основа на член 31 став 1 и од Законот за сред но 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 го-
дина), Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
СОВРЕМЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА IV ГОДИНА ЗА 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА СО АЛБАНСКИ НАСТА-

ВЕН ЈАЗИК 

1. Се одобрува употреба на учебникот Современа 
литература со примери за VI година за средните учи-
лишта со албански наставен јазик. Автор: д-р Нохас 
Сопај, во издание на Општественото претпријатие за 
учебници „Просветно дело“ Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне су-
ва н,ето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 21-454/1 Претседател, 
08 декември 1995 година Д“Р Александар Стојмилов, с .р. 

Скопје 

786. 
Врз основа на член 31 став 1 и од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 го-
дина) , Републичкиот педагошки совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ТРУДОВО ПРАВО (СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ) ЗА IV ГОДИНА ПРАВНА И БИРОТЕХНИ-

ЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употреба на учебникот Трудово 
право (социјално осигурување) за IV година правна и 
биротехничка струка. Автор: Македон (давковски, во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“ Скопје, 1995 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно дело“ 
и архи вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 21-453/1 Претседател, 
08 декември 1995 година Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 

Скопје 

787. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите НО и 112 од Уставот на Република Маке-,, 
донија ,и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 26 
јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 31, 32,36,37,41,42, 
43, 44,46,49, 51, 53, 54 и 55 од Одредбите за примена на 
Деталниот урбанистички план составен дел на Одлу-
ката за 1 измени и дополнувања на Одлуката за донесу-
вана на Детален урбанистички план за Дебар Маало и 
Буњаковец - урбанистички единици И и 12 - Скопје, 
донесени од Собранието на град Скопје на 9 јуни 1995 
година! 

2. Овг т одлука произведува правно дејство од денот 
на објаву вањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија4 \ 

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесен; а иницијатива на Стефан Ланчевски од 
Скопје, со Решение У. бр. 24/96 од 8 мај 19% година, 
поведе постапка за оценување законитоста на члено-
вите од а.ктот означени во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната согласност 
со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во постапката за 
донесување на Одредбите за примена на Деталниот ур-
банистичк и план бр. 08-1482/2, донесени од Собранието 
на град Скопје на 9 јуни 1995 година, а кои се однесу-
ваат на дол од булеварот „Партизански одреди“ од-
носно за ) Дебар маало и Буњаковец - урбанистички 
единици 11 и 12 во Скопје е спроведена јавна расправа 
во месните заедници „Дане Крапчев“ и „Наум Наумов-
ски Борче“ . Согласноста на предлог-планот за измену-
вање и дополнување на деталниот план од страна на 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина е дадена на 27 декември 1994 
годша и е дадено образложение за ^прифатените за-
белешки. 

Понатам у, Судот утврди дека Одредбите за примена 
на Детални от урбанистички план покрај графичките 
прилози и текстуалниот дел се составен дел на планот. 
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Така, во одредбите за примена на планот се содр-
жани поблиски услови и начин на градба. Во член 31 е 
предвидено за индивидуалните станбени објекти макси-
малната димензија на габаритот на објектите да се 
определува ако за тоа постојат просторни можности и 
урбанистичко архитектонски услови при што макси-
малната бруто површина на габаритот во основа може 
да изнесува до 200 м.кв., независно од големината на 
парцелата, минималното растојание помеѓу најистакна-
тите делови на габаритите на два соседни објекти да 
изнесува најмалку 6 метри, минималното растојание по-
меѓу најистакнатите делови меѓу два соседни габарити 
да изнесува најмалку 3 метри, минималното растојание 
на најистакнатиот дел на габаритот на објектот со огра-
дата (гранична линија со соседот) да изнесува најмалку 
1 метар, а доколку постои писмена меѓусебна соглас-
ност на заинтересираните соседи може да се спојат со 
оформување на низ од максимум три ламели. При утвр-
дувањето на максималната димензија на габаритетот на 
објекти предвидени со Деталниот урбанистички план 
може да се врши поместување во рамките на дворното 
место доколку се исполнети условите од став 1 на овој 
член. Во член 32 е предвидено за планирани колек-
тивни станбени и јавни објекти утврдување максимален 
габарит, поместување и промена на облик да може да се 
врши поединечно за секој објект врз основа на соод-
ветна проектна документација, урбанистичко, архитек-
тонски услови и потребата за создавано на поволни 
просторни односи со соседните објекти, услови за заш-
тита од пожар, општо-народна одбрана и друго. Според 
член 36 доградба на индивидуалните објекти, д во куќи и 
објекти во низ може да се врши ако за тоа постојат 
просторни можности и урбанистичко архитектонски 
услови според одредбите на член 31. Во членот 37,е 
предвидено надградбата на уште еден кат или поткровје 
на постојни и новопроектирани индивидуални станбени 
објекти, двокуќи, објекти во низ, колективни и стан-
бени објекти, јавни и деловни објекти, да може да се 
изврши заради усогласување со висината на околните 
објекти под услов да се изготви соодветен елаборат, а 
согласно со прописите за сеизмичка градба. Според 
член 41 усогласување на усвоена парцелација со Детал-
ниот урбанистички план на индивидуален станбен об-
јект може да се врши ако се усогласуваат урбанистич-
ките со катастарските парцели што не влијае на усво-
ениот систем и распоред на парцелите, и ако со планот 
не е оформена урбанистичка парцела. Корекциите од 
став 1 од овој член може да се вршат ако не се нарушува 
остварувањето на предимственото право за градба и 
ако постои согласност на заинтересираните странки. 
Во деталните урбанистички планови каде за јавни опш-
тествени и стопански објекти нема одредени граници на 
дворните места (урбанистичките парцели) или утврде-
ните парцелации не обезбедуваат реални услови за ре-
ализација согласно членот 42 можат да се утврдуваат 
според теренските и урбанистичко архитектонските 
услови, односно според катастарските парцели, а спо-
ред членот 43 за постојните и планирани колективни 
станбени објекти, јавни и деловни објекти каде не е 
целосно решено паркирањето, треба да се предвиди 
простор за паркирање (подземно, надземно) ако за тоа 
постојат урбанистичко-архитектонски услови и услови 
за безбедност во сообраќајот. Во членот 44 е предви-
дено доколку во Деталниот план не се утврдени услови 
за изградба на гаражи тие услови ќе ги утврди органот 
на управата надлежен за урбанизам, при што, макси-
мална корисна површина на гаражите да не биде пого-
лема од 18 м.кв. а корисна висина да не биде, поголема 
од 2,2 метри. Според член 46 предлог за утврдување 
поблиски услови за градба поднесува инвеститорот до 
органот на управата надлежен за работите на урбаниз-
мот, а се утврдува со решение за локација. Според член 
49 за спроведувањето на оваа одлука се грижи органот 

на управата надлежен за урбанизам. Согласно член 51 
со донесувано на овој детален урбанистички план пре-
стануваат да важат одредбите од претходниот план, а 
според член 53 целата документација содржана во член 
42 стапува во сила со денот на усвојување на планот, 
односно објавуваното на одлуката во „Службен весник 
на Република Македонија“. Според членот 54 и 55 
одредбите за спроведувано на Деталниот урбанистички 
план важат само со комплетна урбанистичка докумен-
тација содржана во член 42 бидејќи по усвојувањето на 
планот во одредбите се внесуваат сите потребни содр-
жани елементи. 

Од оспорените одредби произлегува дека органот 
надлежен за работите на урбанизмот, со решение за 
локација во рамките на градежната парцела може да го 
зголемува габаритот на објектот предвиден со планот 
до 200 м.кв. независно од големината на парцелата до-
колку дозволуваат урбанистичко-архитектонскитс 
услови, или ако постои писмена согласност на сопстве-
ниците од соседните објекти чие максимално растоја-
ние на најистакнатиот дел на габаритот со оградата 
изнесува најмалку еден метар да можат да се спојат во 
низ најповеќе до три објекти, или надградба на уште 
еден кат плус поткровје на постојни и новопроектирани 
објекти, изградба на гаражи, паркинг простори и друго, 
сето тоа по донесување на Деталниот урбанистички 
план, со одредбите за спроведувано на планот, односно 
со поблиските услови за градба на објекти. 

5. Согласно член 19 од Законот, урбанистичкиот 
план содржи особено резиме за оценетите потреби и 
можности на просторниот развој, намена и функци-
онална организација на подрачјето опфатено со пла-
нот, со граници на опфати на планот, сообраќајно ре-
шение, комунална и друга инфраструктура, биланси на 
развој и услови за изградба на станбени, стопански и 
други објекти, зелени површини, мерки за заштита на 
човековата околина и за одбрана, одредби за спроведу-
вање на планот и графички прилози. 

Од цитираните одредби произлегува дека со детален 
урбанистички план подрачјето опфатено со планот 
мора да ги содржи сите елементи наведени во законот 

'кои се услов за детално уредувано на просторот. Сите 
тие елементи мораат да бидат еднакво обележани како 
во графичкиот приказ така и во одредбите за примена 
на планот. Надвор од постапката за донесувано на пла-
нот, законот забранува негови измени и дополнување. 

Со оглед на тоа што со оспорените членови од 
одредбите за примена на планот се овозможува органот 
на управата надлежен за работите на урбанизмот при 
издавано на решение за локација да врши измена на 
деталниот план вон постапката предвидена со закон, 
Судот оцени дека означените членови не се во соглас-
ност со одредбите на законот кои важеле во време на 
нивното донесување. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од Претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 34/96 
26 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 
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788. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 “од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 26 
јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1.-СЕ УКИНУВА Правилникот за откуп на стано-
вите од станбениот фонд на ЈНА донесен од сојузниот 
секретар за народна одбрана („Службен воен лист“ 
бр.9/91). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од адвокатот Пано Димитровски од 
Скопје, со Решение У. бр. 13/96 донесено на 13 март 
19% година, поведе постапка за оценување уставноста 
на правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето ва неговата соглас-
ност со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со означениот 
правилник е предвидено дека стан од станбениот фонд 
на ЈНА може да се откупи под условите утврдени со 
одредбите на Законот за станбено обезбедување во 
ЈНА и со одредбите на Правилникот за становите во 
ЈНА, на начин пропишан со овој правилник (член 1). 
Во понатамошните одредби од Правилникот е пропи-
шано кој поднесува барање за откуп на стан, до кого се 
поднесува барањето, во кој рок надлежниот орган 
треба да се изјасни по бараното. Понатаму во Правил-
никот е утврден начинот на определувано на откупната 
цена на становите, при што во член 5 став 2 е предви-
дено дека откупната цена на станот се намалува за 
ревалоризираниот износ на станбениот придонес кога 
станот го купува лице од член 21 став 2 од Законот за 
станбено обезбедувано во ЈНА. 

Во член 8 од Правилникот е предвидено кога стан од 
станбениот фонд на ЈНА откупува лице носител на 
станарско право, а кое не е лице од член 21 од Законот, 
откупната цена на станот се утврдува според одредбите 
на Упатството за методологијата за утврдување на от-
купната цена на становите на станбениот фонд на ЈНА, 
без намалување по основ на станбен придонес. Ревало-
ризираниот износ на трошоците за прибавување и за 
комунално опремување на земјиштето за лицата од 
претходниот став не се утврдува доколку со републички 
закон носителите на станарското право на становите од 
општествениот фонд при откупот на станот се ослобо-
дени од тие трошоци, а во спротивно се утврдуваат и 
засметуваат во цената на станот. Откупната цена на 
станот за лицата од став 1 на овој член може да се 
намали и на начин пропишан во член 6 од овој правил-
ник. Во натамошните одредби на Правилникот е уре-
дено прашаното за начинот на отплата на откупната 
цена на станот во готово и на рати и е определен начи-
нот на отплата на неотплатениот дел од откупната цена 
на станот. 

Оспорениот правилник е донесен врз основа на член 
21 став 3, член 28 став 2 и член 36 од Законот за стан-
бено обезбедување во ЈНА и согласно член 5 од Устав-
ниот закон за спроведувано на Уставот е преземен како 
републички пропис. 

5. Според член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вано на Уставот на Република Македонија постојните 
сојузни прописи се преземаат како републички со над-
лежностите на органите утврдени со Уставот на Репу-
блика Македонија. 

Според член 6 од овој уставен закон законите што не 
се во согласност со одредбите на Уставот на Република 
Македонија ќе сс усогласат во рок од една година од 
денот на прогласувањето на Уставот. 

Понатаму, според член 51 од Уставот во Република 
Македонија законите и другите прописи мораат да би-
дат во согласност со Уставот. 

Од изнесените одредби произлегува можност сојуз-
ните закони и другите сојузни прописи да се примену-
ваат во Република Македонија, како републички про-
писи, при што е предвидена и уставна обврска тие да 
бидат во согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

Во Уставот на Република Македонија сганарското 
право веќе не е предвидено како институт и основ за 
остварување на одредени права, кои произлегуваа од 
општествената сопственост која Уставот веќе не ја поз-
нава туку бара нејзино трансформирање во одреден вид 
на сопственост. 

Според Уставот на Република Македонија одбра-
ната има посебно значајно место и се уредува со закон 
кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници. 

Одбраната на Република Македонија, според Зако-
нот за одбрана („Службен весник на Република Маке-
донија “ бр. 8/92), покрај граѓаните и органите на 
државната власт ја остваруваат и вооружените сили 
како армија на Република Македонија. 

Тргнувајќи од член 9 и член 32 од Уставот, според 
кој остварувањето на правата на вработените и нивната 
положба се уредуваат со закон и со колективни дого-
вори, не постои уставна можност за различен третман 
на вработените во армијата, од причини што според 
член 9 став 2 граѓаните пред Уставот и законите се 
еднакви. 

Со оспорениот Правилник се уредуваат односи во 
остварувањето на одредени права врз основа на станар-
ското право и тоа во поранешна ЈНА која повеќе не 
постои, се уредува статусот на станбениот фонд на 
ЈНА, кој исто така веќе не постои, затоа што истиот 
стана државна сопственост и се утврдуваат поповолни 
услови за продажба на становите на поранешна ЈНА од 
условите предвидени за продажба на становите на Репу-
блика Македонија што беа во општествена сопстве-
ност. 

Исто така, имајќи ја предвид уставната одредба за 
еднаквост на граѓаните и фактот што според член 8 од 
Правилникот лицата кои добиле воен стан но кои во 
моментот на откупувањето на станот не се вработени 
во Армијата и немаат право на повластени услови за 
откуп на тој стан, Судот оцени дека со тоа се создава 
нееднаквост меѓу носителите на станарско право на 
стан од станбениот фонд на ЈНА, зависно од моментал-
ната општествена положба на носителите на станар-
ското право на ваков стан. 

6. Врз основа на изнесеното Судот оцени дека озна-
чениот правилник не е во согласност со наведените 
уставни одредби, поради што одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 13/96 
26 јуни 1996 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с. р. 
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789. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 26 
јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

“ - Законот за станбено обезбедување во Југословен-
ската народна армија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/ 
90); 

- Член 2 од Уредбата за начинот и условите за про-
дажба на становите и деловниот фонд на ЈНА, што се 
во државна сопственост на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/ 
92), донесена од Владата на Република Македонија; 

- Член 2 од Одлуката за продажба на становите на 
кои права, должности и одговорности во поглед на ра-
сполагањето има Републиката („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/92), донесена од Владата 
на Република Македонија, во делот што гласи: „стано-
вите на поранешна ЈНА“. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. ^ 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несени иницијативи од Мито Пејовски и Никола Пе-
шовски двајцата од Скопје со Решение У. бр. 329/95, 
330/95 и 331/95 од 20 декември 1995 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста на актите означени во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави праша-
њето за нивната согласност со Уставот на Република 
Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека Законот за стан-
бено обезбедување во ЈНА е сојузен закон, донесен во 
1990 година и согласно член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот е преземен како републички. 
Со овој закон се уредува задоволувањето на станбените 
потреби (со лични средства и давање на користење 
службени станови) на активните воени лица, граѓан-
ските лица на служба во ЈНА, пензионираните воени 
лице, граѓанските лица пензионирани од ЈНА, лицата 
кои имаат право на месечен паричен надоместок по-
ради престанок на активната воена служба, како и чле-
новите на нивните семејства, обезбедувањето На сред-
ства за задоволување на тие потреби, управуваното со 
станбениот фонд на ЈНА и неговото одржување (член 1 
од Законот). 

Во член 2 од Законот е предвидено дека парични 
средства за задоволување на станбените потреби во 
ЈНА се обезбедуваат од станарини и закупнина, со от-
купот на станови, од ануитет од станбените кредити, 
од делот на паричните средства кој најдолго до 31 де-
кември 1998 година се издвојуваат од бруто личните 
доходи на активните воени лица и граѓанските лица на 
служба во ЈНА, од продажба на вишокот на станови и 
други објекти, од вкупните средства кои во буџетот на 
Федерацијата се обезбедува за финансирање на ЈНА, од 
вкупните средства за финансирање на ЈНА кои се обез-
бедуваат од други извори. 

Во член 4 од Законот е предвидено дека средствата 
издвоени по одредбите на точка 4 став 1 од член 2 
(средствата што се издвојуваат од бруто личните до-
ходи) се користат како лично учество при склучува-
њето на договорот за кредит за добиваа на стан, за 
подобрувано на условите на становање, за одржување 
на станот, заедничките делови и инсталации во згра-
дата. 

Во став 2 на овој член се овластува сојзниот секре-
тар да го пропише начинот на водење евиденција и 
користењето на средствата од став 1, при што во став 3 
на овој член е предвидено дека овие средства не можат 
да се пресметуваат во откупната цена на станот, ниту на 
друг начин да се користат за откуп на станови. Во 
понатамошните одредби од Законот е уредено праша-
њето за начинот на решавање на станбеното прашање 
на активните воени лицд и граѓанските лица во служба 
на ЈНА; потоа прашањето за добивање на користење 
службени станови, и за условите за добивање на стан-
бени кредити. 

Во член 20 од Законот е предвидено дека носителот 
на станарското право кој користи стан од станбениот 
фонд на ЈНА може тој стан да го откупи врз основа на 
договор кој со непосредна спогодба го склучува со дава-
телот на станот. 

Според член 21 од овој Закон откупната цена на 
становите од станбениот фонд на ЈНА се утврдува спо-
ред ревалоризираната градежна вредност на станот, за-
висно од квалитетот и опременоста на станот, локаци-
јата на зградата, положбата на станот и други елементи 
утврдени со методологијата. Така утврдената откупна 
цена на станот се намалува за износот на амортизаци-
јата на станот најмногу до 50% од полната амортиза-
ција. Ако станот го откупува лице наведено во член 1 
од Законот, откупната цена на станот се намалува и за 
ревалоризираниот износ на трошоците на комунално 
уредување на земјиштето, ревалоризираниот износ на 
средствата на придонесот за станбена изградба, упла-
тен во станбениот фонд на ЈНА. Ревалоризацијата се 
врши според движењето на личните доходи на лицата за 
кои придонесот е уплатуван, за периодот во кој тој е 
уплатуван. За утврдување на откупната цена на станот 
е овластен сојузниот секретар да пропише методоло-
гија. 

Во понатамошните одредби од Законот, е утврден 
начинот на откуп на становите. 

Во член 32 од Законот е предвидено дека носителот 
на станарско право на стан од станбениот фонд на ЈНА 
кој не го откупил станот од станбениот фонд на ЈНА го 
задржува станарското право по прописите со кои се 
утврдува давање на користено на станови од станбе-
ниот фонд на ЈНА. 

Со член 134 од Законот за одбрана на Република 
Македонија, е предвидено дека недвижностите, опре-
мата, инвентарот и другите средства што досега ги ко-
ристеше државата СФРЈ-ССНО на територијата на Ре-
публиката се во државна сопственост на Република Ма-
кедонија. 

Врз основа на оваа законска одредба Република Ма-
кедонија како носител на правото на сопственост на 
станбениот фонд од поранешна ЈНА со одлука доне-
сена од Владата на Република Македонија го овластува 
Министерството за одбрана да ги преземе и да ги кори-
сти недвижностите што дотогаш ги користела државата 
СФРЈ - ССНО. 

Исто така, согласно оваа законска одредба и точка 
12 од Договорот за дислокација на ЈНА од територијата 
на Република Македонија е донесена оспорената 
Уредба за начинот и условите за продажба на становите 
и деловниот фонд на ЈНА што се во државна сопстве-
ност на Република Македонија, во која во член 2 е 
предвидено дека становите на ЈНА ќе се продаваат спо-
ред начинот и условите пропишани со постојните про-
писи за продажба на становите на ЈНА и одредбите на 
оваа уредба, што значи за продажба на овие станови 
остана да се применува оспорениот Закон за станбено 
обезбедување во ЈНА и подзаконските прописи доне-
сени врз негова основа. 

Имајќи го предвид посебниот статус на станбениот 
фонд на поранешна ЈНА, Владата на Република Маке-
донија во оспорениот член 2 од Одлуката за продажба 
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на становите на кои права, должности и одговорности 
во поглед на располагавте има Републиката, ги ис-
клучи воените станови од редовната продажба на опш-
тествените станови. 

5. Според член 5 став 1 од Уставниот закон за спро-
ведуваа на Уставот на Република Македонија постој-
ните сојузни прописи се преземаат како републички со 
надлежностите на органите утврдени со Уставот на Ре-
публика Македонија. Согласно член 5 став 4 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот сојузните про-
писи со кои се уредуваат организацијата и надлежноста 
на органите на Федерацијата не се применуваат во Ре-
публика Македонија. 

Според член 6 од овој уставен закон законите што не 
се во согласност со одредбите на Уставот на Република 
Македонија ќе се усогласат во рок од една година од 
денот на прогласувањето на Уставот. 

Според член 51 од Уставот на Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот. 

Од изнесените одредби произлегува можност сојуз-
ните закони и другите сојузни прописи да се примену-
ваат во Република Македонија, како републички про-
писи, при што е предвидена и уставна обврска тие да 
бидат во согласност со Уставот на Република Македо-
нија. 

Во смисла на означените одредби оспорениот Закон 
за станбено обезбедување во ЈНА и подзаконските про-
писи донесени врз негова основа се преземени како 
републички. 

Со Уставот на Република Македонија се напушта 
концепцијата на општествена сопственост, при што не 
е предвидено станарското право кое што произлегу-
ваше од општествената сопственост. 

За разлика од Уставот на СР Македонија од 1974 
година кој предвидуваше посебна положба на вработе-
ните во Армијата и посебни извори на средства за задо-
волување на станбените потреби во ЈНА, Уставот на 
Република Македонија веќе не предвидува посебна по-
ложба на вработените во Армијата, меѓутоа допушта 
одбраната која се остварува преку Армијата на Репу-
блика Македонија да се уреди со закон. 

Одбраната на Република Македонија, според Зако-
нот за одбрана („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 8/92), покрај граѓаните и органите на држав-
ната власт ја остваруваат и вооружените сили како ар-
мија на Република Македонија. 

Тргнувајќи од член 9 и член 32 од Уставот, според 
кој остварувањето на правата на вработените и нивната 
положба се уредуваат со закон и со колективни дого-
вори, не постои уставна можност за различен третман 
на вработените во армијата, од причини што според 
член 9 став 2 граѓаните пред Уставот и законите се 
еднакви. 

Со оспорениот закон, како што е видно од неговата 
содржина се уредува прашањето за стекнување на ста-
нарското право над средства кои во времето на него-
вото донесувана беа општествени, а сега во сопстве-
ност на Републиката. Понатаму, со овој закон се уреду-
ваат односи во поранешна ЈНА која повеќе не постои, и 
се уредува статусот на станбениот фонд на ЈНА, кој 
исто така веќе не постои, затоа што истиот стана 
државна сопственост. 

Со оглед на тоа што оспорениот закон го предвидува 
станарското право кое произлегуваше од општестве-
ната сопственост и со него се уредуваат односи кои се 
однесуваат на субјекти и објекти кои повеќе не се пред-
видени во Уставот на Република Македонија, ниту во 
законската регулатива, Судот оцени дека тој не .е во 
согласност со одредбите на Уставот на Република Ма-
кедонија. 

Понатаму, со оспорениот закон посебно со оспоре-
ниот член 21 се утврдени поповолни услови за про-

дажба на становите на поранешна ЈНА од условите 
предвидени за продажба на становите на Република Ма-
кедонија што беа во општествена сопственост, поради 
што Судот оцени дека со Уставот не е предвидена мож-
ност за одделни категории на граѓани во зависност од 
тоа каде се вработени да се предвидуваат поповолни 
услови за остварување на одредени права и дека со тоа 
се повредува уставното начело на еднаквост. 

Во однос на оспорените одредби од Уредбата и Од-
луката Судот, исто така, оцени дека тие не се во соглас-
ност со Уставот, со оглед на тоа што и тие претставу-
ваат основ за применување на оспорениот закон што и 
според нив станува збор за ЈНА и станбен фонд на ЈНА, 
кои веќе не постојат во Република Македонија и поради 
тоа што и врз нивна основа се создава нееднаквост меѓу 
граѓаните. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 329/95, 330/95 и 331/95 
26 јуни 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот СУД на Република 
Македонија, 

Дгр Јован Проевски, с.р. 

ИСПРАВКИ 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во Одлуката за избор на судии во Апе-
лационите судови во Скопје, Битола и Штип („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/96) е напра-
вена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО АПЕ-
ЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И 

ШТИП 

Во точка 1 - За судии во Апелациониот суд во 
Скопје наместо „Рина Андреева“ треба да стои „Рина 
Андреевска“. 

Број 13-2713/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Република 
Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Одлуката за избор на претседатели 
на апелационите судови во Скопје, Битола и Штип 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/96) 
е направена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 
ВО АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ, БИ-

ТОЛА И ШТИП 

Во точка 3. наместо „Трајко Пуздерлиев" треба да 
стои „Трајчо Пуздерлиев“. 

Број 13-2714/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Република 
Македонија 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Одлуката за избор на судии во Ос-
новните судови во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 34/%) е напра-
вена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОС-
НОВНИТЕ СУДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Во точка 11 - за судии во Основниот суд во Кратово, 
наместо ,Лилјана Саздова - Михајловска" треба да 
стои „Лилјана Саздова - Мијалковска". 

- Во точка 21 - за судии во Основниот суд Скопје I 
во Скопје, наместо „Анита Данаилова“, треба да стои 
„Анита Данилова“. 

Број 13-2715/1 
15 јули1996 година од Законодавно-правната комисија 

Ј на Собранието на Република 
Македонија 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд се води постапка за исплата на заем по 
тужбата на тужителот Демировиќ Менсур од Скопје 
против тужениот Фејзули Фуат од с. Требиште, Гости-
вар. Вредност на спорот 10.000 DM. 

За привремен застапник на тужениот е поставен ад-
вокатот Слободан Хаџи Христовски ул. „Орце Нико-
лов“ бр. 162-а, Скопје со решение на Меѓуопштинскиот 
центар за социјални работи на град Скопје, број 3011-
2620 од 1.11.1995 година, кој ќе го застапува тужениот 
до неговото јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, II П.бр. 
1322/94. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд е во тек постапка за докажување на 
смртта на лицето Илјаз Фетаи; од татко Џеладин, по-
рано од с. Синичане, роден 1870 година. 

Се повикува Илјаз Фетаи од с. Одри да се јави во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот 
суд во Тетово или, пак, да се јави било кое друго лице 
што нешто знае за него. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 198/96. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред овој суд заведена е тужба за развод на брак од 
тужителката Кочевска Зорка од Скопје преку полно-
мошникот адвокат Здравко Каев од Штип, против ту-
жениот Кочевски Илија од с. Кундино, сега со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во 
овој суд или да достави точна адреса, или назначи свој 
полномошник во спротивно, судот по службена долж-
ност, согласно чл. 84 од ЗПП, ќе постави привремен 
застапник кој ќе ги брани неговите интереси пред овој 
суд, до правосилноста на постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 339/96. (278) 

З А П И Ш У В А Њ Е В О С У Д С К И О Т Р Е Г И С Т А Р 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3134/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-47377-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија „А-
МЕТ-КАВ" д.о. експорт-импорт Кавадарци, ул. „Ѓоре Брушански“ 
бр. 26-а. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста: 090209. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3134/96. (5800) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3140/ 
96 на регистарска влошка бр, 1-28486-0-0-0 ја запиша во судскиот реги 
стар промената на лице на Претпријатието за трговија и производство 
„Б.М. п.о. увоз-извоз Кавадарци, ул. „Ило Костов“ бр. 39. 

Се брише Баснаркова Марија, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Баснаркова Билјана, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3140/%. (5801) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6529/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66405-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Претпријатието „ДАНИ-
ВАЛС" д.о.о. експорт-импорт Скопје, Булевар „Јане Сандански“ бр. 
23/2-4. 

Се брише досегашниот застапник Алексов Киро, директор, а се 
запишува нов застапник Алексов Иван, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6529/%. (5802) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5876/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67148-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги „ИНФО-МАК ЛК" д:о.о. експорт-импорт ул. „Павле Илиќ“ бр. 
5/2-1, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 на 
19.04.19% год., а основач е Аврамовска Љиљана од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050100, 
010201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 
060609, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 090183, 090189, 110302, 
110303, 110309, 110403, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 011729, 
013400, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, 
малограничен промет со СрбиЈа, Бугарија, Грција, Албанија, комисио-
на продажба, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворе-
шниот трговски промет е Огненов Коле, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5876/%. (6113) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6428/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-18539-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејност на Претпријатието за промет на ве-
сници и стоки на мало „МАКПЛАС" д.о.о. Скопје, Бул. „Партизан-
ски одреди“ бр. 64. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 070111, 070112, 
070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070212, 070213, 
070221, 070224, 070225 , 070250,-070310, превоз на стоки во меѓународ-
ниот друмски сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6428/96. (6114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6116/ 
% на регистарска влошка бр. 1-55459-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директор на Претпријатието за производство, трго-
вија, градежништво и проектирање „ШАРПРОЕЌТ-20" Д.О.О, екс-
порт-импорт Тетово. 

Се брише Ќенан Мазлами, директор без ограничување, а се запи-
шува Фетаи Мијат, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6116/%. (6115) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5309/ 
% на регистарска влошка бр. 1-19865-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на 
мало и големо и увоз-извоз „КАЈ АД О“ ц.о. Гостивар, ул. „Панче 
Поповски“ бр. 23. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011313, 011411, 
011413, 011430, 11721, 011722 , 011723, 011729, 011910, 011941, 011990, 
012142, 012321, 012322, 012323, 012410, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615, 012621, 012691, 012830, 012901, 012909, 013201, 01307, 013070, 
013500, 050110, 050201, 050202, 050302, 060700, 070227, 070230, 070240, 
080122, 080129, 090123, 090150, 090160, 090171, 090179, 090181, 090209, 
110109, 110301, 110304, 110401, 110402, 110403, 110404. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5309/%. (6116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5683/ 
% на регистарска влошка бр. 1-63687-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Претпријатието за производство, услуги и трговија 

\ 
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на големо и мало .,ГРОМЕКС" д.о.о." извоз-увоз Скопје, ул. „Џон 
Кенеди“ бр. 9/8, Скопје. 

Се брише Ристовска Гроздана, директор без ограничување, а се 
запишува Исмет Алија, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5683/96. (6117) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2581/ 

96, на регистарска влошка бр. 1-170/8-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на Стопанската банка А.Д. ул. „Добривоје 
Радосављевиќ" бр. 21, Битола. 

Проширувањето на дејноста на Стопанската банка а.д. Битола 
уште со: купување и продавање на странски средства, за плаќање (ме-
нувачки работи) девизно валутни работа во земјата, вршење на пла-
тен промет со странство, кредитни и гаранциски работи со странство 
и други банкарски работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2581/%. (5731) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6069/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67191-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското услужно занаетчиско претприја-
тие „НИКО - КОМ 96" д.о.о. експорт-импорт ул. „Грамос“ бр. 3, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 29.04. 1996 
год,, а основач е Бети Стојановска од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070250, 070260, 070227, 070230, 070310, 070320, 080201, 080202: 080112, 
080190, 090121, 091023, 090124, 090129, 090131, 091032, 090133, 090139, 
050302, 060103, 090209, 100351, 110309, 110909. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, за обврските настанати во правниот про-
мет целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Бети Стојановска, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6069/96. (5671) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 1506/95 од 17.06.1996, година е отворена стечајна постапка над 
должникот „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ" - Претпријатие за градежниш-
тво и трговија, Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 60/17. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ѓорѓиовски Ристо од Скопје, бул. 

„Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 318-852. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања ќе се закаже накнадно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1267/95 од 26.06.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПОС „КУПРУМ" од Скопје, ул. „Воин Драшковиќ“ бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Митре Ќеркински од Скопје, ул. 

„Иво Лола Рибар“ бр. 90/Ш-5, тел. 251-249. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должините да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања накнадно ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1198/96 од 27. VI. 19% година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „АЛФА-С" од Скопје, ул. „Мито Хаџи Васи-
лсв" бр. 36-6/3. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симон Михајлоски од Скопје, ул. 

„Белишка“ бр. 18. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1642) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1385/94 с(д 25.06.19% година заклучена е стечајната постапка 
над должникот ДОО за трговија на големо и мало „БАЛКАН - КО-
МЕРЦ“ с. Желино - Тетово. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 759/96 од 28.06.19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно прометно претпријатие „ЛАС-КОМ" од 
Скопје, ул. „Георги Димитров“ бр. 64/3-13, со ж. сметка бр. 40120-601-
308784. 

За Ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

З а рочиштето за испитување на пријавените побарувања доверите-
лите дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 746/96 од 27.06.19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „ЗОНА-
-Комерц" о.о. од Скопје, ул. „Серава“ бр. 33. 

За Ликвидационен управник е одреден Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, тел. 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-

в и т е према ликвидациониот должник без одлагање, 
За рочиштето за испитување на пријавените побарувања доверите-

лите дополнително ќе бидат известени. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 760/96 од 28.VI. 19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие „Камкомерц" - Скопје. 

За Ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања доверите-
лите дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 699/96 од 28.06.19% година е отворена ликвида1Џ10на постана над 
должникот Претпријатие за туризам, сообраќај и трговија на големо и 
мало „ДА-ДА“ од Скопје, ул. „Финска“ бр. 62-6, со ж.с-ка 40110-601-
281802. 

За Ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должкиците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 638/96 од 20.VI. 19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, производство и 
услуги „ЗИС-ПРОМЕТ" од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 15/20, со 
ж-ска 40100-601-214027. 

За Ликвидационен управник е одреден Радослав (Спировски од 
Скопје, тел. 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27. VII. 1996 год. во 11,00 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1625) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 705/96 од 26^1 .19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и изработка на ортопедски пома-
гала извоз-увоз „СЛУХ“ Д.О.О. Скопје, ул. „Мајаковска" бр. 34, со ж. 
см. 40100-601-74946. 

За ликвцда1(ионен управник е одреден Радослав Житаровски од 
Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8УЗ-З6, тел. 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20.VIII. 1996 год. во 11,30 соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1626) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 766/96 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за фотографски услуги, внатрешен и надво-
решен промет „В и Р - ФОТО“ од Скопје, ул. „Самоилова4' бр. 198, со 
ж. с-ка 40100-6011-339188. 

За Ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3/34, те,л. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаР(увањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со дока-зи. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скоп је. (1627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со ре шението Л. 
бр. 765/96 од 28. VI. 19% година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „ВЕРА ТРАДЕ" од Скопје ул. 
„Орце Николов“ бр. 75-а-П, со жиро сметка 40100-601-101790. 

За Ликвидационен управник е одреден С“пиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/-3/34 тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 ,цена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидадоониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените п-обарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1628) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву^1а дека со решението Л. 
бр. 764/96 од 28. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатието за производство, трговија и услуги „АЛ-
БО" од Скопје, ул. „Венијамин Мачуковски“ бр|. 14-а, со жиро сметка 
40100-601-267424. 

За Ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот сон,ет со приј.ава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги нами рат долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање; 

Рочиште за испитување на пријавените побар /вања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. “ (1629) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де кл со решението Л. 
бр. 763/96 од 28.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие „СТЕФИ" ДОО Скопје, ул. „Коце Металец“ 
бр. 6/1-4, со жиро сметка бр. 40100-601-287991. 

За Ликвидационен управник е одреден Спиро МЈ пеевски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ бр. 109/111-34, тел. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувала доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1630) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ш. Л. бр. 747/96 од 28.06.1996 година е отворена .ликвидациона по-' 
стапка над должникот Претпријатие за трговија н,а големо и мало 
„Умаг Компани“ Д.О.О, експорт-импорт од Скопје, ул. „Јане С“андан-
ски“ бр. 53 Скопје. 1 

За Ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваа^ доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава в о два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират д олго-
вите према л и к в и д а ц и о н и о т должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ,дополни 1гелно 
ќе се закаже. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (.1634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека (X) решението 
IV. Л. бр. 577/96 6д 21.06.1996 година е отворена ликвидациона по-
стапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и 
надворешна трговија „ЈОМА-ТРАДЕ" д.о.о. експорт г-нмпорт од 
Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 29/1-14. 

За Ликвидационен управник е одреден Младен Босотовски од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот дол жник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објав ув.ањето но 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пр! гјава во да (а 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги нам врат долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дои штител но 
ќе се закаже. | 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ш. Л. бр. 756/96 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона по-
стапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „Джи-Ан" 
Д.О.О. Скопје ул. „Новеска“ бр. 2/13, Скопје. 

За Ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да- ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се 'задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително 
ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 680/96 од 25.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие „ТЕКАС" Д.О.О, увоз-извоз Скопје кеј „13 
Ноември“ бб, со ж-ска 40100-601-173285. 

За Ликвидационен управник е одреден Стојан Ќоќоровски од 
Скопје ул. „Рокомија" бр. 35, тел. 612-360. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на ликвидаци-
ониот должник ќе се закаже дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 742/96 од 27.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги „КЕМО“ Д.О.О, експорт-
импорт, Скопје, ул. „138" бр. 27, со ж.сметка 40100-601-263174. 

За Ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 02.09.1996 год. во 9 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 741/96 од 27.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги „ПРОМО" Д.О.О, ек-
спорт-импорт, Скопје, ул. „Ловќенска" бр. 24-6, со ж.с-ка 40120-601-
257378. 

За Ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 02.09.1996 год. во 9 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
IV. Л. бр. 711/96 од 27.06.1996 година е отворена ликвидациона по-
стапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на го-
лемо и мало, угостителство и туризам, увоз-извоз ,ДОКОМ" со п.о. 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ 64/3-17. 

За Ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје, ул. ^Лисец“ бр. 23, тел. 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“,, до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите на ликвидациониот должник ќе се закаже дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
IV. Л. бр. 712/% од 27.06.1996 година е отворена ликвидациона по-
стапка над должникот Трговско претпријатие „КОЛОСЕУМ ТРЕНД 
КОМПАНИ“ експорт-импорт Д.О.О, од Скопје, ул. „Георги Димитров“ 
бр. 28/2-15. 

За Ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од 
Скопје, ул. ^Лисец“ бр. 23, тел. 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на ЃМ", до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите на ликвидациониот должник ќе се закаже дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 152/96 од 
24.У1.1996 гониш над УПП „М-ДЕНТ" Охрид, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопати суд во Битола. (1631) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 170/96 од 
27. VI. 1996 година над ПП „АЛБАНА“ с. Цапари, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1632) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл.бр. 149/96 од 
25. VI1996 година над ПП „ПИСОКАЛ“ Прилеп, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.466/96 од 21.05.1996 година отворена е постапка за редовна ликви-
дација над ПОТ „ПОДМЛАДОК-1" експорт-импорт Скопје, со се-
диште на бул. „АСНОМ“ бр. 62/2-7 и со жиро сметка 40100-601-77675. 

За Ликвидационен управник определен е Мирко Петрески од 
Скопје бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4 телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 24.06.1996 година во 8,30 
часот во соба бр. 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 
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Пасош бр. 328494/94 издаден од УВР Скопје на име 
Муамет Сулимани с. Студеничани, Скопје. (3267) 

Пасош бр. 0645496/95 издаден од УВР Скопје на име 
Ѓорѓи Зографски бул. „АВНОЈ“ бр. 102/1, Скопје. 

(3268) 
Пасош бр. 39175/93 издаден од УВР Кичево на име 

Букурије Јусуфи с. Зајас, Кичево. (3269) 
Пасош бр. 722639/95 издаден од УВР Скопје на име 

Виолета Чауле ул. „Коле Неделковски" бр.77 Скопје. 
(3276) 

Пасош бр. 596866/95 издаден од УВР Тетово на име 
Нереди Илјази ул. „Михајло Рајчевиќ" бр. 7, Тетово. 

(3277) 
Пасош бр. 125640/93 издаден од УВР Скопје на име 

Мирјана Анакиоска ул. „Иван Аговски“ бр.8-1У/13, 
Скопје. (3278) 

Пасош бр. 427211/94 издаден од УВР Скопје на име 
Џемиље Мемети ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 18, Скопје. 

(3279) 
Пасош бр. 427999/94 издаден од УВР Скопје на име 

Гајур Мемети ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 18, Скопје. 

Пасош бр. 359006/94 издаден од УВР Скопје на име 
Благоја Поцевски ул. „Вера Јоциќ“ бр. 96 Скопје. (3281) 

Пасош бр. 679292/95 издаден од УВР Скопје на име 
Цветко Марковски бул. „ АВНОЈ“ бр. 48-П/ЗА, Скопје. 

(3282) 
Пасош бр. 328270/94 издаден од УВР Скопје на име 

Петре Молев ул. „Бојммја" бр. 8/18, Скопје. (3283) 
Пасош бр. 2246001 издаден од ОВР Штип на име 

Трајче Голошеов ул. „Сане Георгиев“ 47, Штип. 
Насо!л бр. 0117074 издаден од ОВР Делчево на име 

Татјана Арсова ул. „В.анчо Прке“ бр.4/3, Штип. (3240-а) 
Пасош бр. 0803380 на име Саид Сулејмановски ул. 

„В. Карангелески“ (5р. 4/46, Битола. (3/44а) 
Пасош бр. 0509271 издаден од ОВР Кочани на име 

Стојанова Славица ул. ,Јане Сандански“ бр. 47, Кочани. 
(3256-а) 

Пасош бр. 0096161 издаден од ОВР Прилеп на име 
Ангелески Никол?а ул. „Мице Козар“. бр. 177, (3270-а) 

Пасош бр. 038Ј3431/94 издаден од УВР Скопје на име 
Благојче Славески, ул. „Крсте Раковски“ бр. 14, 
Скопје. (3294) 

Пасош бр. 187425 на име Палазов Андреј ул. „Ванчо 
Николески“ бр. 1, Охрид. (3346) 

Пасош бр. 0075945 на име Алиу Џеврије ул. „Д. Вој-
вода44 бр. И, Охрид. (3349) 

Пасош бр. 0015287 издаден од УВР Прилеп на име 
НеданоскиЉубоул. „Мариовска“ бр. 29, Прилеп. 

(3347) 
Пасош бр. 28 8746 издаден од УВР Штип на име Арсов 

Трајчо с. Крут шгге, Штип. (3348) 
Пасош бр. 41 '0896/95 издаден од УВР - Битола на име 

Наташа Вељан овска, ул. „Партизанска“ 122-101. (3349) 
Пасош бр. 478672/94 издаден од УВР Скопје на име 

Иса Адеми с. 1 Арачиново, Скопје. (3315) 
Пасош бр. 724572/95 издаден од УВР Скопје на име 

Хазбо Осман )виќ бул. „Македонско - Косовска брига-
да“ бр. 14, Скопје. (3316) 

Пасош бр. 784385 издаден од ОВР Струга на име 
Тафил оски О афет с. Лабуништа, Струга. (3298) 

Пасош бр. 046020 на име Бејтула ЈБатиф, Тетово. 
(3320) 

Пасош бр. 74161 издаден од ОВР Струга на име По-
лиси А л бренда с. Добовјани, Струга. (3321) 

Пасош бр. 0619823 издаден од УВР Прилеп на име 
Стојаноски Дарко ул. „Борка Стефаноски“ бр. 6, При-
леп. (3322) 
- Пасош бр. 205519 на име Симоновски Игорче ул. 
„Мусгша" бр. 43, Кратово. (3298) 

Пасош бр. 322103 издаден во Скопје на име Илбер 
Идри зи ул. ,,,Отокар Кершовани" бр. 33, Скопје. (3297) 

Пасош бр. 0222268 издаден од УВР Струмица на име 
Тенева Роза :/л. „Цар Самоил“ 1/9, Струмица. (3296) 

Тековна сметка и тековна картичка бр. 2167191 и чек 
0002Ѕ)24874 и здадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јонузовска Мујановиќ Сабиха ул. „Костурска“ 
зг.4 илез 3 с- ган - 9, Скопје. (3323) 

Пс1сош бр. 0396455 на име Милошески Зоран ул. 
„Лаз о Трпо вски" бр. 23-а, Охрид. (3239) 

Пасош бр. 571163/95 издаден од УВР Скопје на име 
Абдиљ Сев?ери ул. „Ордан Чопела“ бр. 20, Скопје. 

(3324) 
Пасош ()р. 598984/95 издаден од УВР Скопје на име 

Д а в е л а 7Ј(веиќ ул. „Прохор Пчински" бр. 148, Скопје. 
Пасош бр. 0128022 издаден од У,ВР Скопје на име 

Муаремов ски Рауф с. П. Река, Скопје. (3326) 
ЈРешеши ја бр: 18-14756/2 од 09.12.1993,18-2760/2-94 од 

03.03.199^ година, 18-3167/2-94 од 03.03.1994 година, 18-
10 864/2-9' I од 28.10.1994 година, 18-7467/2-94 од 
И .08.199 4 година, 18-5487/2-95 од 29.06.1995 година, 18-
12.01-2-95 од 10.03.1995 год, 18-8082/2-95 од 26.10.1995 
година и 18-2589/2-95 од 05.04Л995 год. за компензаци-
он а рабс гга со странство издадени до Министерство за 
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надворешни работи во РМ за користење на Претприја-
тието АД „ГОДЕЛ“ Скопје. (3237) 

Пасош бр. 206389/94 издаден од УВР Скопје на име 
Криспдан Димов ул. „X. Т. Карпош“ бр. 52, Скопје. 

(3299) 
Пасош бр. 763851/95 издаден од УВР Скопје на име 

Весна Димова ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 
52, Скопје. (3300) 

Пасош бр. 159606/94 издаден од УВР Скопје на име 
Сали Абдулраман с. Чајлане, Скопје. (3301) 

Пасош бр. 602359/95 издаден од УВР Скопје на име 
Владанка Стојановска ул. „Ј. Сандански“ бр. 94-1/9, 
Скопје. (3302) 

Пасош бр. 321450/94 издаден од УВР Скопје на име 
Љама Азизе ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 1-П1/9, Скопје. 

(3303) 
Пасош бр. 390512/94 издаден од УВР Скопје на име 

Санде Гроздановски ул. „АСНОМ“ бр. 8-11/16, Скопје. 
Пасош бр. 718489/95 издаден од УВР Скопје на име 

Трајан Инчевски ул. „Нерешка“ бр. 17, Скопје. (3305) 
Пасош бр. 484135/95 издаден од УВР Скопје на име 

Лилјана Филиповска ул. „Ферид Заири“ бр. 54 а, 
Скопје. (3306) 

Пасош бр. 754103/95 издаден од УВР Куманово на 
име Ељеса Исмаиловски с. Д'лга, Куманово. (3307) 

Пасош бр. 640121/95 издаден од УВР Скопје на име 
Доне Станков бул. „Јане Сандански“ бр. 11-11/14, 
Скопје. (3308) 

Пасош бр. 476502/94 издаден од УВР Скопје на име 
Бранко Тодоровиќ ул. „В. Комаров“ бр. 22-1У/24, 
Скопје. (3309) 

Пасош бр. 283252/94 издаден од УВР Скопје на име 
Кристи јан Јаничиќ ул. „Анкарска" бр. 33/7, Скопје. 

(3310) 
Пасош бр. 11899/92 издаден од УВР Скопје на име 

Мирсада Елмазова ул. „Виничка“ бр. 6, Скопје. (3311) 
Пасош бр. 625219/95 издаден од УВР Скопје на име 

Благоја Џонов ул. „Никола Русински“ бр. З-И/З, 
Скопје. (3312) 

Пасош бр. 431210/94 издаден од УВР Скопје на име 
Горан Џидров ул. „Волвоградска" бр. 1/40, Скопје. 

(3313) 
Пасош бр. 574886/95 издаден од УВР Скопје на име 

Ивица Спасовски ул. „Митрополит Теодосиј Голога-
нов" бр. 149-1У/5, Скопје. (3314) 

Пасош бр. 410392 издаден од УВР Струмица на 
име Ифгимов Стојанчо с. Василево 227, Струмица. 

(3325) 
Пасош бр. 128829/93 издаден од УВР Скопје на име 

Себастијан Мамуд ул. „Нов живот“ бр. 13, Скопје. 
(3328) 

Пасош бр. 477934/94 издаден од УВР Скопје на име 
Бислими Џенан ул. „М. Тито“ н. Сарај, Скопје. (3330) 

Пасош бр. 0211561 издаден од УВР Скопје на име 
Мухамед Саити с. Семениште, Скопје. (3331) 

Пасош бр. 358151/94 издаден од УВР Скопје на име 
Митровски Жарко ул. „Антон Чехов“ 23, Скопје. (3332) 

Пасош бр. 0720159/95 издаден од УВР Скопје на име 
Танески Дејан ул. „Јане Сандански“ бр. 98/1-14, Скопје. 

(3333) 
Пасош бр. 569731 на име Арсова Мануела ул. „Влади-

мир Назор“ бр. 118 Титов Велес. (3334) 
Решение за компензација бр. 18-3047/2 од измените 

по тоа решение од 03.06.96 и 10.06.96 издадени од Ми-
нистерството за надворешни работи на РМ - на Макпе-
трол АД-Скоцје. (3335) 

Пасош бр. 745877/95 издаден од УВР Скопје на име 
Парговска Билјана ул. „Никола Тесла“ бр. 4/1-16, 
Скопје. (3336) 

Пасош бр. 745779 издаден од УВР Скопје на име 
Димоска - Ѓорѓовска Васка ул. „Никола Тесла“ б. 4/1-
16, Скопје. (3337) 

Пасош бр. 153515/93 издаден од УВР Скопје на име 
Миневер Папранику ул. „Крсте Асенов“ бр. 7-11/13, 
Скопје. (3338) 

Пасош бр. 494807/95 издаден од УВР Куманово на 
име Бобан Ристовски ул. ,,Србо Томовиќ“ бр. 36-11/15, 
Куманово. “ (3339) 

Пасош бр. 588138/95 издаден од УВР Тетово на име 
Владимир Милески с. Брвеница, Тетово. (3340) 

Пасош бр. 639601/95 издаден од УВР Скопје на име 
Саве Мирев ул. „Багдадска" бр. 30, Скопје. (3341) 

Пасош бр. 433360/95 издаден од УВР Скопје на име 
Вејсели Рецеп ул. „Шуто Оризари“ бр. 26, Скопје. 

(3342) 
Акцептни налози издадени пред 27.05.1996 година на 

жиро сметка 41600-601-3289 на име Д.О.О. „ВЕЛЕ-
СПРОМ" Титов Велес со потписници пред тој датум. 

Диплома издадена од СУ „Наце Буѓони" Куманово на 
име Крстевски Марјан ул. „Боро Менков“ бр. 15, Кума-
ново. (3344) 

Пасош бр. 070304 на име Зулбеари Сељадија ул. „11 
Септември“ бр. 72, Кичево. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал, Со-
бирот на работните луѓе на Земјоделската Задруга 
„НОВ ЖИВОТ“ Центар Жупа - Дебарско, на ден 
24.05.1996 година, донесе Одлука и објавува 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

1. 33 „Нов Живот“ Центар Жупа - Дебарско обја-
вува дека ја започна постапката за трансформација на 
општествениот капитал, во согласност со одредбите на 
Законот за трансформација. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, кои се државјани На Репу-
блика Македонија, да ги пријавуваат побарувањата во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на ОГЛАСОТ. 

3. Своите побарувања барателите треба да ги доста-
ват до Агенцијата за трансформација и до ЗЗ „Нов 
Живот“ Центар Жупа - Дебарско, на посебен образец 
кој го пропишува Агенцијата. 

4. Седиштето на ЗЗ „Нов Живот“ Центар Жупа -
Дебарско. 

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник 
на РМ 38/93), ПОДП „ЈАВОР“ Гостивар, врз основа на 
Одлуката за трансформација, го издава следниот 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНЦИ 

ПОДП „ЈАВОР“ Гостивар, со Одлука на органот на 
управување, ја започна постапката за трансформација 
на претпријатието во согласност со Законот за транс-
формација. 

Се повикуваат поранешните сопственци и нивните 
наследници, Државјани на Република Македонија, во 
рок од 60 дена од објавувањето да ги пријават своите 
побарувања. 

Побарувањата се пријавуваат во согласност со член 
35 од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 
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О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. Фа-
брика за добиточна храна с. Радобор-Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лида кои го презе-
маат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Радобор-Битола, во 
време од 07 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. ПЕ-
ЧАТНИЦА „11 ОКТОМВРИ“ - Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирана 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории не 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Ладо Лапецот" бр. 
100 во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Челичен 
лив и гранулат Железник" А.Д. с. Сопотница - Демир 
Хисар 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Сопотница во време 
од 6,30 до 14,30 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни набавки 

(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96), Комисијата за јавни 
набавки во Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 9 
ЗА НАБАВКА НА БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА СО 
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 
Службата за општи и заеднички работи во Владата 

на Република Македонија има потреба од набавка на 
следната биротехничка опрема: 

1. Апарат за фотокопирање Канон НП - 6020 
со постолје и сортир од 10 касети 1 парче 

2. Апарат за фотокопирање РИКОХ - 6645 
со АРДФ, сортир и зуум 2 парчиња 

3. Апарати за фотокопирање РИКОХ - 6655 
СО АРДФ, сортир зуум 2 парчиња 

4. Апарат за фотокопирање РИКОХ - 6665 
со АРДФ, сортир и зуум Д парче 

5. Книговезачки ножеви АДАСТ 
Максима-80 УР 2 парчиња 

6. Машина за перфорирање и бигување 
Б-2 електрична ОЛИМПИЈА - 2 1 парче 

7. Електрична термо-пластифицирка 
модел АГГА1.АМ К-720 1 парче 

8. Уништувани на хартија за 15-17 страници 
МОДЕЛ НЅМ 386.1 2 парчиња 

9. Машини за сметање 
ОЛИМПИЈА-5212ЦПД 8 парчиња 

10. Машини за пишување механички или 
електрични со ваљак 46 см кирилица . . . . 4 парчиња 

11. Дактилографски столици со лифтомати 
без наслонувачи за раце 50 парчиња 

Во понудата да бидат разработени следниве еле-
менти: 

- Опис на квалитетот и технички карактеристики на 
опремата; 

- Цена без данок на промет и царина, франко монти-
рани и пуштени во работа, а за дактилографските сто-
лови цена со царина франко магацин на купувачот; 

- Рок на испорака; 
- Начин на плаќање; 
- Изработка на упатствија за ракување, чување и 

одржување на опремата со превод на македонски и 
обезбедување со резервни делови; 

- Гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок; 
- Опција на понудата; 
- Изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка; 
- Гаранција за примениот аванс (банчана);, 
- Други услови. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледу-
вање. 

Понудите и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „понуда“. 

Понудата да се достави до набавувачот - Служба за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, ул. „Железничка“ бб - Скопје, во рок од 
10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефонот (091) 121-406. 
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ЈАВЕН ПОВИК БР. 10 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА КА 

БИНЕТ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувачот на повикот е Службата за општи и 
заеднички работи во Владата на Република Македо-
нија, со седиште на ул. „Железничка“ бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е доставување на понуди 
за уредување на кабинет. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица, чие седиште, односно место на живе-
ење е Република Македонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Рекапитулација на предмет 
-1 . Плафони 
- И. Подови 
- III. Ѕидови 
- IV. Врати 
- V. Електрика 
- VI. Опрема 
- VII. Опрема изработена по набавка. 
2.2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите во Службата за општи и заеднички ра-
боти во Владата на Република Македонија, секој рабо-
ден ден од 1000 до 1300 часот, во кое време на сите 
заинтересирани учесници може да им се овозможи увид 
и појаснување околу тендерската документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да биде изразена со поединечни 
цени на количините од позициите дадени со тендер-
ската документација. 

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на 
работите. 

3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност 
на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен 
плик. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. Вна-
трешниот плик на кој е испишано името на испраќачот, 
ја содржи понудата, а вториот плик треба да содржи 
изјава дека понудувачот не е под стечај, односно против 
него не се води стечајна постапка. 

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта 
или со предавање во доставната служба - Архива на 
набавувачот. Понудувачот е должен да обезбеди доказ 
за датумот на доставувањето на пратката. 

5. РОКОВИ 

5.1. Јавниот повик трае 8 (осум) дена од денот на 
објавувањето во „Сл. весник на Република Македони-
ја“. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши по исте-
кот на рокот на јавниот повик. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Комисијата за јавни 
набавки во Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 11 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО ЛОКАЛИТЕТОТ 
ИНЕКС-ГОРИЦА ВО ОХРИД СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. НАРАЧАТЕЛ 

1.1. Нарачател на јавниот повик бр. 11 за прибирање 
на понуди за изградба на водоводна мрежа во локалите-
тот „ИНЕКС-ГОРИЦА" во Охрид е Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија со седиште на ул. Железничка бб - Скопје. 

1.2. Предмет на нарачката е прибирање на понуди за 
изградба на водоводна мрежа во локалитетот 
„ИНЕКС-ГОРИЦА" во Охрид. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на Повикот имаат сите правни 

и физички лица, чие седиште, односно место на живе-
ење е Република Македонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96 и 35/96). 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничката документација со која располага на-
рачателот, е проект на водоводна мрежа во локалите-
тот „ИНЕКС-ГОРИЦА" во Охрид. 

2.2. Техничката документација нарачателот на јав-
ниот повик им ја става на увид на заинтересираните 
понудувачи во просториите на Службата за општи и 
заеднички работи во Владата на Република Македонија 
на ул. „Железничка“ бб во Скопје, секој работен ден од 
10 до 1300 часот, во времето на траењето на јавниот 
повик. 

3. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА 

3.1. Обележување на траса 
3.2. Земјани работи 
3.3. Монтажерски работи со лиено-железни цевки и 

фасонски делови. 
3.4. Изградба на објекти на цевоводот. 
Информации за обемот на нарачката можат да се 

добијат во просториите на Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија, ул. 
„Железничка“ б.б. - Скопје. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата треба да го содржи името на понудува-
чот. 

4.2. Понудувачот треба да приложи референтна ли-
ста на изведени работи од ваков тип. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за неговиот 
бонитет, потврден од Заводот за платен промет. 

4.4. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
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ција од нарачката посебно, како и вкупната цена на 
изведбените работи по проектот. 

4.5. Понудувачот треба да даде рок за изградба на 
објектот, односно за целосно извршување на работите. 

4.6. Понудувачот треба да даде рок на важност на 
понудата. 

4.7. Понудата и документацијата се доставува во за-
печатен плик. На предната страна од пликот, во гор-
ниот лев агол треба да биде назначено ,,не отворај“, 
како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, што треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да се достави во согласност со 
чл. 10 и чл. И од Уредбата за изменување и дополну-
вање на Уредбата за јавни нарачки. 

6. РОКОВИ 

6.1. Јавниот повик трае до 08.08.1996 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

08.08.1996 година (четврток) во 10 часот во простори-
ите на Службата за општи и заеднички работи во Вла-
дата на Република Македонија (барака 4) на улица „Же-
лезничка“ бб во Скопје, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои немаат доказ за 
бонитетот, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96 и бр. 35/ 
96), Министерството за образование и физичка култура 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 3 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ НА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЈАВНОТО СРЕДНО ОБРАЗО-
ВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование и 
физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ" бб. - Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: изведување на 
градежни и градежно-занаетчиски работи на следните 
објекти: 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово, подрачна 
основно училиште во с. Двориште. 

- реконструкција и санација на фискултурна сала 
2. ОУ „Никола Парапунов" - Виница, подрачно учи-

лиште во с. Грљани. 
- довод на вода за пиење, санација на ученичката 

кујна и замена на столарија. 
3. ОУ „Крсте Мисирков“ - Гевгелија. 
- довршување на кровна конструкција. 

4. ОУ „Климент Охридски“ с. Миравци - Гевгелија. 
- довршување изградба на дел од објектот. 
5. ОУ „Блаже Конески“ с. Скудриње - Гостивар. 
- поправка и санација на објектот, дрвенарија и 

електрика. 
6. ОУ „Братство-Единство" - Дебар, подрачно учи-

лиште во с. Џепиште. 
- санација и реконструкција на постојното училиште 

(монтажна барака). 
7. ОУ „Моша Пијаде“ - Центар Жупа - Дебар. 
- изведување на градежно-занаетчиски работи и са-

нација и поправки на објектот. 
8. ОУ „Даме Груев“ - с. Јагол Доленци - Кичево. 

' - реновирање на кровот на училишниот објект. 
9. ОУ „Климент Охридски“ - с. Облешево, Кочани, 

подрачно училиште во с. Тркање. 
- санација и реконструкција на училишната зграда. 
10. ОУ ,Дебарца“ с. Белчиште - Охрид, подрачно 

училиште во с. Лешани. 
- реконструкција на кров, столарија, подови, зи-

дови, фасади и инсталација. 
И. ОУ „Маршал Тито“ - с. Арачиново, Гази Баба, 

Скопје. 
- доградба на стариот училишен објект. 
12. ОУ „Никола Вапцаров“ - Чаир - Скопје. 
- поставување на кос кров на дел од објектот и 

поправки на санитарни јазли. 
13. ОУ „Емин Дураку“ - с. Буковиќ, Карпош, 

Скопје, подрачно училиште во с. Арнакија. 
- доградба на две училници. 
14. ОУ „Стојан Бурчевски - Буридан“ - Т, Велес, 

подрачно училиште во с. Сујаклари. 
- санација на училишниот објект. 
15. ОУ „Ванчо Прке“ - Штип 
- доградба на нов училишен простор - II фаза. 
16. ОУ „Кочо Рацин“ - с. Брвеница - Тетово. 
- изведба на кос кров и поправка на подови во учил-

ници. 
17. ОУ „Рецеп Бока“ - с. Шипковица - Тетово. 
- санација на меѓукатна конструкција и доградба на 

две училници. 
18. ОУ „Абдиљ Фрашери" - с. Боговиње - Тетово, 

подрачно училиште во с. Раковец. 
-реконструкција и надградба на училишниот објект. 
19. ОУ „Даме Груев“ - с. Шемшево, Тетово, по-

драчно училиште во с. Сиричино. 
- изградба на нов училишен објект. 
20. ОУ „Наим Фрашери" - Тетово. 
- доградба на санитарни јазли и забавиште. 

ЈАВНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. УЦСО „Коле Нед елковски“ - Титов Велес 
- довршување и изработка на фискултурна сала 
2. Гимназија „Методија Митевски - Брицо“ - Дел-

чево. 
- санација и поправка на кровна конструкција и за-

мена на врати во Гимназијата и поправка на санитарни 
јазли во Македонска Каменица. 

3. Гимназија „Мирко Милески“ - Кичево 
- поправка на санитарни јазли и изработка на главен 

проект. 
4. СГУ „Ѓоце Стојчевски“ - Тетово. 
- изградба на кос кров. 
5. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ" - Тетово. 
- замена на прозорци. 
6. УПУ ,Лазар Личеновски" - Скопје 
- санација и реконструкција на барака за графичка 

работилница. 
7. Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин" - Центар, 

Скопје. 
- реконструкција и преадаптација на три кабинети. 
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8. Угостителски училишен центар „Лазар Танев“ 
- замена на дел ,од кровот на објектот. 
9. МБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Центар, 

Скопје. 
- изработка на кос кров, громобранска инсталација 

и надзор. 
1.3. ОБЕМ НА ПОНУДАТА: даден во тендер доку-

ментацијата 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен 
1.5. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште односно место на живеен,е е Репу-
блика Македонија. 

2. РОКОВИ 

2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

2.2. Рок за поднесување на понудите: 7 дена од обја-
вувањето. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација може да се подигне 
во подрачните единици на Министерството за образова-
ние и физичка култура, во зависност од припадноста на 
училиштето со одреден надомест. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудувачот е должен да приложи референц 
листа на досега изведени работи од ваков вид. 

4.2. Понудата треба да содржи единечни цени по 
позиции према тендерот и вкупна цена на понудата. 

4.3. Понудата треба да го Подржи рокот на извршу-
вање на работите. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјект. 

5.2. Понудата се доставува препорачано по пошта 
или со предавање на архивата на подрачната единица на 
Министерството за образование и физичка култура во 
зависност од припадноста н^ училиштето. 

5.3. Понудата и останата документација треба да се 
испратат во запечатен плик, кој содржи уште два запе-
чатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев 
агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и 
бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи 
никаква ,ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја 
носи ознаката „понуда“. 

5.4. Понудувачите со понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

1. Документ за бонитет и документ со кој понудува-
чот потврдува дека ги измирил сите свои обврски 
спрема државата во изминатиот сметководствен пе-
риод. 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка (заверена од надлежен орган). 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда по објект. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 115-377 локал 118. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за Јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96), 
Министерството за образование и физичка култура, об-
јавува 

Ј А В Е Н ПОВИК БР. 4 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧ-
ИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТ-

СКИОТ СТАНДАРД 

I. ОПШТИ УСЛОВИ 

1. 1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование 
и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ" бб - Скопје. 

1. 2. ПРЕДМЕТ НА НАРАЧКАТА: изведување на 
градежни и грддежно-занаетчиски работи на следните 
збјекти: 

I. ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ОУ „Моша Пијаде“ - Гостивар 
- санација и завршување на постојниот објект и до-

градба на нов училишен простор - I фаза. 
2. ОУ „Ванчо Прке“ - Делчево 
- санација и реконструкција на стариот училишен 

објект. 
И. УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 

1. Ученички дом „Ванчо Питошевски" - Охрид 
- санација на санитарни и пренамена на просторот -

I фаза. 
1. 3. ОБЕМ ВО ПОНУДАТА: даден во тендер доку-

ментацијата. 
1. 4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1. 5. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште, односно место на живеење е Репу-
блика Македонија. 

2. Рокови 
2. 1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

отворањето на понудите. 
2. 2. Рок на поднесување на понудите: 7 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик. 
3. Тендерска документација 

3. 1. Тендерската документација може да се подигне 
во подрачната единица на Министерството за образова-
ние и физичка култура во зависност од припадноста на 
училиштето на кое ќе се вршат работите. 

4. Содржина на понудата 
4. 1. Понудувачот е должен со понудата да приложи 

и референц листа за досега изведени работи од- вакоЕ 
вид. 

4. 2. Понудата треба да ги содржи единачни цени по 
позиции према тендерот и вкупна цена на понудата. 

4. 3. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на работите. 

5. Доставувана на понудите 
5. 1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

5. 2. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта, со предавање на архивата на Министерството за 
образование и физичка култура или со предавање на 
комисијата на Министерството на лице место на денот 
и часот на јавното отворање на понудата со назначу-
вање на бројот на јавниот повик и позицијата на објек-
тот. 

5. 3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик во средината на пликот да биде назначена адре-
сата на Министерството за образование и физичка кул-
тура. 
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5. 4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

1. Документ за бонитет и документ со кој понудува-
чот потврдува дека ги измирил сите свои обврски 
спрема Државата во изминатиот сметководен период и 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка (заверена од надлежен орган). 

6. Отворање на понудите 

6. 1. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластените претставници на понудувачите ќе биде 
извршено првиот работен ден по истекот на рокот за 
доставување на понудите во 10,00 часот во просториите 
на Основното училиште „11 Октомври“ ул. „Мирче 
Ацев“ бр. 102 - Скопје. 

7. Завршени одредби 

7. 1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 

7. 2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда по објект. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 115-377 локал 118. 

Зрз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96), 
Министерството за образование и физичка култура об-
јавува 

Ј А В Е Н ПОВИК Б Р . 5 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ОПРЕМА ЗА ЗАБАВИШНИТЕ ГРУПИ И ОС-

НОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. НАРАЧАТЕЛ: Министерство за образование и 
физичка култура ул. „Вељко Влаховиќ" бб - Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАРАЧКАТА: опрема за заба-
вишни групи и основни училишта. 

1.3. ВИД И КОЛИЧИНА: 
I. За потребите на забавишните групи при основните 
училишта: 
1. Детска маса четворосед (80x80x50) . . . . 105 парчиња 
2. Детско столче (35x35x35) 545 парчиња 
3. Ормар за дидактика (180x50x40) 30 парчиња 
4. Витрина за дидактика (122x70x30) 22 парчиња 
5. Ѕидна гардеробна закачалка 
со 20 места (180x160) со комода 
за чевли (180x40x40) 18 парчиња 
6. Детска табла - двострана-штофелај 
(120x60x60) 24 парчиња 
7. Теписон 8 м2 (2x4) 25 парчиња 
8. Комплет дидактика за 24 забавишни 
групи - спецификација дадена 
во тендер документацијата 

II. За потребите на основните училишта: 

1. Ученичко^толче 2108 парчиња 
2. Ученичка клупа (130x50 см) . 1054 парчиња 
3. Наставничка катедра (130x60x76 см) . . 16 парчиња 
4. Наставничка тапацирана столица . . . . 16 парчиња 
5. Училишна табла (120x240 см) . . . . . . . 16 парчиња 
6. Печка 15 парчиња 

1.4. КВАЛИТЕТ: Опремата треба да биде израбо-
тена согласно постојните стандарди и нормативи за 
опрема. 

1.5. Повикот с јавен, отворен и анонимен. 
1.6. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште, односно место на живеење е Репу-
блика Македонија. 

2. РОКОВИ 

2.1. Краен рок на испорака на опремата 15.08.1996 
година. 

2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

2.3. Рок за поднесување на понудите: 7 дена од обја-
вувањето на јавниот повик. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Преглед на опрема со технички опис и Преглед 
за дистрибуција на опремата по училиштето. 

3.2. Тендер документација може да се подигне во 
Министерството за образование и физичка култура, ул. 
„Пролет“ бр. 1 соба бр. 15, а примероци од опремата со 
цел да се задржи постојниот стандард во опремувањето 
на основните училишта и забавитните групи може да 
се видат во ОУ „11 Октомври“ - Скопје. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудувачот е должен со понудата да приложи 
и референц - листа за досега извршени работи од ваков 
вид. 

4.2. Понудата треба да содржи единачни цени по 
парче и вкупна цена на опремата. 

4.3. Во цената да се пресметани транспорт, данок, 
истовар и други зависни трошоци. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното ладе на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта, со предавање на архивата на Министерството за 
образование и физичка култура или со предавање на 
Комисијата на лице место на денот и часот на јавното 
отворање на понудата. 

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено „Не отворај“ како и бројот на јав-
ниот повик. 

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

1. Документи за бонитети и документ со'кој понуду-
вачот потврдува дека ги намирувал сите свои обврски 
спрема државата во изминатиот сметководен период и 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте 
чајна постапка (заверена од надлежен орган). 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени преставници на понудувачите ќе биде извр-
шено вториот работен ден по истекот на рокот за до-
ставување на понудите во 10,00 часот во просториите на 
Основното училиште „11 Октомври“, ул. „Мирче 
Ацев“ бр. 102 - Скопје. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 115-377 локал 118. 
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769. Решение за одобрувана употреба на 
учебникот Збирка задачи по матема-
тика „ 1501 

770. Решение за одобрувана употреба на 
учебникот Прирачник по информатика 
и сметачи „Марта“ 1501 

771. Решение за одобрувана употреба на 
учебникот Организација на работата за 
IV година за машинска хемиско-техко-
лешка, прехранбена и текстилна струка 1501 

772. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Основи на хардвер и сметачи 
за IV година образовен профил - елек-
тротехничар 1502 

773. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Физичка хемија за III година 
за хемиско-технолошка и прехранбена 
струка 1502 

774. Решение за одобрувана употреба на 
учебникот Математика за III година за 
трговските и угостителски училишта . . 1502 

775. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Економска географија за I 
година за економска и трговска струка . 1502 

776. Решение за одобрувана употреба на 
учебникот Граматика на албански јазик 
(синтакса) за VII одделение 1502 

777. Решение за одобрување употреба на ди-
дактичкото помагало „Се играме со 
буквите“ 1502 

778. Решение за одобрување употреба на ма-
тематичката сликовница „Сакам да бро-
јам“ за децата од предучилишната во-
зраст 1503 

779. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Учиме ромски јазик за III од-
деление 1503 

780. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Читанка за V одделение за 
паралелки со настава на српски јазик. . . 1503 

781. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Познавање на материјалите 
за II година дрвопреработувачка струка. 1503 

782. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Естетика на фризура и 
шминка за I година за фризери, козме-
тичари и педикери 1503 

783. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Гаражи и сервиси за III го-
дина сообраќајна струка образовен про-
фил сообраќаен техничар 1504 

784. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Солфеж за IV година средно 
музичко училиште 1504 

785. Решение за одобрување употреба на 
учебникот Современа литература со 
примери за IV година за средните учи-
лишта со албански наставен јазик 1504 

786. Решение за одобрувана употреба на 
учебникот Трудово право (социјално 
осигурување) за IV година правна и би-
ротехничка струка 1504 

787. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 34/96 од 26 јуни 1996 
година 1505 

788. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 13/96 од 26 јуни 1996 
година 1^06 

789. Одлука на .Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 329/95, 330/95 и 331/ 
95 од 26 јуни 1996 година 1507 
Исиравка на Одлуката за избор на судии 
во Апелационите судови во Скопје, Би“-
тола и Штип 1508 
Исоравка на Одлуката за избор на прет-
седатели на Апелационите судови во 
Скопје, Битола и Штип 1508 
Исиравка на Одлуката за избор на судии 
во основните судови во Република Ма-
кедонија . . 1509 
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